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Wielkopolska w oświ tl : istw -twó Sejm i Bząd. świetieniu panstw,-tworczem. 
i ziemłaństwo Wielkopolski. 

Zaraz po dniach majowych Słowo 
bardzo wyraźnie i stanowczo wypo- 

wiedziało się przeciw hasłom wojny, 

domowej. Byliśmy wtedy jedynie od- 

biciem nastrojów, które panowały 

wśród ziemiaństwa kresowego. Nato- 
miast właśnie w Wielkopolsce hasła 

zbrojnego przeciwstawienia się rzą: 

dowi p. Bartla zyskały sobie naj. 

większą popularność. 

Temniemniej wtedy usprawiedli- 

wlaliśmy na łamach Słowa to stano- 
wisko Wielkopolski argumentami, 

które dziś chętnie powtórzymy. Mó- 

wiliśmy: społeczeństwo _ wielkopol- 

skie jest bardzo patryjotyczne. Jednak 

przez lat wiele żyło ono jak gdyby 

w oblężonej fortecy i broniło się 

jedynie swoim wysokim patryjotyz- 

mem przeciw wrogowi, z którym 

walka wydawała się zupełnie bezna: 

dziejną. W tych warunkach i w tej 
atmosferze łatwo się rozwija podej- 

rzliwość. Społeczeństwo wielkopolskie 

jest podejrzliwe. W sposób zręczny 
celowo rozbudzano w niem przez 

lat kilka podejrzliwość co do osoby 
marsz. Piłsudskiego. Wielkopolska 
chce wojny z Piłsudskim, bo nie 
wierzy w patrjotyzm polski Piłsud: 

skiego. My kresowcy, którzy lepiej 

znamy Marszałka wiemy, że te obawy 

powstać mogły tylko z kłamliwej i 

celowej propagandy ale też właśnie 
dlatego postawa społeczeństwa wiel- 

kopoiskiego, jakkolwiek zdaniem na- 

szem błędna, nie odejmuje nam do 

tego społeczeństwa wielkiego sza- 
cunku. 

Z tych jednak założeń wynika, że 

skoro Wielkopolska się przekona, że 

się myllła co do osoby Piłsudskiego, 

z jego nieprzyjaciół pierwsza. przej: 

dzie do szeregów jego przyjaciół. 
Dziś chyba nikt nie ma wątpli- 

wości w obozie konserwatywnym, że 
mieliśmy rację my, którzyśmy prze- 
mawiali przeciw wojnie domowej, a 
nie ci, którzy z Warszawy uciekli 

i Poznańczyków do niej namawiali. 

Dziś także Polska zwolna się dzieli 

na obóz państwowy i antypaństwowy 
Podział ten postępuje zwolna. Socja» 
liści coraz wyraźniej zaczynają być 
takiemi samemi wrogami marszałka 

Piłsudskiego jak endecy. Partje te 

nie chcą brać udziału w budowie 

państwa polskiego. 

Społeczeństwo wielkopolskie ma 
wszelkie dane, aby stanąć twardo w 

obozie państwowym. Jest patryjo- 
tyczne, jest oświecone, zasobne w 

pracowitość, w rozsądek, w przy” 

wiązanie do konkretnej pracy państ- 
wowej. Społeczeństwo wielkopolskie 
dzięki ekonomicznemu i kulturainemu 

znaczeniu tej dzielnicy wywiera de- 

cydujący wpływ na losy państwa 

polskiego. 

Należy go do ideałów panstwo- 
wych zjednać. Nie zjedna się go 

oczywiście terrorem, czy ersatz terro+ 

rem, to jest posyłaniem takich woje- 

wodów jak p. Młodzianowski. Zie- 

miaństwo wielkopolskie odegrywa w 

tej dzielnicy olbrzymią rolę. Przez 

cały czas niewoli dzierżyło odważnie 
sztandar oporu i wśród społeczeńst- 

wa całego zajmowało stanowisko 
przodownicze. O ile się pozyska 
dla polskiego obozu państwowego 

ziemiaństwo wielkopolskie, to można 

mieć pewność, iż reszta społeczeństwa 
pójdzie za niem. Cat. 
  

Sprzedam lub wydzierżawię 
majątek ziemski w powiecie Świę- 
ciańskim, 12 km, od kolei, Ogółem 
ziemi około 400 ha w tem ziemi 
ornej i łąk około 200 ha, resztę sta- 
nowią pastwiska i zagajenia powo: 

| jenne. Oferty zgłaszać: maj. Chodorki 
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KAPELUSZE *+ 
Velur, meloniki i in. Kraj. i Zagr. (Habig, 
Borsalino.i t. d.) CZAPKI ciepłe 
(z nausznik.), stad. i t. p. а 

Nowy zamach ma Mussoliniego, 
Zamachowiec zlinczowany. 

BOLONIA, 31. X. (PAT.) Okóło g. 17.10 w chwili, gdy Mus: 
solini wychodził z gmachu wyższej szkoły, w której dokonał 
inauguracji kongresu postępu i nauk, w celu udania się na 
dworzec, jakiś mlody człowiek strzelił do premjera z rewolwe- 
ru. Premjer nie odniósł żadnego szwanku. 

Sprawca zamachu został natychmiast otoczony i zlinczo- 
wany przez tłum, tak, że było niemożliwą rzeczą stwierdzić jego 
tożsamości. 

Mussolini udał się na dworzec, gdzie wygłosił przemówie- 
nie do oficerów, zgromadzonych na placu, poczem odjechał 
specjalnym pociągiem do Forli. 

Kula odbiła się o order. 

RZYM, 1 XI. (ATE) Jak się okazuje kula zamachowca odbiła się 
o gwiazdę orderu św. Maurycego i poszła bokiem, przeszywając rękaw 
burmistrza Bolonji, Mussolini został nietknięty. 

Ekscesy w Medjolanie, 

RZYM. XI. (ATE.. Na wiadomość o zamachu na Mussoliniego 
tłum rozgromił w Medjolanie redakcję pism „Avanti“ i „Unita“. Deputo- 
wany Socjalistyczny Balestri schwytany przez demonstrantów został 
dotkliwie pobity. : 

Papież o zamachu, 
RZYM. 1 XI. (AW.). Jak donoszą pisma, papież na wiadomość 

o nowym zamachu na Mussoliniego. miał się wyrazić: „Jest to nowy 
dowód, że Mussolini stoi pod opieką Boga“. 

Opowieść naocznego świadka. 
RZYM. 2 XI. PAT. Podsekretarz stanu ministerstwa Spraw zagra- 

nicznych Grandi, który w chwili nieudanego zamachu na Mussoliniego 
znajdował się w tym samym samochodzie, którym jechał premier, skreślił 
wobec przedstawiciela Giornale d'italia szczegółowy przebieg wydarzeń. 

Grandi zaznaczył między innemi, że Mussolini jechał w samo" 
chodzie otwartym i niskim wraz z merem miasta Bolonji oraz Grandim. 
Premjer odpowiadał z uśmiechem na powitania oraz entuzjastyczne 
okrzyki olbrzymich tłumów i dzielił się ze swymi współtowarzyszami 
wrażeniami z uroczystości, w których uczestniczył. Nagle w chwili, gdy 
samochód zwolnił biegu na zakręcie, odezwał się w bliskiej odległości po 
prawej stronie samochodu suchy strzał. Spostrzegłem—mówł Grandi— 
jakiegoś osobnika niskiego wzrostu stojącego pomiędzy szpalerem wojska 
a samochodem w bardzo bliskiej odległości od Mussoliniego z wyciąg- 
niętą ręką w postawie do strzału. Premjer zdał sobie natychmiast sprawę 
że chodzi tu o zamach, zamiast się jednak uchylić lub zasłonić, premier 
nie drgnął nawet, wydając rozkaz szoferowi aby się natychmiast 
zatrzymał. у 

Na moje pełne trwogi zapytanie, czy nie jest ranny, Duce odpowie- 
dział z uśmiechem: „Nie, nic. To nic nie jest*. I tonem suchym i rozka- 
zującym dodał: A teraz spokój i niech nikt nie traci głowy. Poczem w 
dalszym ciągu oddawał ukłory tłumowi, który nie wiedząc nic jeszcze 
o zamachu wznosił entuzjastyczne okrzyki ną cześć premjera. Tymczasem 
z samochodu, który jechał za premjerem wyskoczyli podsekretarz stanu 
Balbo, deputowany Ricci i przywódca milicji Bormaccorsi i rzucili się 
w kierunku napastnika, który zniknął natychmiast pochwycony przez 
tysiączne ręce i wciągnięty w iłum wydający stras liwe okrzyki oburzenia. 

Uśmiechnięty i spokojny Duce udai się powoli w dalszą drogę. Nie 
widziajem go nigdy tak dumnym i pogodnym. Zanim pociąg z dworca 
Bolenji do którego wsiadł premjer wyjechał w drogę, Duce powtórzył 
swe najsurowsze rozkazy, ażeby bieg życia w Bolonji i w ca:ych Włoszech 
nie bzł w jakikolwiek sposób zakłócony, mnie zaś osobiście polecił udzć 
się do Rzymu i podjąć normalne zajęcie z ministrami. 

Gdy tyiko rozeszła się wieść o zamachu w mieście, entuzjazm, który 
towarzyszył osobie Duce zmienił się natychmiast w potężne uczucie obu: 
rzenia. Mimo to jednak Bolonja potrafiła zachować faszystowską dyscy- 
plinę, posłuszna jak zawsze tak i w tej groźnej chwili rozkazom Duce. 

Sprawca zamachu. 
BOLONIA. 2,XI. PAT. Prefektura o godz. lej min, 30 w nocy 

wydała komunikat oznajmiający, że stwierdzono tożsamość sprawcy za- 
machu na Mussoliniego. Sprawcą jest Anteo Zamboni, mający około 
16-tu lat, syn Mammoio Zamboniego drukarza, mieszkającego w Bolonii. 

*Anteo Zamboni, który należał do organizacjj młodzieży faszystowskiej, 
wycofał się z niej przeszło przed rokiem. Ojciec jego Mammolo Zamboni 
anarchista, od szeregu lat nie rozwijał przynajmniej pozornie żadnej akcji 
wywrotowej. Sledztwo mające na celu ustalenie, kto ewentualnie poza 
Zambinim ponosi również odpowiedzialność za zamach, prowadzone jest 
w dalszym ciągu, 

RZYM, 2,X'. PAT. Laboro d'ltalia donosi, że sprawca zamachu na 
Mussoliniego Zamboni nie zdradzał nigdy usposobienia ant; -taszystow- 
skiego. Istnieje przypuszczenie, że działał on z woli innych osób. Według 
powszechnych zapewnień rodzina Zamboniego nie była nigdy wrogo 
usposobiona wobec faszyzmu. Obecnie wszystkich członków rodziny 
Zamboniego aresztowano. 

Dziękczynne nabożeństwo 
NEAPOL, 2.XI (PAT). Zostało tu odprawione uroczyste nabożeń- 

stwo dziękczynne z racji ocalenia Mussoliniego. 
Arcybiskup nespolitański kardynał Analezi wygłosił mowę w której 

między innemi powiedział: Oto już po raz czwarty Opatrzność ocaliła 
Mussoliniego. Stąd należy wysnuć wniosek, że życie Mussoliniego jest 
widocznie sprzęgnięte ze specjalnem jakiemś przeznaczeniem dla dobra 
naszych Włoch, a może i świata całego. Wobec tych refleksyj, oczy: 
wistym obowiązkiem nas wszystkich jest współdziałać z nim, aby dzieło 
Opatrzności było spełnione. Wzywam was do modłów dziękczynnych, iż 
Bóg raz jeszcze ocalił Włochy ocalając życie naszego premiera. 

Manifestację przeciwko Francji, 
NICEA 2.XI, PAT. Eclair de Nice donosi z Ventimili ze wszelkiemi 

zastrzeżeniami, że faszyści manifestowali przed tamiejszym konsulatem 
francuskim, przyczem poturbowali kolejarzy francuskich, którzy nie od- 
kryli giów podczas odegrywania hymnu faszystowskiego. 

ESET PART T WWE DZE CZWORO ZZO CZ ESRITOOWO TE ZOORSE STRA 
: sa ж Zaślubiny belgijskiego następcy tronu, 

STOKHOLM. 2Xł. PAT. W dniu dzisiejszy rozpoczęły się uro- 
czystości z okazji zaślubin belgijskiego następcy tronu z księżniczką 
szwedzką Astrid. 

STOKHOLM. 2 XI. PAT, Dziś rano przybyła do Stokhoimu belgijska 
para królewska z córką. jutro przybywa duńska para królewska król nor: 
weski z następcą tronu i inne wybitne osobistości. 

Miljon rubli na pomoc strajkującym. 
LONDYN. 2XI. PAT. Komitet wykonawczy federacji górników 

0 rzymał przekaz na sumę 1,000,000 rubli przesłanych przeż sowiety. 

Żyjemy w czasach niepodzielnie 
panującej sensacji — rodzonej sio- 

stry płotki, w czasach kiedy Światem 

wstrząsają paroksyzmy gorączki. 

Rzuca się nowe hasła. rujnujące 

<tere, aby tylko zerwać z przeszłością, 

aby na zdziczałym odłogu zasiać 
nowe formy nieznane, a przejmujące 

otoczenie dreszczem tajemniczej no: 

wości. 
Nic też dziwnego. że, wśród po: 

dobnych nastrojów urabianych przez 

prasę  partyjno-koteryjną, uroczyste 

przyjęcie Pierwszego Marszałka Polski 
na zamku w Nieświeżu potrzebuje 

wyjaśnień i komentarzy, które by z 

jednej strony zdemaskowały świado- 
me fałsze, z drugiej — płytkie uję: 

cie aktu o wielkiej doniosłości pań: 
stwowej. 

Cały szereg artykułów prasy po 
uroczystościach nieświeskich znamio- 

nuje sensacyjne zdumienie, o czem 
świadczą nagłówki: „Co to znaczy?* 
„Niespodzianki*, „Matecznik*, „Kto 

_zbadał puszcz litewskich przepastne 

krainy .? i t. p. 
“ Z każdego zdania tych artykułów 
bije przerażenie ze zmiany kursu po- 

lityki Marszałka Piłsudskiego, jak 
również pizytyki do ziemian jako „po: 
wrotu marnotrawnych synów do 
pracy państwowej". 

Wiążąc fakty historycznie chciałbym 
w artykule moim odpowiedzieć na 
dwa pytania: 1) Czy i w jakim stop- 
niu w zjeździe Nieświeskim można 
się dopatrywać zmiany kursu : polity. 
ki Marszałka Piłsudskiego? 2) Czy 
wystąpienie ziemian w  Nieświeżu 

można uważać jako «powrót marno- 
trawnych synów?» 

Dogmatem społeczeństwa polskie- 
go przez cały szereg lat niepodleg- 
łości było jedno wielkie hasło wskrze- 
szenia Polski, 

Gdy jednak hasło to przez cały 
czas niewoli zataczało co raz szersze 
kręgi na wszystkie kiasy społeczeń- 
stwa w. dzielnicach  etnograficznie 
polskich, jakiemi była Kongresówka, 

Małopolska i Wielkopolska, na Zie- 
miach Wschodnich i Śląsku .wsku- 
tek polityki zaborczej krąg ten zacieś- 
niał się coraz bardziej, kondensując 

dogmat polskości jednostronnie 

klasowo. 
Na Wschodzie ziemianin i zaś: 

ciankowiec, na Śląsku robotnik byli 
temi klasami, na które przypada za- 
szczytna rola przechowania polskości. 

Gdy po wojnie światowej i upad- 
ku państw zaborczych powstawać 

poczęła Polska, dogmaty |kresowe 
na Wschodzie i Zachodzie musiały 
w pierwszym rzędzie powołać do 
czynu dwie klasy: ziemiańską i robot- 
niczą, by z arsenału ducha narodo- 
wego promienować poczęły na oto- 
czenie najbliższe. 

Stworzenie Dywizji Litewsko-Bia- 
łoruskiej przez ziemiaństwo kresowe 
w końcu 1918 r. i początku 1919 r., 

z drugiej zaś strony powstanie na 
Śląsku, są temi dowodami istnienia w 
tych dzielnicach potężnego ducha 

polskiego, zdolnego wytworzyć fun- 
damenty gmachu państwowego. 

Ks. Eustachy Sapieha w mowie 
wygłoszonej w Nieświeżu w imieniu 
ziemian kresowych mówi: «My zie- 
mianie kresowi, wierzymy, Panie Mar- 
szałku, w Twoją misję, wierzymy, że 
stoisz ponad poziomem ambicji, spo 
rów i nienawiści, wierzymy, że Oj: 
czyźnie samej służysz i służyć mo* 
żesz i dla tego w miarę sił naszych, 

stajemy w zwartym szeregu, by po: 
przeć Twoje usiłowanie. 

Już w 1918 r ziemiaństwo kre- 
sowe zwróciło się do Ciebie, Panie 

Marszałku, prosząc o zgodę i pomoc 

w utworzeniu Komitetu Obrony Kre 

sów. Wtedy już ponad opozycją z 
prawa i z lewa podałeś nam silną 
dłoń swoją. Stał się czyn, czyn do 
niosły, który w oswobodzeniu па- 

szych wschodnich ziem wielką ode- 
grął rolę». 

Ks. Eustachy Sapieha, pierwszy 

prezes Komitetu Obronv Kresów, jest 

sztandarowym mężem ideologji du 

cha narodowego ziemiaństwa kreso- 
wego, które utworzyła Dywizję Li- 

tewsko-Białoruską i zdecydowało o 
mocarstwowym kierunku Polski. 

Ks. Eustachy Sapieha reprezentu- 
je opinję tego odłamu społeczeństwa 
na Ziemiach Wschodnich, które, ma- 

jąc głęhoko utkwione w pamięci sta- 

nowisko jakie zajął w 1918 r. ów 

czesny Naczelnik Państwa Piłsudski, 

nie zwątpiło w jego niewzruszoną za. 

sadę stawiania dobra ipaństwa po 

nad wszystko 

Jeżeli więc uroczystości w Nie: 

świeżu zrobiły komu eniespodzian. 

kę», jeżeli się ktoś dopatrzył w nich 

zmiany kursu Marszałka Piłsudskie- 

go — to w każdym razie nie był nim 

odłam społeczeństwa który zgrupo- 

wał się przy „Slowie“. Uważać na- 

leży „wyciągnięcie ręki* przez: Mar- 
szałka Piłsudskiego do sfer zacho: 
wawczych w Nieświeżu po siedmio- 

letnich próbach rządów demagogicz- 
no radykalnych, po majowej „chłoś- 
cie moralnej» za naturalny objaw chę- 

ci stworzenia rządów umiarkowanych 

w imię jedynie dobra państwa. 

A już co do zarzutu „marnotraw- 

nych synów", to chyba go słusznie 

zastosować można jedynie do sfer, któ- 

re przez siedem lat marnowały walo- 
ry które im tak nieoczekiwanie i nie- 

podzielnie do rąk wpadły przez wspa- 
niałomyślną postawę Marszałka Pił. 

sudskiego który też .w imię dobrą 
państwa na rezultaty, aż tak długo 
oczekiwał. 

„Zachowawcy. Wileūscy“ po czy: 

nie państwowo-twórczym, jakim było 

stworzenie siły zbrojnej, zepchnięci 
zostali do codziennej prący organicz- 
nej i czasu tego nie „przemarnowali”, 

Michał Obiezierski, 

Od redakcji. W czasie nieobec- 
ności redaktora Słowa do redakcji 
naszej p. Smogorzewski nadesłał swą 
korespondencję, która była zakończo* 
na kilkoma nieprzychylnemi dla p. am- 
basadora Chłapowskiego uwagami. 
Jak już kiedyś wyjaśnial śmy, redzkcja 
Słowa jest daleka od poglądów swego 
korespondenta pod tym względem, 
a więc też i zakończenie artykułu 
p. Smogorze skiego nie odpowiadało 
jej intencjom. 

zabi 

Zaduszki w Warszawie. 
WARSZAWA, 2,XI, PAT. W dniu 

dzisiejszym O godz.;17 ej min. 30, 
p. prezes Rady Ministrów i minister 
spraw wojskowych mar$załęk Piłsud- 
ski przyjął p. wice'ministra gen. Ko-- 
narzewskiego. O godz. 10.tej gen. 
Konarzewski w imieniu ministra spraw 
wojskowych złożył na grobie Niezna- 
nego Żołnierza wieniec. 
WARSZAWA. 2 XI, (PAT). W dniu 

dzisiejszym o godz. 13-tej p. Prezy: 
dent Rzeczypospolitej w towarzystwie 
szefów kancelarji cywilnej i wojsko, 
wej pp. Cara i pułk. Zahorskiego, 
majora Prystora oraz adjutantów udał 
się z Zamku do katedry, w podzie- 
miach której spoczywają zwłoki pre- 
zydenta Gabryela Narutowicza. Wita: 
ny u wejścia do katedry przez du* 
chowieństwo, p. Prezydent Rzeczy: 
pospolitej udał się do krypty ś. p. 
Gabryela Narutowicza, gdzie złożył 
wieniec z napisem:  «Pierwszemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Pre- 
zydent jej Mościcki», | 

Zjazd Litwinów 
Od dłuższego już czasu  projekto- 

wany przez wileńskich dzalaczy li 
tewskich zjazd rolników Litwinów 
zamieszkałych na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, zosta; obecnie za- 
pory na dzień 23 listopada 
r. b. 

Osobą odpowiedzialną za prze: 
bieg zjazdu ma być znany na terenie 
Wilna działacz litewski Kajruksztis. 
Litwini już obecnie czynią starania o 
doprowadż:nie |zjazdu do skutku, 
wszelkiem możliwemi sposobami 
starając się Ściągnąć jaknajwiększą 
iiošė osób, któreby w zjezdzie udział 
wzięły. 

Tematem obrad mającego się od: 
być zjazdu mają być rzekomo sprawy 
gospodarczo-ekonomiczne, lecz naj» 
mniejszej nie ulega wątpiiwości, iż 

Poświęcenie nowych moni. 
torów. 

Daia 31 ub, m. w południe od- 
była się uroczystość podniesienia 
bandery na dwóch monitorzch: ORP, 
„Kraków” i ORP. „Wilno*, 

Uroczystość zaśzczycił swą obec: 
nością p. Prezydent Rzeczypospolitej, 
który przybył na Wybrzeże Kościusze 
kowskie nad Wisłą, miejsce postoju 
statków, w towarzystwie szefa kan- 
celarji cywilnej p. Cara, płk. Zahor- 
skiego, adjutentów rim. Jurgielewicza 
i kpt. Nagórnego, Przybyli również 
przedstawiciele uładz wojskowych i 
cywilnych: wojewoda warszawski 
Sołtan, komisarz rządu m. st. War- 
szawy, Jaroszewicz, szef administracji 
armji, gen. Konarzewski, dowódca 
DOK. M 1, gen. Wróblewski, szef 
marynarki, komandor Świrski, komen- 
dant miasta, płk. Rożen, oraz liczni 
przedstawiciele wojskowych misji za- 
granicznych. 

Z chwilą przybycia p. Prezydenta, 
orkiestra odegrała hymn, a kompania 
marynarzy sprezentowała broń. P. 
Prezydent udał się na pokład moni- 
tora „Kraków*, gdzie odbył się wła- 
šciwy akt poświęcenia, którego do. 
konał ks. biskup polowy Gall. Po 
poświęceniu na monitorach podnie- 
siono bandery. Orkiestra odegrała 
hymn. Krótkie przemówienie ks. bi- 
skupa Galla zakończyło uroczystość, 
poczem p. Prezydent zwiedził «Kra- 
ków», oprowadzany prżez komandora 
Swirskiego oraz dowódcę statku. 

O godz. 12 i pól p. Prezydent 
powrócił na zamek. 

Obydwa monitory są pierwszymi 
statkami wojennymi całkowicie wy- 
konanymi w kraju. 

Kiedy nastąpi otwarcie sesji 
sejmowej. 

WARSZAWA. 2,XI. (żel. wł, Słowa) 
Termin otwarcia sesji sejmowej nie 
został jeszcze wyznaczony, Nie ulega 
wątpliwości, że otwarcie nastąpi w 
bieżącym tygodniu natomiast mało 
jest danych aby to nastąpiło w dniu 
jutrzejszym jak pierwotnie było pro- 
jektowane. W związku z tem odbył 
dziś Prezydent Mościcki dłuższą kon- 
ferencję z marszałkiem Ratajem. 

Generalny sekretarz dyrekcji 
politycznej, 

WARSZAWA, 2X! (el wł. Słowa 
W związku z reorganizacją M, S. 2 
utworzony został nowy urząd pod 
nazwą dyrekcji politycznej. Na stano- 
wisko generalnego sekretarza dyrek: 
cji politycznej w ministerstwie spraw 
zągran cznych powołany został p. 
Komarnicki. 

Stronnictwo Chłopskie i 
M. O. W. 

„W Małogoszczy pow. Jędrzejow- 
skim odbył się onegdaj wiec poli- 
tyczny zwołany przez Stronnictwo 
Chłopskie na którem wygłosić mieli 
programowe przemówienia poseł 
waleron i Chyb. Opozycyjna grupa 
monarchistyczno - włościańska pos. 
Cwiakowskiego nie dopuściła mów: 
ców do głosu, Grupa tu przeprowa: 
dziła nawet kilka rezolacyj, utrzyma: 
nych w duchu monarchistycznym. 
Podwyżka taryf kolejowych. 

WARSZAWA, 2 XI. Pat. Wbrew 
informacjom jakie się ukazały w pra- 
sie, jakoby minister Komunikacji inż. 
Romocki na posiedzeniu rady gospo- 
darczej miał oświadczyć, że sprawa 
podwyżki taryfy kolejowej została 
odłożona do 1-go lutego 1927 r. 
M.stwo Komunikacji podaje do wia- 
domości, że projekt podwyżki taryf 
kolejowych znajduje się w opraco- 
waniu i wejdzie w życie z dn. 1 go 
grudnia rb. 

Rada Ministrów, 

WARSZAWA, 2 XI. PAT. Naj. 
bliższe posiedzenie Rady Ministrów 
wyznaczone zostało na dzień 3 bm. 
to jest w środę o godz. 5 po poł. 

KSEYSZZEWOEEKT ZYC OO SJZEWTWZZKZOZZA 
poruszone zostaną ostatnie zmiany i 

przesunięcia nietylko polityki litew- 
skiej, ale i zmiany, które się doko- 
nały przez bieg życia politycznego w 
Polsce. 

Między innemi, jak się zdaje, i o 
czem sądzić można z prywatnych 
rozmów między litewskimi dziala- 
czami wypowiadanych  półgębkem, 
zostaną również poruszone i sprawy 
stosunku do Białorusinów, zwłaszcza 
do Białoruskiej Włościańsko Robot: 
niczej Hramady. Jak się dowiadujemy, 
do władz administracyjnych oficjalne 
podanie ani zawiadomienie o zjeź- 
se dotychczas jeszcze nie wply- 
nęło.
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W dniu 5 b.m. na stacji granicz- 
nej Niegorełoje obradować będzie 
polsko-sowiecka komisja mięszana, 
która ma zbadać i uregulować spra- 
wę zatargów granicznych pomiędzy 
personelami kolei zwłaszcza zatarg 
powstały za tle ostrzelania naszego 
pociągu przez straż sowiecką. 

Ze strony Polski w obradach Ko- 

Chaotyczne stosunki. 
— Korespondencja Słowa — 

Magistrat miasta Dokszyc, przes 
prowadzając w swoim czasie różne 
prace inwestycyjne, pozawierał umowy 
z różnemi osobami. Umowy te w/g 
przepisów skarbowych zostały opa 
trzone znaczkami stemplowemi. Urzę- 
dnicy skarbowi w roku 1925, prze- 
prowadzając kilkakrotnie rewizje, zna- 
leźli iż opłata stempłowa na wszel- 

kich umowach, uiszczona jest pra- 
widłowo, © czem spisano odpowie: 
dnie protokuły (wówczas jeszcze 
Dokszyce należały do pow. Duniło- 
wickiego). Latem roku bieżącego, po 

przejściu Dokszyc do pow. Dziśnień: 
skiego,. urzędnik skarbowy po prze- 
prowadzeniu rewizji znalazł, iż te sa- 
me umowy są niedostatecznie opła: 
cone znaczkami stemplowemi; na za- 
wierających umowy z pominięciem 
Magistratu zostały nałżone bardzo 
duże kary. Nakazy karne Mzgis:rat 
otrzymał do rozesłania. Zarząd zaś 
magistratu, uważając to za niesłuszne 
i podrywające zaufanie ludności do 
magistratu, zaproponował poszkodo- 
wanym by wnieśli zbiorowe podanie 
do urzędu skarbowego celem uchyle- 
nia kar. Po upływie pewnego czasu 
magistrat otrzymał pismo z urzędu 
skarbowego, by petenci wnieśli opłatę. 
skarbową od podania w sumie 46 zł. 
20 gr. Žądana kwota została nie- 
zwłocznie przesłana, w ślad zaś ma- 
gistrat otrzymał pismo ze odwołanie 
jako zbiorowe nie może być rozpa- 
trzone oraz że wyjaśnienie magistratu 
nie może wpłynąć na uchylenie wy- 
miaru, gdyż pośrednictwo w danej 

sprawie jest zbyteczne. : 
Ponieważ opłaty odbywały się 

według wskazówek Magistratu to 

znaczy, że zawierający umowę opia- 
cał tyle ile żądał od niego Magistrat, 
przeto zrozumiałą jest rzeczą, że 
gdyby umowy zostały nawet opłacu- 
ne nieprawidłowo winę w tym wy- 
padku ponosi tylko Magistrat. Zazna- 
czyć należy, iż nałożone zostały kary 
na 25 osób w kwocie przeszło 300 

[BILETY 1fej ki. P. P. K, Ki. zamie- 
niane będą tylko do 8 LISTOPADA. 
LOSY loterjj DOBROCZYNNEJ 

za 6 zł. — 30.000 zł. 
Kolektura: Mała Pohulanka 6 m. 16 
Dom H.K. „ZACHĘTA* Gdańska 6. 

S, Nowość wydawnicza! 

e 

Opuściła prasę drukarską i znajduje 

ECHA JUBILEUSZU. 

  

się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

„1 czeczotkowej szkatułki" 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M, Latoura, | 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
AE WEZ TEAGRĄ TR MORZA ПИЫ   

  

Z POEZYJ CZ, JANKOWSKIEGO. 

_WIOSNY ZADUSZNY DZIEŃ. 

Te białe ku mnie przybliž chry- 
: zantemy 

I ów medaljon ze ściany mi daj — 
ł cicho teraz rozmawiać będziemy... 

Był niegdyś— maj, 

Maj był tak jasny, tak piękny, dzie: 
cino, 

Że nie mógł długo trwać: 
. jak sny... 

Kiedyś—w Zaduszny dzień — szarą 
godziną, 

Maj taki będziesz wspominać i ty. 

Przyjdziesz siąść może w tym oto 
: fotelu 
Gdzie życia mego dzień powoli gasł... 
Cyt!—Cyt!l—Niech wskrześnie widmo 

z przed lat wielu 
* Ostatni raz. 

Czemu tak drgnęly kwiaty—tam—na 
stole? 

Wionęło chłodem... dziwnym... Przym- 
knij drzwil.. 

Był maj. Wprost z sadu dróżka wio- 
dła w pole... 

Śni mi się, śni, 

Śni się... Jak błogol... Cicho... I powoli 
Na wszystko dziwny jakiś SE 

й cien, 
Daj mi, daj rękę!.. Przeszło da kę 

oli. 
uż odświęcony wiosny mej i doli 

7 Zaduszny dzień. 

"ECHA KRAJOWE 
Konterencja graniczna w sprawie zatargów kole- 

jowych, 

nych w pobliżu lasów opowiadają, 

jak mgły... - 

5 

Z Komisji ziemskiej. 

się posiedzenia okr 
złemskiej w Wilnie. 

W dniu pierwszym posiedzenia, 
odbytego na początku pod przewod 
nictwem wojewody Wileńskiego p. 
Wład. Raczkiewicza, a następnie pod 
przewodnictwem prezesa okręgowego 

misjł wezmą udział naczelnikowie od- 
działów dyrekcji kolejowej inż.: O: 
strowski, Ulatowski i Layman. Ze urz i я : ю = : ędu zemskiego p. St. Łączyńskiego Ka sowieckiej inž.: Orlowskij i były powzięte m. in. następujące 

uchwały. 
Po rozpoznaniu sprawy ze skargi 

odwoławczej Grzegorza Grauza na 
orzeczenie komisji uwłaszczeniowej 
na powiat Dziśnieński w przedmiocie 
uwłaszczenia Mendela Jungielsona z 
tytułu długoletniej dzierżawy działki 
gruntu we wsi Żaborze z majątku 
Okuniewo, gm. Giębockiej, komi-ja 
postanowiła zaskarżone orzeczenie 
utrzymać w mocy. 

Następnie komisja zatwierdziła 
projekty scalenia gruntów, należących 
do gospodarzy: a) wsi Popiszki, 
gm. Rzeszańskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, b) wsi Minkiele, gminy 
Niemeńczyńskiej, c) wsi Wójty, gm. 
Słobodzkiej, pow. Brasławskiego. 

Pozatem zatwierdzony został układ 
dobrowolny о likwidacji serwitutu 
pastwiskowego, obciążającego mają- 
tek Bołbutowo, gm. Krewskiej pow. 
Oszmiańskiego, własność Br. i A. 
Żebrowskich, na rzecz wsi Sielce. 

W dalszym ciągu zostało umorzo- 
ne postępowanie likwidacji serwitutu 
pastwiskowego, rzekomo obciąžają- 
cego majątek  Żemojdziuki, gminy 
Turgielskiej, pow. Wileńsko. Trockie- 
go, własność Andrzeja Maksimowa 
i Tatjany Maksutowej na rzecz wsi 
Pawłowo, oraz wdrożono postępo- 
wanie przymusowej likwidacji serwi- 
tutu, obciążającegó majątek Bołtupie, 
gm. Graużyskiej, pow. Oszmiańskie- 
go, własność Jadwigi Oskierko, na 
rzecz wsi Horodniki. 

W końcu zostało wdrożone po- 
stępowanie scałeniowe gruntów na- 
działowych w szeregu wsi w pow. 
Wileńsko-Trockim, Święciańskim, Bra- 
sławskim i Dziśnieńskim. 

W drugim dniu posiedzenia, od- 

Z racji dużej ilości materjału pod* 
legającego rozpatrzeniu przez komisję, 
prace potrwają przez kilka dni. 
ы 

Dokszyce, dnia 30.X. 1926 r. 
zł., na niektórych ludzi zupełnie bied: 
nych, których cały majątek stanowi 
albo praca rąk, albo jeden zdechły 
koń, i niepiśmiennych. 

Podobne załatwienie sprawy uwa- 
žam zą niesprawiedliwe, podrywające 
zaufanie ludności do instytucyj sa 
morządowych i państwowych oraz 
wnosi to pewien ferment i niezado- 
wolenie. Pan urzędnik skarbowy z 
Głębokiego, referujący tę sprawę, 
czyta zapewne gazety oraz S'łą rze- 
czy interesuje się wypadkami, jakie 
mają miejsce od niedawna w naszej 
okolicy, prawdopodobnie wie o tem, 
że w każdej wsi pozakładane są 
„hurtki” oraz, że były morderstwa 
polityczne. Przytaczam to dlatego, że 
podobne niesprawiedliwe rozstrzyg- 
nięcie sprawy dolswa oliwy do ogn'a 
i działa ujemnie na wzmocnienie i 
utrwalenie pafistwowości polskiej na 
Kresach. Magistrat ze swej strony 
postanowił poruszyć wszelkie czyn: 
niki miarodajne by postanowienie 
Urzędu Skarbowego w Giłębokiem 
zostało odwołane. 

Henryk Weclawowicz, 
Burmistrz m, Dokszyc. 

DUNIŁOWICZE. 
‚ — Internat dla ubogich ucz- ` 

niów. Zarząd Koła Polskiej Macierzy bytego pod przewodnictwem prezesa 
Szkolnej w Duniłowiczach otworzył OUŻ. p. Łączyńskiego, w sprawie 
z dn. 1 listopada b,r. Internat dia 20 rewizji orzeczenia okręgowej komisji 
ubogich uczniów najwyższych klas ziemskiej w Wilnie w przedmiocie 
miejscowej 7-kl. szkoły powsz. Wy- przejścia na właśność państwa grun- 
chowankowie ze względu na swoje tów we wsi Waka Kowieńska, gm. 
ubóstwo będą mogli zaledwię drobną Trockiej, własność Macieja Sumowa, 
cząstkę wydatków pokrywać. Większa komisja postanowiła orzeczenie z dn 
część wydatków musi być pokryta z 27 maja 1924 r. unieważnić i grunta 
ofiar publicznych, o które apeluje go: zwrócić prawnemu właścicielow:. 
rąco Zarząd Koła P.M.S. do wszyst- „, Następnie zostały zatwierdzone u- 
kich ludzi dobrej woli, J kiady o likwidacji serwitutu pastwisko- 

Dary w gotówce należy przesyłać WEgo: 1) obciążającego majątek Mi. 
do Chrześcijańskiego Banku Spół- gule, gm. Krewskiej, pow. Oszmiań 
dzielczego w Duniłowiczach, zaś da. Skiego, własność Aleksandra i Pawła 
ry w naturze bezpośrednio do Zarzą: Narkowiczów, na rzec” wsi Ponary; 
du Internatu przy ul. Pachowskiej 2) obciążającego majętek Oboziszcze, 
obok Powiatowego Urzędu Ziem: gm. Holszańskiejj pow. Oszmiań: 

skiego. skiego, własność Leona Kryczyńskie- 
к go па rzecz wsi Gudowszczyzna; 

‚ KUŹNICA GRODZIEŃSKA. 3) obciążającego majątek Porss, gm. 
— Plaga wilków. Ostatniemi i pow. Wilejskiego, własność Heleny 

czasy namnożyło się w okolicy na- zed Anny Dekańskiej, na 
szej wilków, tak że wyrządzają znaą- rzecz wsi Porsa, 
czne szkody mieszkańcom tutejszej Pozatem uchwalono wdrożyć po: 
gminy, porywając żywy inwentarz. stępowanie scaleniowe gruntów po- 

Przed kilku dniami nawet raczyły szczególnych wsi w pow. Święciań- 
złożyć wizytę i naszemu miasteczku. skim, Oszmiańskim i Brasławskim. 
U. gospodarza zamieszkałego przy ч 
ulicy Podlipskiej pewnej nocy. por- 
wały z chlewa dwóch prosiaków, a 
trzeciego mocno skaleczyły, Nastę- 
pnej nocy również przychodziły do 
miasteczka, lecz tym razem szkód nie 
wyrządziły. Mieszkańcy wsi položo- 
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wycie wilków. 

NA ODLOCIE, 
Et s'il revenait un jour 

Que faut-il lui dire? 
— Dites lui qu'on f'attendit 

Jusąu'4 sen mourir... 
‚ M, Maeterlinck. 

«O matko moja, o siostry moje, 
Poco iez tyle?... 

Wnet ja się w wiecznym Śnie uspo: 

koję, 

Te lub owe cię tytuły 
Droższą dla mnie nie uczynią. 

Jednak czasem mi się zdaje, 
Żeśmy rodem z innej ziemi 
I w Prowancji wciąż gdzieś żyjem 

. Przed wiekami minionemi. 

Żem trubadur stamtąd rodem 
l w canzonach głoszę światu 
Miłość mą dla pięknej domny, 
Margrabiny z Monferatu. 

W cichej mogile. 

Ani tu pustka po mnie zostanie 
Na życia drodze, 

Ani dla kogo moje kochanie — 
Przeto odchodzę. 

Gdy, stęskniony, u stóp twoich 
Spocząć idę, mnie się zdaje, 
Żeś ty domna Melisanda, 
Ja zaś rycerz Rudel z Blaye. A gdyby kiedy wrócił w te strony 

Z drogi dalekiej, j 
Niech mu zakwitną kalin korony 

Hen, tam, u rzeki, 

Czasem znowu — żem ów truwer 
„Wierny jednej aż do zgonu, 
Co przypłacił życiem miłość 

Niech się tam ozwą w pogodne rano Dla Sermondy z Rossilonu. 
Nasze ptaszęta; 

Odnajdzie ścieżkę dobrze mu znaną— Jeśli m Że, w twe oczy zapatrzony, 
eśli pamięta... Kwiaty do stóp twoich ścielę: 

Reiroeusy i deskorty, 
Serenady, pastorelle... 

* 

Zwykłą gościnę niech ma we dworze 
Tak, jak bywało. 

Może przypomni, zapyta może: 
Co się tu stało? Wymalo « ał artysta 

Panią moją prześliczną; 
Na wystawie stał portret, 
Ciesząc gawiedź uliczną, 

Na cmentarz dajcie odejść gościowi 
Niepostrzeżenie, 

Niech za nim idzie ku cmentarzowi 

Tylko—wspomnienie. Tłum się cisnął przed obraz; 
Ten, ów chwali, ten gani 
To raz biegłość malarza, 
To znów wdzięki mej pani. 

Może zatęskni wśród mogił głuszy, 
W przeszłość zbłąkany, 

Do tej śmiertelnie znużonej duszy — 

Nepożegianej „> Stary radca rzekł głośno: 
„Bardzo piękna osobal“ 
Krytykowi się zwłaszcza 
„Ton soczysty* podoba, 

Z ARABESEK. 
Kim ty jesteś dla mnie? Siostrą, 
Czy kochanką, czy boginią? 

ŁO W 

W dn. 29 i 30 października odbyły 

O 

Sleżewiczius przeciwko Radzie Ambasadcrów. 
Z Kowna donoszą: Premjer Sleżewiczius wystąpił na posiedzeniu 

ęgowej komisji komisji sejmowej do spraw zagranicznych; 4 obszernym referatem, w 
którym między innemi powiedział: 

Rząd litewski nie uznał i nie uznaje postanowienia Rady Ambasado* 
rów, które usiłuje przeistoczyć demarkacyjną linję w granicę polsko-litew- 
ską i w ten sposób pozostawić Wilno w rękach Polski, Postanowienie 

to nie było uznane również przez Ligę Narodów, której przedstawione 
zostało do zatwierdzenia. Reprezentowane w Radzie Ambasadorów mo 

carstwa, żadnych praw na decydowanie sprawy wiłeńskiej nie mają i Litwa 

nigdy nie uznała juryzdyksji Rady Ambasadorów w tej sprawie. Wobec 

tego ostatnią decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października, 
w której oświadcza ona, że nie uważa za wskazane ponowne wysuwanie 

sprawy wileńskiej, nic w dotychczasowych stósunkach polsko -litewskich 

zmienić nie może. 

Dr. Schiemann o bloku mniejszości w Rydze. 
Z Rygi donoszą: Przedstawiciel frakcji niemieckiej dr. Schiemann 

oświadczył w wywiadzie prasowym, że odpowiedzialność za zerwanie 
rokowań w sprawie utworzenia jednolitego bloku mniejszości narodo- 
wych na terenie sejmowym, spada całkowicie na Rosjan. Dr. Schiemann 
ma nadzieje, że blok taki da się jeszcze stworzyć łącznie z frakcją polską 
i żydowską. 

Węgiel polski dla Łotwy. 
Z Rygi donoszą: Na posiedzeniu zarządu kolei postanowiono zaku- 

pić dla potrzeb kolejnictwa łotewskiego 15000 tonn węgla na Śląsku. 
Stało się to na skutek wyniku ostatniego przetargu na drzewo, który 
wykazał olbrzymie ceny na drzewo. 

Groźna postawa wobec opozycji. 
RYGA, 2. XI. (żel. wł Słowa). Według doniesień z Moskwy, ostatnie 

posiedzenie konferencji partyjnej przybrało charakter wybitnie naprężony. 
Stronnicy Stalina wystąpili z kategorycznem żądaniem wyjaśnienia szcze- 
gółów Śledztwa prowadzonego przeciw opozycji i całej podziemnej robocie 
Zinowjewa, Trockiego i comp. Prócz tego zażąd»no odczytania publicz- 
nego wszystkich nazwisk członków opozycji. 

L L 

Thoiry i kwestja kontroli wojskowej. 
BERLIN, 2.XI, PAT. Po dzisiejszem posiedzeniu komisji spraw za- 

granicznych Reichstagu, które było poufne, wydano następujący komuni. 
kat: Po wyczerpujących wywodach min. S:r.semana przemawiał gen, Pa- 
wels na temat kontroli wojskowej oraz zagadnień dotyczących związków 
obronnych w Niemczech. Wywiązała się dłuższa d:bata, w której zabie- 
rał głos z ramienia rządu minister spraw wewnętrznych Rzeszy dr. Kiilz 
udzielając niektórych wyjaśnień. 

Berliner Tageblatt dowiaduje się, że w toku dyskusji nad progra- 
mem w Thoiry doszło do gwałtownej wymiany zdań między ministrem 
Stresemannem a prezesem partji niemiecko-narodowej Hvetschem, któcy 
niezwykle ostro zaatakował obecną politykę zagraniczną rządu Rzeszy. 

Według wiadomości z kół parlamentarnych pod koniec posiedzenia 
"miano uchwalić wniosek stronnictw rządowych oraz socjalistów, który 
przekazuje sprawę kontroli wojskowej do rozpatrzenia specjalnej podko: 
misji. Dopiero po zbadanu całego materjaiu przez tę podkomisję, ma 
kómisja spraw zagranicznych Reichstagu zająć zasadnicze stanowisko 
wobec kwestji koniroli wojskowej. 

Ciągnięcie 
WARSZAWA, 2—XI. Pat. Dziś rano w _ sali 

dolarówki. 
konferencyjnej min. 

skarbu odbyło się losowanie premjówki pożyczki dolarowej serji 2. 
1 premja—8000 dolarów padla na Nr. 63503. 
Jedna premja na 3000 dolarów: padła na Nr. 375112 
5 po 1000 dolarów—na Nr. Nr. 

465488. 
10 po 500 dolarów na Nr. Nr. 

737801, 463754, 788225, 921794, 

904840, 280855, 825250, 247187, 
959479, 337439, 277289, 145445, 001586, 597928. 

Świętokradztwo pod Lwowem, 
LWÓW. 2XI. PAT. Wedle doniesień dzienników, w Czyżkach pod 

Lwowem dokonano włamania do kościoła oo. Franciszkanów. Święto - 
kradzcy ograbili kościół prawie doszczętnie, zabierając wszystkie vota i 
naczynia kościelne srebrne i złote, wartości kilkunastu tysięcy złotych, oraz 
rozbijając skarbonki i szafy. 

Nowość! o, Wielka 66 

Ks. Tadeusz 

Pszczoły 
Cena zł. 

  

„Kto to taki, czy nie wiem?” 
Ktoś mię pytał natrętnie; 
Damy wszystkie z kolei 
Mimo szły obojętnie. 

Patrzę sam i podziwiam 
Biegłość mistrza skończoną. 
Tak, tak właśnie najczęściej 
Oczy pani mej płoną! 

Wszystko tak jak w naturze, 
Odcień każdy znajdziecie — 
Nawet serca ni śladu 
W tym wybornym portrecie! 

* 

Gdy miną chwile marżeń, sżału, 
I miłość znika z serc pomału, 
Z ostatnim błyskiem jej płomienia 
Żegnajmy się: Do zobaczenia... 

2 zobaczenial,. 

Ale nie marzmy nigdy o tem, 
„By gdzieś się kiedyś zejść przelotem, 

I odtąd niebo najłaskawsze 
Niechaj rozdzieli nas — na zawsze, 

Ach, tak — na zawszel 

Wieczór literacki. 
Zamiarem było inicjatorów, w 

Szczególności redakcji powstającego 
w Wilnie czasopisma „Żródła mocy” 
sprawom kultury regjonalnej poświę* 
conego, zainaugurować wieczorem li- 
terackim poświęconym twórczości 
Cz. Jankowskiego, szereg analogicz- 
nych popularyzowań twórczości oraz 
indywidualności duchowej, biografji 
oraz bibljografji danego pisarza. 

Zamiar zewszechmiar chwaiebny; 
idea doskonała. 

Niestety jednak pierwszy zaraz 
krok po” tej drodze wypadł zgoła 

SĄ Kazimierza Rutskiego, 
Wiln 

czyli nauka 
124 rys. w tekście, z przedmową prof. D.ra 
Jana Wilczyńskiego. Wilno, str. 167. 

poleca: 

Ciborowski 
o pszczelem życiu i naturze, 

7, na papierze kredowym 11.— 

  

N, 256 1266) 

Ambasada sowiecka zaprzecza. 

PARYŻ, 2—XI. Pat. Ambasada 
sowiecka w Paryżu zaprzecza wiado- 
mości pochodzącej ze źródeł angiel- 
skich, jakoby rząd sowiecki propono- 
wał zwołanie do Wiednia między- 
narodowej konferencji w celu uregu- 
a. kwestjj długów zagranicz- 

nych. 
Zatonięcie pociągu; 

RZYM, 2—XI. Pat. Wskutek we- 
zbrania Adygi, woda przerwała tor 
kolejowy na linjj  Bolcano-Nalles, 
Zdążający po tej ljnji pociąg wyko» 
leił się przyczem lokomotywa z 4 ma 
wagonami wywróciła się, Dwa wa- 
gony utonęły. 

Choroba Krasina, 

LONDYN, 2—X|, Pat. Daily News 
donosi, że ambasador sowiecki w 
Londynie Krasin zachorował. Stan 
jego zdrowia budził wczoraj wieczo- 
rem poważne obawy. Lekarze zamie- 
rzają przeprowadzić ponowną trans- 
fuzję krwi. 

Węgiel z Austrji do Angljii? 
WIEDEN, 2 XI. PAT, Wiener 

Aligemaine Zeitung donosi, że rząd 
austrjacki zastanawia się nad progra: 
mem zakazu wywozu węgla do Anglii. 

Kongres socjal-demokratów. 

LINC, 2 Xi. PAT, Kongres partji 
socjal-demokratycznej przyjął rezo- 
lucję domagającą się wydania ustaw 
o ubezpieczeniu na st rość, zabez- 
pieczeniu wdów i sierot, zwałczania 
bezroboci>, poczynienia zabiegów w 
celu skuteczaej ochrony lokatorów 
oraz ustanowienia Kas Chorych dla 
robotników rolnych. 

Nowości wydawnicze. 
— Ks Tadeusz Ciborowski: «Pszczoły 

czyli nauka o pszczelnem życiu i natu- 
rze» Rysunków 124, Przedmowa prof. 
J. Wilczyńskiego. Nakład autora. Str. 
167, Wilno. 1927, jest to książka o podi 
kładzie ściśle naukowym a ną własnych dor 
świadczeniach autora zawołanego pszczela- 
rza oparta. Wysoce cenna, jako zbiór niezli- 
czonych władomości o życiu pszczół, zaj- 
mująca w równej mie:ze dla uczonego, dla 
specjalisty, jak dla szerszego ogółu W piś 
miennictwie naszem jedyną dotąd w swoim 
rodzaju. Starannie dobrane ilustracje, po 
większej S reprodukujące własne zdję: 
cia fotograficzne ks. proboszcza z Adamo: 
wicz —niezmiernie przyczyniają się do pod: 
niesienia naukowej wartości dzieła, do jas: 
ności wykładu tudzież do powabu książki 
dla nie—pszczelarza. Dodajmy że wykład 
jędrny i treściwy zawiera bardzo obszerną 
treść, a głębokie umiłowanie pszczelarstwa 
1 pszczół przepaja książkę udzielającem się 
ciepłem i niemałym wdziękiem, Wrócimy 
jeszcze do książki ke. Ciborskiego podając 
z niej parę ustępów, które pozwolą uchwy: 
cić jej wysokie zaletyi niewątpliwie zachę'4 
do poznania się z nią od deski do deski. 

W «Wiadomościach Literackich» 
(44) wywiad z prof Adamem Skałkowskim 
z Poznania, który dwa lata temu wywołał 
sporą wrzawę ogłoszeniem szkicu <Kościusz! 
ko w świetle nowszych badań», Jest to 
jedno z ogniw generalnego przewartościo- 
wywania całego szeregu «wielkości», zda: 
wałoby się, nietykainych, Po <Panu Tade- 
uszu» Słowacki, po św. Stanisławie Koś:iu- 
szko I tak dalej. Świeżo w ostatnim, 18:tym, 
<Przeglądu Wileńskiego» nazwano Sienkie. 
wicza «rasowym bardem przeciętności pol: 
skiej».. Vivat seguens! 

  

NADESŁANE 
— Nowe cenniki spożywcze. Od dn. 

29:g0 października obowiązuje nowy cennik 
spożywczo-kolonjalny, zatwierdzony przez 
Komisarjat Rządu. Cennik jest do nabycia 
w Związku Kupców, W. Pohulanka 3. 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy. 

Ihnatowicz, Lwów. 

  

  

  

opacznie. Nie zastanowiono się w 
dostatecznej mierze; nie przygotowa: 
no imprezy należycie; słowem  zro: 
biono rzecz całą — całkiem po wi- 
leńsku. 

Przedewszystkiem co do charak- 
teru tego rodzaju „konferencji*, anto- 
logji parlće, godziny myśli, wieczoru 
literackiego. O nazwę mniejsza. Po- 
winno £o być jaknajbardziej dalekie 
od wszelkiej „akademji*. Zgota naj- 
mniejszej gloryfikacjil. Analiza, analiza, 
analiza —choćby najbardziej chwilami 
ostra i bezwzględna a gruntowna, a 
przetrawiona, a kompetentna—a do- 
piero na końcu Szczypta jędrnej 
syntezy! Chodzi o to, aby audyto- 
rjum rozchodząc się z sali miało 
wrażenie, że w ciągu dwóch, trzech 
godzin przeczytało wszystko, co 
autor, o którym była mowa, napisał. 
Wieczór literacki w _ rozumieniu 
wdzięcznego, interesującego i po- 
wabnego szerzenia i pogłębiania kul- 
tury powinien mieć podkład par 
excellence—pedagogiczny. 

Następnie. Trzeba jaknajpilniej brać 
„pod uwagę — aby się tak wyrazić— 
okoliczności zewnętrzne podobnej 
"imprezy. Wieczór literacki niedzielny 
urządzono w gmachu teatralnym na 
Pohulance, uroczystym a chłodnym, 
przypominającym w nastroju ogólnym 
Teatr Szyfmana w Warszawie. Pomi. 
jając okoliczność, że na wzgórza Po- 
hulanki, na obecny Montsalvat Re- 
duty, może publiczność zwabić tylko 
wielka jakaś atrakcja, — jest rzeczą 
niedopuszcząlną urządzać imprezę ka* 
meralną, nastrojową, mającą wywo- 
ływać subtelne nastroje duchowe, jw 
sali o tak niskiej tempsraturze, że bez 

du na higienę —  polizeiwiedrig, 
jakby wyraził się Niemiec. A cóż do- 
piero mówić o usposobieniu mówców 
i recytatorów ziębnących niemiłosier: 
nie, jak w lodowni, na scenie lub 
estradzie! Nie należy próbować ekspe- 
„rymentu zapalania spirytusu w  pirae 
midzle lodów—jak to bywa ra wy- 
stawnych obiadach. Duch ludzki to 
nie żaden bezmyślny spirytus. Nie 
rozpalić go niczem w temperaturze 
tuż przy zerze, в 

Dalsza nauka płynie z niedzielnej 
inauguracji wieczorów literackich ta, * 
że nie należy puszczać się na zapra- 
szanie publiczności na popołudniową 
„iiczię duchową" choćby najszacow- 
niejszą np. ..między dwoma przed- 
stawieniami przybyłej na krótko z 
Warszawy operetki i to jeszcze z 
Niewiarowską! Akurat jeszcze w mo- 
mencie kiedy publiczność leci bez 
pamięci do Lutni oglądać p. Malano- 
wicz-Niedzielską. Publiczności pełno 
tu, pelao tam,. to skąd jej jeszcze 
wziąć na popołudniowy „wieczór li- 
teracki* i to jeszcze aż na Pohulance 
i w sali o temperaturze podbiegunowej! 

Na ostatek, nasze nieskończenie 
mało ruchliwe i impulsywne Wilno 
lubi — podszturchiwanie. A afiszów 
ulicznych zapowiadających „wieczór* 
niedzielny trzeba było szukąć że 
swiecą w biały dzień. Podczas gdy 
odwrotnie, afisz powinien aż do 
natrętaości zabiegać wszędzie lu- 
dziom drogę, Przydał by się też i“ 
program — kiórego wcale nie było. 

Na dobitkę, — miał wieczór nie: 
dzielny swoje własne, specjalne, orga* 
niczne pechy. 

Miano wykonać, nieznaną bodaj 

  

  

  
paltota lub nawet futra na grzbiecie Wilnu wcale, suitę mazurków  Jan- 
na takiej uczcie duchowej nie wysie- kowskiego ujętą w šliczną“ kompo: 
dzieć! To jest, z samego tylko wzglę: zycję Noskowskiego na chór i sola  
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KURJER €OSPODARCZY 
ZIEM WSCHODAICH 

Wywóz papierówki ` 
z wojew. Wileńskiego i Nowogródzkiego w r. 1925, 

Eksport zagranicę 

Ogólny wywóz z Polski papierów - 

ki wynosił w roku 1925—692217 tonn. 
Wywóz z ww Wileńskiego i Nowo- 

papierówki Materjały leśne i wyroby z drzewa. gródzkiego wynosił więc 39,56 proc. 

z wojew. Wileńskiego i Nowogródz- W-wa 1926), wynosił ogótem 273,835 ogólnego wywozu. 

kiego w roku 1925, według doko- tonn. Poniższe dwie tabele obrazują Oprócz tego wywieziono papie- 

nanych przezemnie obliczeń na pod- eksport pod względem udziału w nim rówki do innych województw 13275 

stawie statystyki przewozów kolejo- poszczególnych stacyj. nadania i kie- tonn, w tem: 

wych („Rocznik Statystyczny* Część I: runków przeznaczenia. 

1. Eksport papierówki z w-wa Wileńskiego (zagranicę) 
  

  

  

2. Zw:wa Nowo: 
gródzkiego: 

Z w:wa Wileń- 
skiego; 

Stacje nada: Słacje nada: 
т tonn kła tonn 

Woropajewo 4287 Leśna 894 
Wilejka 1924 Słonim 287 
Paraijanów 1208 Baranowicze — 268 
Lyntupy 1043 inas 222 

Podbrodzie 675 chowicze 180 
Gietadria 360 Niemen 30 
Ziabki 315 Bieniakonie 30 
Podświlje 237 Budy | 30 
Gudogaj 210 Domanów 27 
Usza 195 Stołpce 21 

Wilno 145 Różanka 15 
e Wilejka 4 
rzywicze 

Porubanek 120 NA w» 
Budsław 110 
N. Święciany 87 
Kiena 70 
Bezdany 15 

Razem 11271 

Jako stacja odbiorcza figuruje 
przeważnię, Włocławek. 

Przy obliczaniu wywozu do in- 

nych wojenództw nie wzięto pod 

uwagę 508 tonn . wykazanych w rub- 
ryce nadań do stacyj  „różnych” 

względnie  „pozostałych* Dyrekcji 
Wileńskiej tj. do stacyj z nazwy w 
„Roczniku* nie wymienionych, czyli 

że siłą rzeczy popełniona nieścisłość 

w obliczeniu nie przekracza 2—4 

proc. 
Całkowity wywóz papierówki z 

obu województw wynosi zatem 287110 

tonr, w tem z w-wa Wileńskiego— 
145765 tonn i z w-wa Nowogródz- 
kiego — 141345 tonn, stanowiących 

równowartość mniej więcej 1 275,000 

    
  

  

dolarów, licząc 20 dolarów za jeden 

sążeń. ‘ 

Za ostatnie 9 miesięcy 1924 roku, 

ogólny wywóz papierówki z obu 
województw wynosił 136.847 tonn, 

(w tem z w wa Wileńskiego 77.501 
tona i z wwa  Nowógródzkiego 
59.346), czyli że w r. 1925 eksport 
papierówki wzrósł w przybliżeniu o 

50 proc. 

Słyszeć się daje zdanie, że wywo 
zimy papierówkę w zbyt nadmiernych 
iiościach ze szkodą dla naszego 

“5 

sprawie uregulowania obrotu pieniężnego 
(poz. 610); 

= RACE Ministra Skarbu z 
dnia 2 października 1926 r. o ustanowieniu 
ceny <machorki przedniej” w detalicznej 
sprzedaży (soz 613); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 11 października 1926 w sprawie deta- 
się sprzedaży wyrobów tytonio wych (poz. 
6 

a Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 11 października 1926 w sprawie wy- 
puszczenia serji Xill biletów skarbowych 
(poź. 615); 5 ez 

— Rozporząlzenie Ministra Komunika: 
cji z dnia 25 października 1926 wydane w 
porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemy- 
słu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. o zmia: 
nach w taryfie towarowej polskich kolei 
normalnotorowych (poz 620); ke 

— Rozporządzenie Ministra Komuni*acji 
z dnia 26 października 1926 wydane w po- 
rozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. o zmianach 
taryfy polskich kolei normalnotorowych na 
przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek 
nadzwyczajnych (poz. 621). 

GIELDA WARSZAWSKA 
2 listopada 1946 + 

Dewizy i walaty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,99 9.01 8,97 
Holandja 360,90 361 80 360,— 
Londyn 43.68 43,79 43.57 
Nowy-Yorh * 9.60 9.02 8.98 
Paryż 2885 28,92 28 78 
Praga 26,72 26,78 26.66 
Szwajcarja 174— 174,43 17357 
Wiedeń 127.40 127.72 127.08 
Włochy 38 50 38 59 38,41 
Belgja 125.55 12586 125,24 
Stokhoim 241,30 241.90 / 240,70 

Papiery wartościowa 
Pożyczka dolarowa 12,25 tw złotych 643,50 

„ _ kolejowe _ 87,00 87,50 
5 pr. pożycz konw. 4575 ° — — 

pr. pożyczk, konw, 
—proc. listy zast. 

ziemskie orzedw. 38.75  39,— 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Notowania w dniu 2 listopada r. b 
Dolary St. Zjedn. — 9.00 
Ruble złote: — 4,78 
z 

Zaduszki. 

Rossa — cała z lekka śniegiem pizytrzą: 

Śnięta, pod którym ziemia rozmiękczona 

przez deszcze i lepka rozmazuje się pod 

nogą. Ani jednego po drzewach listka. Wia: 

try je pozrywały, pozmiatały... 

A i teraz ostry wiatr przeleci i—opadnie. 

Jakby dlatego aby cicho, zupełnie cicho by: 
ło w krainie grobów i mogił. 

Jeszcze dzień całkiem jasny a już św:ecz: 

ki palą się po całym cmentarzu. Wtyka się 

je z łatwością u mogiły. Same wchodzą w 

cieniutką warstwę śniegu » potem w rozbło: 

cony piasek. ž 

Wiatr to zatarga płomieajami—to znowu 

palą się świeczki równiutko, niewymownie 

spokojnie. Jak w kościele. 

_ Tu i owdzie u mogił papierowe lampio: 

ny—czerwone! 

Snują się ludzie po całym cmentarzu. 

Przed wielką bramą, u samej, bramy 

istny tłok — zwiększający sę w miarę jak 

zmierzch coraz pęstszy nastaje 

Rej wodzą baby żebraczki. To ci dopie- 

ro ich tu nalazło! Chyba ani jednej nie zo- 

stało w mieście pod kruchtą kościelną. Jest 

  

przemysłu i gospodarki leśnej, że ; żebraków, a juści. Tylko znacznie, znacz- 

żyjemy kosztem substancji. W tej nie mniej. Baby podciągają jakieś prabab ecz* 

sprawie głosu nie zabieramy, w przy: ne, <od świętej pamięci» pieśni w  poje- 

„ puszczeniu, że bardziej fschowi i dynkę, albo stłoczą się we cztery, w pięć i 

a i chórem zawodzą. Taki <chórek» łatwiej 
kompetentni zechcą w tej mierze wy- „4 aa pe ar. 

powiedzieć się. I sypią się grosze w ięce babomsie* 

Zygmunt Harski.  braczkom. Żadne to w gruncie rzeczy nie 
miłosierdzie; to—zwyczaj. 

— Za dusze zmarłe! Za dusze zmarłe! 

Tak się mówi sunąc babie w rękę lub 

Nowe ustawy i rozporządzenia. opuszczając klęczącej na Mg? pięciogro: 
i ż wie Z <Dzi Ust ‚ 1 „, szówkę, albo i dwudziestkę. Baba ju 

> a pa źazle mike 2% 03 czem sę wywdzięczyć. Albo pociągnie „an: 

tyfonę aż prosto do nieba, albo pociągnie— 

              

2 Stacja nadania Bi i Niemcy | Austrja R 

Wilejka 15403 4454 — 19947 

Paraijanow 8015 3366 15 11306 

Woropajewo 10926 = = 10926 
Podswilje 9150 645 — 9795 
Krzywicze 4995 2319 — 7314 
Jaszuny 3924 2811 — 6735 

+Łyntupy 4845 1609 — 6454 

Kiena 5244 360 — 5604 
4 Gieładnia 4975 612 = 5587 
/_  Nowowilejka 4742 334 = 5076 
5 Budsław 4050 1020 — 5070 
OCH 3360 1350 — 4710 

Podbrodzie 2595 2040 — 4635 
Rudziszki 2100 1352 — 3452 

j Wilno 1932 1448 4 3380 
|| Usa 2555 145 = 2700 
ла Ziabki 2286 150 — 2436 
z Gudogaj 1650 735 = 2385 
ь Zalesie 1185 855 — 2040 

Ignalino 1976 — = 1976 
Porubanek 1431 390 = 1821 
Stas ły 1381 242 — 1623 
Oszmiana 100 1323 == 1423 
Królew szczyzna 1033 369 = 1402 
Nowodruck 1197 195 — 1392 
Soły 806 245 — 1141 
N. Święciany 459 153 — 612 
Bezdany 116 405 = 611 
Mołodeczno 269 332 — 601 
Głębokie 195 195 — 390 
Postawy 390 = = 390 
Prudy — 372 = 372 . 
Oikieniki 353 = = 353 
Smorgon'e 310 = A 310 
Landwarów — 255 — 255 
Hoduciszki 120 60 = 180 

„Razem 104248 30231 15 | 134494 

2. Eksport papierówki z W-wa Nowogródzkiego (zagranicę) 

ю Prusy : Czecho- | Razem 
Stacje nadania. Wschodn.| Niemcy. słowacja SAR: 

Słonim 27602 308 — 27910 
Niemen 14987 2025 — 17012 - 

3 Domanėw 11247 2333 — 13580 
Žž Stolpce 13156 — = 13156 

"m Lachowicze 8207 2073 90 | 10460 
* Leśna 7678 280 — 7958 
2 Juraciszki 5902 2025 w 7927 

/ „Molczadž 5783 1565 = 7348 
Bieniakonie 5674 1262 — 6936 
Nowojelnia 3292 873 = 4165 
Skrzybowce 3096 908 — 4004 
Bastuny 486 3432 — 3018 
Różanka 2735 570 — 3305 
Budy 3152 — — 3152 
Potoczany — 2707 — 2707 
Baranowicze 1773 14 — 1787 
Gawja 909 210 - 1119 
Qrany 481 436 — 017 
Lida 583 166 „ — 749 
Bohdanów 185 418 — 603 
Hiorodžki = 330 — 330 

4 Horodziej 298 > = 208 

` Razem 117316 21935 90 | 139341 

  

z towarzysženiem orkiestry lub for- 
a 

> 

tepjanu. Jest to „Wędrowny grajek* 
wykonywany przed laty, osobliwie 
często w Niemczech z tekstem nie» 
mieckim. Rozpisanie głosów nie na- 
deszło na czas z Warszawy! Odpadi 
Clou muzycznej części wieczoru. Dyr. 
Juljusz Osterwa, który, jak było za- 
powiedziane, miał recytować całą 
„Quasi una fantasia“, z muzyczną 
ilustracją Dziewulskiego, „M.nueta* 
do znanej kompozycji Paderewskiego 
i inne jeszcze liryczne poezje — wca- 
łe z Grodna nie przyjechzł. Telefo- 
nował, że spóźnił się na pociąg. 
Oczywiście, że na przyszłość należy 
mocno zabezpieczyć wieczory lite- 
tackie od tego rodzaju istotnych ka- 
tastrof. 

Program przeto niedzielnego <wie- 
czoru» skurczył się niepomiernie. 

P. Mieczysław Limanowski, prze- 
mawiający pierwszy, skupiwszy uwa 
gę słuchaczów wyłącznie na mono- 
ga Cz. Jankowskiego «Powiat 

szmiański» i sięgnąwszy aż w pod- 
kłady geologiczne globu żiemskiego, 
podniósł jedynie syntetycznie, że zna- 
ne dzieło Cz. Jankowskiego było nie- 
jako spokojną odpowiedzią rzeczową 
na rusyfikację jego rodzinnego kraju 
Uuwieńczoną wileńskim pomnikiem 
Murawjewa. P. St. Wierzyński, rów- 
nież w syntetycznym rzucie myśli 
podniósł, że dogmatem dla indywi- 
dualności duchowej Cz. Jankowskie- 
go i dla całej jego działalności tak 
pisarskiej jak obywatelskiej była: 
prawda, której miał odwagę być zaw 
Sze wiernym. 

Oba przemówienia szły po linji 
«akademji» nie zaś, jak należało, po 
linji popularyzującej, analitycznej kon- 
ferencji, 

Panie Gallowa i Hohendlingerów- 
na z Reduty odczyiały szereg więk- 
szych i pomniejszych utworów po- 
etyckich Cz. Jankowskiego. Znalazł 
się wśród nich i epilog pamięta ka 
<Z dnia na dzień», * 

P. Wacław Malinowski artysta 
Teatru Polskiego, znakomity interpre- 
tator roli tytułowej w <Głupim Jakó- 
bie», grający i w niedzielnej «popo- 
łudniówce» w Lutni i w wieczornem 
przedstawieniu, zdążył wpaść na Po- 
hulankę aby odczytać wyśmienicie 
jedną „® «Przechadzek po Wilnie» 
Skierki tudzież parę noweletek wier- 
szem z cyklu «Między nami». 

Chór Luini pod batutą dyr. Leś 
niewskiego wykonał bezpośrednio po 
podniesieniu kurtyny, sprawnie i z 
polotem polonez Szopena i pieśń 
Moniuszki — a p. Wanda Hendry- 
chówna ślicznie zamknęła wieczór 
niedzielny piosenką Kratzera do słów 
Cz. Jankowskiego i Władysława Że- 
leńskiego do słów Konopnickiej. 

Akompanjował na fortepjanie, pięk- 
nle jak zwykle, dr. T. Szeligowski. 

Pomimo niesprzyjającej pory i 
pogody, zebrało się na widowni sali 
teatralnej względnie sporo osób. 
Elita inteligencji — a nietylko pol- 
skiej. 

Zaszczycili wieczór swoją obecno- 
ścią: p. wojewoda Raczkewicz z mał- 
żonką i p. wice-wojewoda Olgierd 
Malinowski. 

Depesze i listy. 

Do całego szeregu telegramów i listów 
nadesłanych ze stron różnych przez osoby, 
które wziąć nie mogły udziału w obchodzie 
2:go października (zarejestrowaliśmy te ;ob- 
jawy uznania i przyjaźni w dwóch numerach 

— Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sier: 
pnia 1926 (poz. 609). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 106 z dnia 
28 pzździernika 1926; 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dnia 22 październ'ka 1926 r. w 

w szyneczku na rogu. 

Ale to dobremu uczynkowi jałmużny 

bynajmniej nie ubliża, Jałmużna jałmużną. 

A baby żebraczki pod bramą na Rossie 

niech Bóg Najwyższy rozsądzi! 

Sygnałami zaduszkowemi są wieńce, co 

Vi # ] а. 
Po drodze ciężkiej, piaszczystej, 

koleiami pociętej, rzeką przerżniętej, 

wloką się wozy ładowne, cierpią uderzenia i krzyki 

małe zbiedzone koniki; 

idą strudzone krowy 

jakby dźwigały ciężar stupudowy; 

pędzi gęsietą zakurzona wiejska dziewczynina, 
przydługiej sukienki ugina; 

myślała, że przed zmrokiem nadąży do domu, 

lecz niema promu. 

Po drodze ciężkiej, ładownej, drodze piaszczystej 

zaczął gnać w tysiąc koni orszak pozłocisty, 

orszak strojny, zbrojny, niespokojny. . 

„, Jedzie król z rycerzami na wojnę, czy z wojny.. 

Jedzie napastnik, jadą łupieżce, jadą morderce. . 

.. Zrywa się, trzepoce za nimi każde spotkane serce, 
Czerwienią płoty od chust, powiewają czapy, 

'Źrebięta lecą z pastwisk, 

‚ . Jadą jadą, 

słońcem błyskają, 

rozdymają chrapy... 

zaczerwieni się niebo, widnokrąg zadymi .. 

Jadą, jadą .. Rwie się cały świat 
na wojnę za nimi, 

Czapraki kapią od złota, 
rumak królewski, rycerski, perłami z grzywy miota.. 

O wóz, o belkę któryś zawadził 

i skoczył—z miejsca przesadził. 

Lecą, świecą—poszli przez rzekę wpław 

.. Boże, Króla chroń, Boże, rycerzy zbaw ., 

  

"KRONIKA 
ŠRODA : 
3 Dziś Wsch. s, o g. 6 m. 25 

Huberta b. Zach, sł o g. 4 m. 14 
Jutra 

Karola B.   
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 2—XI 1926 r. 

> w 
pasowe | 6 

2 
mój => Połaocny 

1, K. Ilakowicz. 

życzki w kwocie 50.000 zł. w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na cele 
rozbudowy miasta. 

— (t) Będziemy jeszcze płacić 
na bezrobotnych. Wojewoda Wi 
leński skierował do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o 
zatwierdzenie uchwałę Rady Miejskiej 
z dn. 21 X. „w sprawie przedłużenia 
na listopad i grudzień r. b. prawa 
pobierania dodatkowych opłat od 
elektryczności na rzecz bezrobotnych 
miasta Wilna. 

к MIEJSKA 
— (t) Vice Wojewoda składa 

hołd poległym policjantom. W 
dniu 1 iistopada dorocznym zwycza- 
jem odbyło się odwiedzenie grobów 

Uwagi: Pogodnie, minimum za dobę — poległych policjantów na cmentarzu 
30C, Tendencja 
ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— (t) Kto może wydąwać ze- 

zwolenia na a sprzedaż 
wyr. tytoniowych. myśl rozpo- 
rządzenia Ministra Skarbu z dnła 28 
ub. m. prawo nadawania koncesji na 
detaliczną sprzedaż wyrobów tyto 
niowych według' obowiązujących za- 
sad i norm przyznane zostało wła- 
dzom skarbowym I instancji, a więc 
urzędom skarbowym akcyz i mono- 
polów państwowych. : 

Jednocześnie z tem rozporządze- 
nie Min. Skarbu ustala detaliczną 
cenę „Machorki przedniej” 
za 1 kilogram. 

— (1) Ministerstwo zatwierdzi- 
ło pożyczkę na rozbudowę Wilna. 
M.nsterstwo Spraw Wewnętrznych 
zatwierdziło uchwałę Rady Miejskiej 
m. Wilna w sprawie zaciągnięcia po- 

| AS TSRS EN KSEKTNNINA LOT KSI TEKSTAI 

Światła gasną. Dopalają się ostatnie świe- 
czki. Oto już za chwilę cismnoś; nastanie 

Kazimierz Tetmajer, z żyjących dziś Pojawiają się, hen, na dobrą wiorstę przed zupełna. 
pce'ów jeden z najśw e'niejszyca, k 6e.o Rossą. Już pod Ostrąbramą gęsto od straga' 

pojawienie słę na polsdm Parnasie pierw- nów ze Świecami, ze świeczkami, z wieńca: bramę, którą stróż cmentarny mocno zary- 
szy sygnalizował Cz. Jankowski w 1804/ym mi, z wianuszkami. 
obszerną iecenzją w <Tygodniku Ilusirowa 
nym», złożony ciężką niemocą, pomimo pra- 
wie całkowitej uiraty wzroku i opłakacezo swojskie, 

zgoła bez najmniejszego ornamentu. Ot, 

wianek! I czego asani chcesz więcej? 

stanu nerwów, skrešlit własnoręcznie ser: 
deczny list (..«Późno bo nie wiedziałem. 
Nie czytam już blisko pięć lat, bo nie wi- 
dzę.. lież zobowiązania mam i wdzięczności 

w sercu wobec Pana, powitany pizez Pana most Kamienny nad plantem kolejowym, stopadowy, 
w.anków coraz suciej. Po ptotach porozwie: 

szane ha sprzedaż—a z różyczkami papiero: nie przestaną skrzypieć zawiasy. 

wemi, kolorowemi tak i wabią oko. U sa- ; 

przed ez'erdziesiu laty, na Parnas wprowa- 
dzony., Żyj w setne lata..») Tragiczny list 
—ledwie «ający się odczytać ze Ściśniętem 
sercem. 

Proste to, niewyszukane, samorodne, 

Najpospoliciej jodła domestica, 

lm bliżej Rossy, zaraz wyjechawszy za 

Adolf Nowaczyński pizesyłając (<nie mej bramy cmentarnej już się t wianek 
zmożonemu Jubilatowi») najnowszy Swój znajdzie z nieśmierielników żółtych uwity— 
utwór dramatyczay «Komendant Paiyża». 

Kolonja niemiecka w Wilnie, reprezen- 
towana przez delegację złożoną z pani WGh- 
lerowej i prof. Kiihna,” złożyła jubilatowi, 
wraz z pękiem najpiękniejszych chryzante' 
mów, adres opatrzony całym szeregiem 
podpisów. Tekst niemięcki brzmi: 
richiiger Hochschatzung Ihrer S0.jahrigen literarischen Tatigkeit und in volłer Anner- 

też polnych. 
— lle? 
— Złotóweczka. 
Skończy się na pięćdziesięciu groszach. 

Targowanie się wskazane. Trzeba jeszcze 

«In auf. $wjeczek kupić! Tych wybór okazały: każdej 
wielkości i w każdej cenie. 

kennunż ihrer edlen menschenfreundiichen <odchodzą» pęczki z dziesięciu świeczek nie- dzież szkolna 
Najbardziej 

Gesinnung, beehren wir uns, als Vertreter dużych, Pięćdziesiąt groszy jak obszył. 
der Wilnaschen deutschen Geselischaft, Sie 
hochgeehrter Mittbiirger, zu Ihrem Schrift- 
steller-Jubilium zu- begliickwiinschen und 
Ihnen hiermit unsere vorziigiiche Hocha- 
thiunng auszusprechen», 

* 

A gdy—już od piątej—zaplonie cała RV: « 

Kazimierz Leczycki z Nancy, Feliks hr. po Santo. 
Wielogłowski z Warszawy, b. szef departa: 
mentu м Komisji Rządzącej Litwy Środko* 
wej, dr. Wilhelm, Immergliick 2 Krakowa, ks. 
prałat Witold Czeczoft z Pińska, Aleksan- wii 

W oknach pociągów przelatujących o 
staj kilka od Rossy głowa przy głowie: tak 

dok piętny i osobliwy. Rossa cała w skup Bandurski wygłosił podniosłą mowę gąta prorektora prof. Józefa Gałęzow- 
der Patkowski z Warszawy, p. Eliza Hegen* światłach Zaduszkowych! 
towa i ks. Władysław Tołłoczko z Wiina, 
Franciszek i Józef Dmochowscy z Jakuni, 

Dyskretny, jak głaz, Is Z 
następu, depeszę wysłaną z Brodnicy 

gdzjęś UA omicpskich stronach: <Czcigodne- 
mu jubiłatowi życzenia wszelkich łask nie. jadą ku Rossie i z Rossy wracają dorożki 

ba. Uwielbiająca jego zasługi (podpisano) taksiki.. Pieszych ludzi peregrynuje tłum 
tam i z powrotem. Stara romantyczka». Tylko to a więcej nic. 

Reszta tonie w mrokach zupełnej a intrygue 
jącej tajemnicy. 

<= 
<Stowa<), w dalszym ciągu te oto jeszcze z 
ostatnich dni notujemy nazwiska; 

| do późnego wieczora trwa ta iluminą: 

cja dla umarłych. 
Snują się ludzie do późnego wieczora po żeństwo żałobne za dusze zmarłych poczem rzeźbiarz, 

calutkim cmentarzu; do późnego wieczora Obecni uszykowali się w poczód aby zło 

Aż powoli — powoli — powoli zacznie 

Cisza się robi na omeałarzu zupe łna, 

Ostatnia baba-żebraczka wypełzła przez 

glowuje. Nawet już i urwał się — ścichł — 

chrzęst zamykanej bramy. 

Minęło Święto Umarłych. 
Do następnego roku! Komu doczekać 

sądzono. Bo tylko Bogu wiądomo, kto i ko- 

mu na rok przyszły, w chłodny wieczór li: 
świeczkę zaduszkową zapali: 

Póki świat światem cmentarnej bramy 

Na Rossie I Antokolu. 
Wczoraj, w dniu zmarłych poświęcone 

zostało mauzoleum na cmentarzu Rossa ku 
czci poległych obrońców naszych, ufundo: 
wane i ze składek dobrowolnych powstałe. 

Q godz. 9 rano J. E. ks, biskup Ban: 
durski odprawił mszę żałobną w kościele 
św. ae poczem uformowany został po: 
chód, który długim sznurem pociągnął na 
cmentarz Rossa, aby złożyć hołd poległym. 

Na czoło pochodu wysunęła się mło: 
z oraiestrami. Najpierw 

szkoły żeńskie, za nimi chłopcy, a dopiero 
wojsko, delegacje związków i stowarzyszeń 
oraz procesja kościelna z J E. ks. biskupem 
Bandurskim+ 

Na czele przedstawicieli władz Kami- 
sa, to formalnie łuna stoi nad naszem Ćam* sarz Rządu na m. Wilno p. Wimbor, vice 

prezydent Łokucjewski jako reprezentant 
miasta, komendant wojewódzki Praszalo: 
wicz_i wielu innych dygnitarzy. > 

Po poświęceniu mauzoleum J E, ke, Di» 

poświęconą pamięci po'egłych. 
W poniedziałek o g. 5 po poł. w ka: 

plicy przy szpitalu wojskowym na Antokolu 

J. E. ks. biskup Bandurski odprawił nabo- 

6 hołd poległym, a pochowanym na 
cmentarzu wojskowym, & 

Nad grobami žolnierzy przemawiali Je- 
go Ekscelencja oraz zastępca kom, szpitala 

płk. tek. Świerzyński. || 
Wczoraj po nabożeństwie o 9 rano, po- 

clżba rzednąć. Już grupami i w pojedynkę gopny pochód składający slę z młodzieży, 
tłum tylko odpływa ż Rossy. Aż się urwie wojska i modlących się znów udał się na 

i to odpływanie. cmentarz. 
Wszędzie panował nastrój podniosły. 

na 14 zł. & 

barometryczna stały wzrost Rossa, Odwiedzin dokonali przedsta- 
wiciele władz państwowych z Vice- 
Wojewodą p. O. Malinowskim na 
czele, 

— Szczepieni: ochronne prze 
ciw płonnicze dla publiczności sto- 
sują się w przychodni Miejskiego 
Szpitala przy ul. Zawalnej 4. Nr. 42 
we środę i sobotę o godz. 9 rano 
za opłatą w wysokości ,1 zł. (za 3 
szczepienia). 

WOJSKOWA 
— (t) Poświęcenie kaplicy gar- 

nizonowej. W niedzielę odbyło się 
zapowiedziane poświęcenie kaplicy 
garnizonowej, w której do czasu o- 
statecznego odrestaurowania kościoła 
w. Ignacego - (roboty te z braku 

funduszów zostały przerwane), od- 
bywać się będą nabożeństwa dla 
garnizonu Wileńskiego. 

Aktu poświęcenia dokonał J. E, 
ks. Arcybiskup Jałbrzykowski, poczem 
ks. kapelan Sopoćko wygłosił  prze- 
mówienie, w którem skreślił historję 
murów. 2 

, Mszę Świętą odprawił J E. ks. 
biskup Bandurski, Oa też wygłosił 
kazanie. 

„W. uroczystości tej wzięli udział: 
wojewoda p. Raczkiewicz, prezydent 
miasta p. Bańkowski, płk. Bobiatyń: 
ski oraz delegaci poszczególnych 
pułków garnizonu wileńskiego. 

— (t) Powrót gen. Pożerskiego. 
Wczoraj wrócił z Warszawy, gdzie 
bawił służbowo, dowódca O. W. 
Wilno gen. Pożerski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 
— Reduta na Pohulance, Dziś 

o godz. 8ej wieczorem p. Miecz. 
Limanowski opowie o Ś-tym Fran- 
ciszku z Asyżu, Opowiadanie ilustro- 
wane będzie przezroczami. Na ekra- 
nie ukaże się cały szereg najpiękniej- 
szych arcydzieł malarstwa włoskiego, 
francuskiego i polskiego związanych 
treścią z życiem Ś-go Fraaciszka. 
Wieczaru dopełnią recytacje „Kwiat- 
ków Ś go Francisz”a" w wykonaniu 
Zespołu Reduty. Ceny miejsc od 2 
zł. do 20 gr. 

RÓŻNE. 
— Konkurs na pomnik Mic- 

kiewicza. Do jury konkursu wileń- 
skiego Akademja. Sztuk Pięknych w 
Krakowie wysyła jako swojego dele- 

skiego; Instytut Sztuk Pięknych w 
Krakowie reprezentować będzie dele- 
„gat prof. Henryk Kunzek, artysta. 

zaś warszawską Szkołę 
Sztuk Pięknych artysta-malarz Józef 
Czajkowski. . 

Kto będzie delegowany przez 
Wydział Sztuk Pięknych Politechniki 
iwowskiej oraz Wydział Sztuk Pięk- 
nych Politechniki warszawskiej do tej 
chwili jeszcze nie wiadomo. 

Wystawa modeli konkursowych | 
otwarta będzie 15, najdalej 16 b. m.



4 

Kto dziś powinien stawić się do komisji prze- 
meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Bosaczkowej Nr 4 (Końska 7), Końskiej 5 
(Bosaczkowa 2), Wielkiej Nr 49 (Końska 2), 
51, Hetmańskiej Nr 1 (Wielkiej 53), 3 (Koń: 
ska 9 i Końskiej 4. 

, „Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Nieświeska Nr 39, 41 i 43, Kominy, cała m 
lica t. j. wszystkie domy, Raduńska Nr 82, 
84 г, 84b, 86, 88, 90, 92 i 94, (wszystko aż 
do Ztożow ej), Kcminy (dom Drysmena), Ra- 
dufiska (prawa strona) do kolei, Zbyżowa 
wszystkie domy, Kominy Nr 21, 22, 23, 24, 
2>, 26, 27, 231 29, oraz dom Miedźwiedzio* 
wa, Nieświeska Nr 30, 32, 48 i dom Olech- 
nowicza, Nicšwieska Nr 14,413, 12, 11, 45, 
41, 49, 51, Droga Szewska i droga Kominy 
wszystkie domy. 8 

Tajemnica zaginionych palt wyświetlona. 
Od diužszego już czasu Urząd śledczy 

alarmowany był wieściami o tem, że z ca 
łego szeregu miejsc publicznych ginęły palta 
lub futra. 

Zanotoware były takie wypadki w sza 
tni lzby Skarbowej, Uniwersytetu, kilku wię: 
kszych firm handlowych 1 restauracji osta: 
into w Zaciszu. 

Energiczne śledztwo doprowadziło do 
wykrycia sprawcy i aresziowania go. Jest 

w Odpowiednio wyremontowanej i 
udekorowanej b. uježdžalni przy 
placu Orzeszkowej. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Dzi: 
siejsza premiera. Dziś przemówi ze su ny 

mor polski reprezentowsny przez Rusz- 

kowskiego w jego świetnej krotochwiii <We- 
sele Fonsia». Rzadko która komedja cieszy: 
ła się takiem powodzeniem jak <Wssele 
Fonsia>, to też pomimo pewnego wieku mie 
zestarzała się zupełnie i stale jest na reper- 
twarze teatrów polskich, 

W Teatrze naszym wprowadza tę kome: 

dję reżyser K. Wyrwicz- Wichrowski, bierze 
zaś w niej udział dosłownie cały zespół Ter 

Polsk'ego > 
#- — Widowisko poranne, W niedzielę 
o godz. 12 m. 36 w południe ukaże się po 

cenach najniższych ciesząca się rekordowem 
powodzeniem komecja Katerwy <Urwis> 

przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz 

Ss“ L O PWST 

Miejski Kiumalograi | 
KULTURALNO-O ŚWIAT | 
SALA MIEJSKA (ul. Oatrobramska 5) 

     

Do III Komisarjatu, mieszkaūcy ulio. 
Ludwisarskiej Nr 2, Wileńskiej Nr 13, 15, 
17 | 19, 21, 23, Tatarskiej 13, zauł. Dobro- 
czynnego Nr 1 i 3. й 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Wiłkomierskiej Nr od 101 do 107 włącznie, 
Strycharskiej Nr od 2 do 26 b włącznie. 

Dziś będzie wyświetlany dramat według nieśmiertelnego poematu A Puszkina 

„EUGENJUSZ ONIEGIN“ **" Hryczno-muzyczne z muzyką 
Piotra Gzajkowskiegu 

Przy współudziale artystów opery p. Janiny Korsak-Targowskiej, p. Narkiewiczowej, 
Prof. Adama Ludwiga, p. Eugenjusza Rawskiego i innych, ° 

Or"iestra zwiększona .pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

  

NAD PROGRAM: <GWAŁTU! PALI SIĘ» — komedja w 2 ch aktach. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. 
KASA CZYNNA; w niedzieję I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m 30, 

Ze względu na znaczne koszta ceny biletów zwiększone; Parter — 80 gr., Balkon i Amfiteatr — 40 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

  

z 

Nr 256 (1266) 

  

ŁYŻWY 
oraz wszelkie artykuły do sportu 
zimowegohurtowo i detalicznie poleca 

K. PARAFIŃ=KI i S-ka 
Kraków, Sławkowska 14. 

Akuszerka : 
W. Smiatowska 
przyjmuje od godz. 9 

  
RAWCOWA 

  

  

    
  

  

nych Obywatelski Komitet do walki 
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ryzyka Wilefskie 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic; do 19, Mickiewicza Warszawy szyje 
Wodociągowej — cała; „Legicnowej = wo: a 8 m. 6 = R у ! Я 3 а zł. 
Ponakskiej Po ARÓW Kogafskiej Nr S$ Kino-Teatr Premjera! NA SCENIE Humor! Satyra! Śpiew! !Auzyka! © SN Niemteoka 2 front 
45, 47 1 šw. Jacka Nr 2, Dobrej Nr 1, 3, 5, Gość. Wyst. i Na ekranie powsz. 4 w najnowsz, 3 piętro «Szyk» 
7, Naszej Nr J Rzecznej Nr 2, 4, 6,8, 1011. Z 5 « komików - ssyrytówi DIA Don ulubien. publiczności Mia Mara erotycz. dramacie 2 DOKTUN 3] ZEG 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: H l > 6 10 я ь 

Zarzeętacj NEGO A) iki, Kopos: @ э 1EIIOS | „KOBIETY, KTORYM SIĘ NIE KEANIAMV...“ «» S|U. ZELOWKCZ | pposzykoj= | 
ZANE 2 ; © ul. Wileńska 38. Film o wieikiem napięciu sensac. Seansy o godz. 4, 6, 8,i 10 1/4. e EEA ochmistrzynię + Mg NE, Kas ogrodnika do majątku | 

TTT TTT EEST TEDE TTT ; (tylko samotnych), WW Firma Chrześcijańska od 10.1, od 5-8 w. 3 JREEOREOWE 
е 5 3 i tos ab: ok „  Gąsiorowskiej. 

to przybyły specjalnie z Łodzi na  <gościn: г ‚| Szanowne „Gosposie i Pan e domu Dom Handl. „Blawat Wilenski“ DOKTOR Mickiewicza 8. Zgła» 
ne występy», znany i poszukiwany złodziej Н Ustały już wszelkie niedogodności Li Id szać się od 11 — 1 
przedpokojowy Szulborski Kazimierz. prania domowego! | 1 Wilno, ul. Wileńska 31. Tel. 3 82. „LB OWIGZOWA "38 

ro odcza8 rewizji u Szulborskiego znale. Dzień prania stał się przyjemnością! NA SEZON ZIMOWY NE: z 

dać z wa właśnie dE: SPR Zapraszamy Szanowną Publiczność w celu przekenanią się o tem na Poleca towary, wełniane i baweł- DRÓG MOCZ, - Dni wer 
S Szulborski podzje się za oficera „ozerwy, pokazy prania, mające się į sako Gaujos składach aptecznych i niane, > poduszki, ii ” М]Ш‹ : 4 kie wygody. 

7 o pope r. . 2 : Ьг:ыЗ…ш! A A EL Dnia 26 Października 1926 r. J. Segal Wilefiska 23. pończochy, , skarpetki a bieliznę tel. 277 Garaż, ui. Sołtańska 

nabyła od i dziane rzeczy. + ‹ 27 › » > > męską. Garnitury męskie i płaszcze Sw NOG) 4—1, koło "ogg 
: 3 . $ 05 > > > $ robimy na zamówienie z naszych Ro SRC 

» 2 » > > > materjałów; towsry białe w najlep- y Aja aż 5 
tai > : z @ » » szych gatunkach, : T O MY 

> 2 Listopada › » z wa, b. nauczy» z” ki DS m a a RY ZOO WaW : Wybór wielk. Ceny niskie. | cielka, Poszokuje zą- | najkorzystniej i 
I 2 > > › Andrzeįkowicz 4 S ka Wielka 46. PP. Urzgdnikom | Wojskowym na jęcia biurowego, i i 

614а Е 5) a + us +» | A. Dabrowski Wileńska 18, dogodnych warunkach NA RATY, ||„"ūzlsinie posady apo 
W uzupełnieniu onegdajszej na- » 810 » 2 B-cia Koldobscy Niemiecka 31. « nauczycielki. Posłada sprzedaje 

REN у 5 » 10 » »  J. Bielic Zamk wa 15. muzykę i rysunki oraz Dom H.-K 
szej ńotatki o kontroli zarządzonej wej. у "FE Kudrewicż Middėwios 26 z znajomość języka iran- Wy 

i i . Wil- ss » “ Rai i : cuskiego. Zgadza si ZACHĘTA" przez p. Komisarza Rządu na m. L. Rajbman Wiieńska 11, @ ga S >» 
no, nad działz!nością 1 rachunkowo - 3 » O. Winduszczański Niemiecka 3. g 5 na wyjazd Wilno, ul. | Gdańska 6 
ścią Obywatelskiego Komitetu do 1 „> „S. Zaib Mickiewicza 42, ocnkowa > Te 90 
walki z lichwą i speku'acją, otrzymu- gdzie będzie demonstrowane Lux Penisa degree ko FR 
jemy dalsze szczegóły w tej sprawie. pranie mydłem w płatkach , $ Ž łkiewi 5 Daję korepetycję, Gotówkę 

W roku 1923 został zorganizowa- mydłem Ri mydłem S | it „ Zylkiewicza, Use BEO okujelty ©A8. dóG ny z inicjatywy władz administracyj- w proszku INSO, w kawałkach * un aj Warszawa, Chłodna 22. trancuskie50 dnych warunkach bez 
i proszkiem z lichwą i spekułacją na terenie m. : 

Ma ją do czyszczenia Wilna, którego zadaniem miało być 
wciągnięcie szerszego ogółu społe- 
czeństwa do współpracy z admini: 
stracją w celu zwalczania lichwy i 
spekulacji. Jednocześnie przy urzędzie 

Warszawa, ul. Moniuszki 11. Ё 
А] 

Przedstawiciel firmy LEVER BROTHERS LIMITED (Anglja) L. Reid, 

Do nabycia we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych, 

Vim. 
Telefon 204—87 i 186—00. / i 

Prospekty bezpłatnie w kanc. od 4-5 op. 

E Ni Ki akiego w Tea. p. Komisarza Rządu zostaly powola- 
trze Polskim («Lutnia»), W niedzielę, d. ne komisje rzeczoznawców poszcze: 
1—go listopada, w szli Tearu Wolskiego gójnych branż. Komisje te ustalały 
(*Lutnia») wystąpi z własnym recitalem w porozumieniu z przedstawicielami 

! Józef фе . 

Um asi administracji ceny zasadnicze na to- 

dze w Wilnie tylko raz jetem, poczem u- wary Spożywcze pierwszej potrzeby. 
daje się na wysiępy co Londynu i Paryża. Komitet obywatelski ze składek 

3. Śliwiński, p ża a członków lub z funduszy uzyskanych 
n4 

d ieła tych kompozytorów, oraz efektowne EE był upewnic = za: 

utwory współczesnych autorów, ak Grana- ładania koopera yw, łączenia konsu- 

dos'a, Albemz'a i in W programie znajdu- mentów dla przeciwdziałania wyzy 

je się też wspaniała parafrara Liszta z <Me« skowj niesumiennych kupców, subsy- 
1. 1 RER o św. Franciszku, djowania towarzystw spółdzielczych 

' Oak kor wte 0g.4 m. 30pp. Bi- i t. p. Ostatnio w skład Zarządu tego 
iety do nabycia w kasie Teatru Polskiego Komitetu wchodzili p. Lucjan Bo- 
cd g, 11 r. do 9 w. tez przerwy. browski jako prezes, Plotr  Jastrzęb- 

ski — vice prezes oraz członkowie 

WYPĄDKI i ERADZIEZT, zarządu pp. Romuald Pasławski, Fr. 
Mertans, Al. Kuszelewski, Aron Lang: 

— Wykrycie spelunki gry. Dn. 31 bord i inni. 
ub. m. Tao Ga os Ta Od dłuższego już czasu władze 

Mostowa ujawniono ha: į ь ' ча ч й, 

a rewizji m karty do gry, szachy, Administracyjne I instancji RE 

domino craz 16 osób. kompletne niedołęstwo i zupełny bra 

— Samobójstwo. Dn. 31 ub. m. otrvła jnicjajiywy powołanego do życia Ko: 
re pas L ios SB mitetu; wreszcie, tembardziej iż o 

strobrams K? je A 1 * . 

speratkę do szpitala żydowskiego. Przyczyna śeiełajncści KOGA RE NC 

samobójstwa—zawód miłosny. Sh BY sol 2 S Ana 

Е zą! ję wy! a 

atėmė Aras | ników komiserjatu pp. Na scżo i 

trzebujemy zaraz Wulca, celem dokonania rewizji dzia- 
Potr МУ łalności tego Komitetu. Przybyli do 

DOMÓW, : : 
u biura Komitetu urzędnicy skonstato- 

SA wali szereg niedokładności kasowych, 
w dziele składek członkowskich, któ- 
rych wysokość sięgała od gr. 50 do 
zł 25. O powyższem powiadomiono 
niezwłocznie p. Komisarza Rządu, 
który zarządził natychmiastowy areszt 
aktów, dokumentów i rachunków 
kasowych Obywatelskiego Komitetu 
do walki z lichwą i spekulacją. Wdro- 
żono śledztwo wstępne, a sprawa 
zostanie przekazaną do dyspozycji 
władz sądowych. 

J:dnocześnie z polecenia p. Ko- 
misarza Rządu zawieszono  dzizłal- 
ność obecnego obywatelskiego komi 
tetu do walki z lichwą i spekulacją, 
a na jego miejsca zostanie w naj: 
bliższym czasie powołany nowy о- 
mitet w innym składzie, 

MIESZKAŃ. | 
Do kupna, sprzedaży, dzierżawy 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel. 152. 
  

  

od 5-ciu Obicia Meblowe °4 5< 
Drelichy na materace, 

Meble 
poleca W. MOŁODECKI. 

Wileńska 8.     

  

ARRRRNANENANNENASNENUNNENANA 

% Na zakończenie sezonu 
: budowlanego 
poleca po cenach własnego kosztu 

wszelkię artykuły budowlane, 
oraz po cenach sciśle fabrycznych — 

) Okucie budowlane, przybory piecowe, 
piecyki ogrzewalne od 9 zł, za sztukę 

" DOM HANDLOWY 

Józef Jhnatowicz i 5-ka 
Wilno, Zawalna 7. 

   
ulegnie przerwie. 
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w niedzielę schodzili się starzy go r | 
Jak zostałem posłem? spodarze pogwarzyć o sprawach 

gminnych i polityce. Po paru kielisz- 
Rozmowa z Walentym Dudkiem, kach, byłem już łaki mądry, że mię 

ta pan, jak zostałem posłem?— nie mogli nigdy przegadać, a choć 
4 do | minie Walenty Dudek, gdyś- gazet nie czytałem, tyle zawsze róż- 
my siedzieli w zacisznym kąciku re' ności naploiłem. 

stauracji w Warszawie i popijali wi- _ Aż wreszcie jednego dnia rozkle- 

no—a no to panu opowiem. jone pod kościołem plakaty obznaj: 

Już od małego chłopaka ucho- miły, jako że po sumie odbędzie się 
dziłem za mądralę, chociaż nigdy do wielki wiec ludowy, na który przyja- 
książek żadnego pociągu nie czułem, dą delegaci aż z samej Warszawy. 
a prawdę mówiąc, ledwie że się u- Przystanąłem z gromadą cieka- 

miałem podpisać, Wszyscy mi MÓ- wych. posłuchać, co też tam te bur- 
wili: Walek, ty wysoko zajdziesz i żuje powiedzą. 
albo cię powieszą albo zostaniesz _ Ledwie skończyła się suma, wy- 
soliysem, a może i pisarzem we |ązł na stołek jeden z owych delega: 
gminie. : tów i zaczął gadać. Gadat dlugo i 

Kiedy miałem iść do wojska, to głośno, a tak do serca trafił, że mi 

chociem chłop, jak widzicie niczego, aż coś w gardle stawało i dech za: 

takem umiał się pokrzywić. że ko* pierało. Gdy skończył izawołał Niech 
misja poborowa orzekła, co z takiej żyje (zabaczyłem już, O co mu tam 

jak ja ofermy nic nie będzie. Zosta- chodziło), to takem się wydzierał, że 

łem więc w domu, ale pracować mi mi aż łzy w oczach stanęły. : 

się nie chciało zanic. Tego samego dnia zapisałem się 
Jedno co lubiłem, to chodzić do do jego partji Piasta. — Cały tydzień 

karczmy, do żyde, gdzie wieczorem i chodziłem z głową pełną piastowego 

W;dawca Stanieiaw śżackiewiez — Kedsktor w/z Czesiaw Kar 

Zaznaczyć należy, iż działalność 18566, 
komisji rzeczoznawców, jako insty- 
tucji niezależnej od Komitetu, nie 18586, 

LL LLA 
CV L CZŁONKIEM daty wydrukowania pierwszej 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie. 1 Wydział Cywilny, ogłasza, że na żąda- 6 

nie Litewskiego T-wa Rolnego Wzzjemnych Ubezpieczeń decyzją z dnia 
16 lutego 1926'roku postanowił: wzbronić dokonywania wszelkich iran- 
zakcyj i wypłat z 4 i pół proc. listów zastawnych Wil. Banku Ziemskiego: 
a mianowicie wartości nominalnej po 1000 rb. każdy serji II Nr, Nr. 
129336, 129338, serji 8 ej 95549, 95551, 95553, 05555 9557, serji 20-tej 
162629, serji 4-ej 15580, serji 5 ej 23977, serji 6-ej 26265, serji 5 ej 20307, 
serji 20-ej 163069, serji 8-ej 95550, serji 28-ej 177019, serji 14 ej 140275, 
serji 22-ej 167847, serji 6-ej 26031, serji 8 ej 39347, 39349, 39351, 39353, 
95550, 95552 95554, 95556, 95558, 95560, 39346, 39348, 39350, 39352, 
41994, 52746, 52748, 52750, 52861, 94784 95491, 52747. 52749, 52860, 
75497, 95414, serji [l ej 129337, serji 4 ej 16961, serji 20 ej 162628, serji 
5 ej 21092, 12496, 24274, 21378, serji 6 ej 28507, serji 16 ej 149470, serii 
19-ej 153530, 2 ej 03378, serji 9ej 111093, 111095, serji 20-ej 163572, 
163876, serji 33 ej 193346, 103347, 193348, 193349, 193350, 193351, 
193352, 193353, 193341, 193354, 193356, 193357, 193358 193350, serji 
9-ej 111092 i 11094, gerji 20-ej 163515, 163570, serji 1l-ej 126241, serji 
32-ej 191583, 191584, 191955, serji 33 ej 193336, 193337, 193338, 193330, 
193340, 193355, 193342, 193343, 193344 193345, serji 12-ej 192461, serji 
13 ej wartości nominalnej po 500 rb. każdy serji 14ej 032851, 28847, 
37864, serji 13 cj 41496, 04380. serji 6:ej 05792, warteści nominalnej po 
1000 rb. kasżdv serji 34 ej 199305, 199307, 199309, 199311, 199461, 199469, 
199471, 199473, 199306, 199308, 199310, 199312, 199466, 199470, 199472, 
199474, serj; 35 ej 203881, 204046, 204047, 204048, 204049, 204050 warto- 
ści nominalnej a 500. rb. każdy serji 8:e 19620. Wzywa się przeto 
wszystkich r.szczących prawa do wyżej wymienionych tytułów, aby w 
ciągu lat dwuch od daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim 
złożyli je w Sądzie Okręgowym w Wilnie, lub zgłosili sprzeciwy. Nr. 

"spr. Z. 619—25. 
Sekretarz 

Oboieszczenie 
Sąd Okegowy w Wilnie, ! Wydział Cywilny ogłasża, iż na żądanie 

Leona Kuczyńskiego decyzją z ania 28 października 1924 roku postano- 
wił wzbronić dokonywania wszelkich tranzakcyj i wypłat z akcji Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego wartości nominalnej po 250 rb. każda 25 emisji: 
50 akcyj w odcinkach po 5 sztuk Nr. Nr. 20651, 20652 20653, 20654, 
20655, 20656, 20657, 20658, 20659, 20660 20661, 20662, 20663, 20664, 
20665, 20666, 20667, 20668, 20669, 20670, 20671, 20672, 20673, 20674, 
20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 20680, 20681, 20682, 20683, 20684, 
20685, 20686, 20687, 20688, 20689. 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 
20695, 20696, 20697, 20698, 20699, 20700 i 65 akcyj pojedyńczych za Nr. 
Nr. 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 

18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 
18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 
18587, 18588, 18589, 18590 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 

18596, 18597, 18508, 18599, 18600 18601, 18602, 18603, 18604, 18605, 
18631, 18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 18639, 18640, 
18641, 18642, 18643, 18644, 18645. Wzywa się przeto wszystkich roszczą 
cych prawa do powyższych tytułów, aby w ciągu lat dwuch licząc od 

y PA w. Monitorze Polskim złożyli 
. — 24. 

18576, 

ję lub zgłosili sprzeciwy Nr. 
: й " Sekretarz 

programu, a imię Witosa wymawia- Wyzwolenia 
łem z równą świętością, co i imię św. 
Walentego, co to, jak wiecie, jest 
moim patronem. 

`№ drugą niedzielę poszedłem na 
odpust do sąsiedniej parafji, gdzie czyłem ks, Okonia. Nieborak siedział 
akurat trafiłem na wiec Zw. Ludowo- pod płotem kościelnym i jadł suchy 

   

  

   
   

od wsi do wsi, agitując zawzięcie. 
Aż raz, w niedzielę to było, zoba- 

Narodowego. Prżemawiał jakiś poseł. 
A jak mówił to ciarki człowieka 
przechodziły. Opowiadał on o gał: 
gaństwach piastowych i o złodziejach, 
acy siedzą w tej parafji. 

j  Uwierzyłem i tego samego dnia 
wypisałem się z Piasta, a zapisałem 
do Związku Ludowo-Narodowego: 

W środę pojechałem na jarmark, 
Be trafiłem na wiec Wyzwolenia. 

, było tam co słuchać, było. Do- 
wiedziałem się, jak to endecja idzie 
na pasku księży i panów, co to chcą 
chłopa zakuć w pańszczyznę; wiele 
rzeczy dowiedziałem się, o których 
słuchając, chciało się brać kłonicę w 
ręce i iść do dworu pohulać z Jaśnie 
Państwem. : 

Po wiecu poszedłem do knajpy, 
gdzie przy kieliszku zapisałem się do 

wowiki 

chleb. Otaczało go koło bab, którym 
opowiadał, że księża wyklęli go za 
to, że trzymał .z chłopami. Dowie- 
działem się wiele rzeczy, między. in- 
nemi o tem, że Wyzwoleniec Ponia- 
towski jest synem obszarnika, 2е 
Rudziński to warjat, co sobie w łeb 
strzelał, że cała robota Wyzwolenia 
idzie za endeckie pieniądze. Wzdy- 
chał Okoń i narzekał na krzywdę 
chłopa, że mie zebrało na łzy i, po- 
darłszy na oczach wszystkich legity- 
mację Wyzwolenia, przyrzekłem księ- 
dzu, że tylko z nim będę pracował. 
Potem byłem w Związku Chłopskim 
i w Niezależnej Partji Chłopskiej i 
w dziesięciu coś różnych stronnicte 
wach, aż w końcu wróciłem do 
Piasta. 

Chcąc zobaczyć, jak to jest na- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

O 000000000000000060 6 

liczę niedrogo. Biuro  Komisowo» 
Dowiedzieć się 9—11 Handlowe, Mickiewi- 

    

ranoi 2—4po połudnu. cza 21, tel, 152. 
82 dniem 29 X b. r Borejko 9 Mickiewicza 42, m, 11. 
O Piotr zwolniony został O 
5 ze służb į o Į MEBLE iłoniai © y 9 | WIELKI WYBÓR Ni (aDiG] ‘ 1 . Q £ dniem tym Borejko Piotr 9 | тар чазле po | 
O utracił prawo inkasowania należności O | oraz wielki wybór | pisanie podań i prze- 

6 ini ši rozmaitych pisywauie na maszynie I rachunków Administracji Słowa, co FORNIERÓW załatwia  Wileńskie 
O niniejszym podaje się do wiadomości O Wi d je Biuro  Komisowo* 
o 4 е "o . Handlowe. Mickiewi- , Administracja «Słowa», G— | firma 1808 cza 21, tel, 152. 
O 000000000000000000 A 

proszeni są o zwrócenie się w tej 

  

- SPRZEDAŻ, wy! 

  

pianin, tisharm 

Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

- karfoile 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

kupno, zamiana fortepianów, 

ul. Wielka 53. 
a A 

    

UPIĘ używane 
pianino, lub 
mały iortepjan 

w dobrym stanie — 
solidn.j firmy. Oferty 
z podaniem ceny kie- 

rować listownie: 
Wilno, Subocz 6a. 

Czarnowska. 

  

MEBLE 
najtaniej nabyć 
+ można w 
Domu Handlowym 

HSikorski 15 ka 
Zawalna Nr 30. 

U 

sprawie do 

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1 —47.       

nieważnia się | 
zgubioną książkę | 
wojskową tocz- 

nik 1889 wyd. przez. 

    

  

  

ODDZIAŁ W WILNIE 
К niniejszem ogłasza, 

a że w dn 15 listopada r, b. © 

     

  

    

3 IANINA kupuję i 
a rano w magazynach Banku przy ul. D apus cik 

в Mickiewicza 29 odbędzie się Z 
licytacja zastawionych przez  Wileństą Haurtownię „, w. Pohulanka 9—23 

Spožywczą Aleksandra Ponomarewa a : 
= 3 Skrzyń sardynek i 2 skrzyń herbat. a : и > SAMOCHÓD 

celem pokrycia należności Banku. = europejka,  landolet 
SEK й т (kareta) nowego typu, 

DB i EE ES ES E2 EEG E3E3 sprzedaje się tanio, z 

  

   
i zostałem mianowany prawdę z temi partjami wybrałem się 

mężem zaufania. Gospodarstwo djabli do Warszawy, aby z bliska dolę po: 
brali, a ja z kijem i kobiałką łaziłem selską obejrzeć 

Gdy wsiadasłem do pociągu zo: 
baczylem jak do pierwszej klasy gra- 
molił się gruby ks. Okoń, a z nim 
jakaś mocno wymalowana  lafirynda. 
W: Warszawie na dworcu zobaczy: 
łem posła Ledwochyba, jak wsiadał 
do automobilu, ubrany w kosztowne 
futro i na cały głos kazał się wieść 
do hotelu Bristol. Potem dowiedzia- 
łem się, że w tym hotelu stoją tylko 
najwięksi obszaraicy i bankierzy. 

Idąc do Sejmu spotkałem posła 
Witosa jak szedł z jakimś panem i 
coś rozmawiali. Usłyszałem tylko pa- 
rę słów. Witos mówił: Jaśnie książe, 
a tamten coś jak Dojlidy. 

W głowie zaczęło mi się kręcić. 
Była godzina 12 rano. Ledwie żyw 
dowlokłem się do mieszkania posta 
Wrony. Nie puszczono mię jednak. 
Panna służąca posłowa powiedziała 
mi, że Wielmożny Poseł jeszcze Śpi 
i że dziś nikogo nie przyjmie, bo 
przyjdzie do niego pedokurzystka. 

Drzkarnia 

Bank Towarzystw Spółdzielczych 

PROSZEKWBOLU GLQ 
faman rase] DLA DOROSŁYCH 

| AOWALSKNNA") 
LABOR. CHEM-FARMAC. 

‚ *kydawułct 

‚ P. K. U. Wilno, na 
pożyczanie, imię Władysława 

Biłąta. 

onji. 

BĘ PR) с й Р А POKOJE ze i Es Eu žacara . 2-3 aus 
a wygodami 

do wynajęcia, można: 
z umeblowaniem. 
Montwiłowska 14, 

Godz, 10—12, 4—6. 
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powodu wyjazdu. 
Ul. 3 go maja 2 m, ł, 
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| Zi ksiąžeczkę      

      

| 
|| wojskową rocznik 

P, K. U, Lida, na imi4 

wicza. 

(Potem objašniono mie, że to taka, 
co czyści paznokcie u nóg). 

Splunąłem pode drzwiami i wy: 
3 r Tam dopiero roz< | 

jaśniło mi się w głowie. Zrozumiałem, | 
szedłem na ulicę. 

że w polityce ludzie dzielą się na 

  

1901 w darą przez | 

Aleksandra Wojdało- E 
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głupich i mądrych, oszukiwanych i m 
takich, co oszukują, 3 

Zašwitalo mi w glowie. |Dlaczego | 
to ja mam być głupi? ) 

Co za wiele gadać. Począłem 
chłopów brać na ideję, na krzywdę i 
sprawiedliwość, — I widzicie jestem 
postem, mam 1000 zł, na miesiąc, 
jeżdżę na darmochę w pierwszej kia- 
sie i, czego mi więcej trzeba? Niema 
głupich! Kupiłem sobie folwark paru- 
włókowy, a da Bóg kupię i drugi. 
Nie ma to jak b 
Walenty Dudek. 

A pisać pan poseł nauczył się?— 
zapytałem cicho. 
„„A poco mi to, aby się tylko pod- 

pisa*|—odparł pan poseł 
wy kieliszek wina. 

Piotr Gajda. 

=: Wiaaskis“ Kwaszains 22 

yč postem — koūczyt | 

i nalał no+ || 
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