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Kresowy Związek Ziemian, 

Dziś pierwszy dzień obrad dele- 

gatów powiatowych Kresowego Zwią- 
zku Ziemian. 

Obrady ziemiaństwa kresowego 
opromieniają sukcesy polityczne, któ- 
re to ziemiaństwo odniosło. Te same 
siły polityczne i ci sami ludzie, którzy 
jeszcze w latach 1919 i 1920 szli na 
wschód w przekonaniu, że polskość 
szerzyć można hasłami „walki z pa- 

nem*, dziś pierwsi do tegoj ziemiań- 
stwa wyciągnęli rękę zgody i współ- 
pracy. 

Ziemiaństwo kresowe posiada w 
rządzie obecnym dwuch ministrów 

i to ministrów, którzy politycznie czu. 

ją się związani z ideologją polityczną 

ziemiaństwa. Przypomnimy tu, że p. 
Meysztowicz był politycznym referen- 

tem walnego zjazdu zrzeszonego zie- 
miaństwa we wrześniu 1925 r. w 
Warszawie, zjazdu, którego protest 
przeciw niesprawiedliwej, niecelowej, 

demagogicznej reformie rolnej dzięki 
ówczesnym warunkom politycznym 

pozostał bez echa, pozostał bezsilny. 
Dwuch ministrów konserwatyw* 

nych w rządzie tembardziej zasłu- 

guje na miano politycznego sukcesu, 

jeżeli się zważy, że reprezentująca 
czasami ziemiańskie interesy grupa 
chrześcijańskco-narodowa w Sejmie raz 
tylko dała swego człowieka do rządu, 

i to do rządu p. Witosa, najsilniej- 

szego przedstawiciela szkodliwie po” 
jętej reformy agrarnej. 

Pożatem do sukcesów politycznych 
ziemiaństwa kresowggo zaliczyć należy 

tak jaskrawą manifestację uczuć p. 

prezydenta ministrów, jaką były uro 
czystości związane z dekoracją grobu 

ś. p. Stanisława księcia Radziwiiła w 

Nieświeżu. 

Narada gospodarcza, której epc- 

kowe znaczenie jest starannie prze- 

milczane i eskamotowane przez nie- 
chętną rządowi prasę stołeczną, u* 

twierdza nas w przekonaniu, że współ- 

praca z rządem w. wykonywaniu re- 

alnego programu gospodarczego tego 
rządu jest wskazana, 

Zresztą obojętność wobec prac 

rządowych skazuje dziś ziemiańst. 

wo na abstynencję od życia politycz- 

nego wogóle, a zwalczanie rządu 

byłoby propagowaniem skoku w 
ciemność, gdyż poza obecnym rządem 
nie widzimy siły, któraby nad wzbu+ 

rzonem morzem partyjnictwa polskie- 

go panować mogła. 

Jeśli mówimy o ziemiaństwie kre- 

sowem, to jednak nie myślimy o 
kresowym związku ziemian. Nie zne- 
czy to, abyśmy myśleli, že cztonko- 

wie związku ziemian nie podzielają 

naszych poglądów na konieczność 
współpracy z rządem. Pod tym 
względem znamy nastroje tam panu- 
jące, a zwłaszcza pamiętamy debatę, 
która miała miejsce na poprzednim, 

czerwcowym zjeździe delegatów powia- - 
towych, gdzie zą czasów jeszcze 
rządu p. Bartla, a więc rządu bez pp. 

Meysztowicza i Niezabytowskiego, 
podczas okolicznościowej dyskusji 
okazało się że większość delegatów po* 
dzielała w artykule niniejszym sprt* 
cyzowaną zasadę taktyki politycznej. 

Ale kresowy związek ziemian, 
jako taki, jest instytucją apolityczną, 
Stwierdzamy to zawsze i Słowo, 
organ wydawany przez grupę zie- 
mi:n kresowych, z których większość 
należy do nowopowstałej Organizacji 

Zachowawczej Pracy Państwowej, 
nigdy nie występowało ani jako organ 
kres, zw. ziem., ani nawet jako pismo 

* odzwierciadlające poglądy większości 

członków kresowego zwiazku ziemian 
jako takich. 

Drugim faktem apolityczności kre- 
sowego zw. ziemian jest fakt, że 
prezesurę tego związku _ piastuje 
Antoni hr. Jundziłł, jednocześnie wy- 

bitny: członek stronnictwa chrześcijań: 
sko-narodowego. 

Hr. Jundziłł jest wyjątkowo od- 
danym swej pracy kierownikiem zie- 
miaństwa, wyjątkowo ofiarnym czto- 
wiekiem, który siły swe i zdolności 

Przyjaźń turecko-sowiecka. 
ODESA, 15. XI. Pat. Turecki minister spraw zagranicznych Tewfik- 

Rug De) wsiadł na pokład okrętu Hamidie i udał się do Konstanty- 
nopola. 

W rozmowie z dziennikarzami oświadczył on, że jego rozmowy 
ostatnie z Cziczerinem jeszcze bardziej utrwalają stosunki przyjaźni łączą: 
ce Turcję ze wszystkiemi państwami. Dla Turcji, utrzymującej tak dobre 
stosunki ze wszystkiemi krajami, mówił Tewfik-Ruhdi-Bey nie mogą 
istnieć też powody, ażeby traktować państwa Zachodu w sposób uprzy- 
wilejowany w porównaniu z państwami Wschodu. Po za tem zarówno 
Tewfik-Ruhdi-Bey, jak Cziczerin zakomunikowali prasie, że żadna z istnie- 
jących kwestyj nie jest zdolna zmienić kierunku obecnej pore. zaró- 
wno Turcji, jak i Rosji, ani też zamącić ich jaknajlepszych stosunków, 
które należy nawet, zdaniem obu ministrów, jeszcze bardziej zacieśnić 
w interesie pokoju całego świata. 

Armja belgijska i francuska. 
PARYŻ, 15.XI, PAT. Jak donosi „Avenir“ ; Vandelvelde podczas wyj 

wiadu oświadczył, że jest thoirystą, poczem dodał: aby nasze pertraktacje 
z Niemcami dały poważne i pomyślne rezultaty trzeba, ażeby armje fran- 
ską i belgijska pozostały nadal silnie. 

Orędzie króla Ferdynanda. 
BUKARESZT, 15. XI. PAT. Wczoraj w południe otwaita została 

zwyczajna sesja jesienna parlamentu rumuńskiego. Król Ferdynand odczy» 
tał orędzie, przyczem wyrażił przedewszystkiem zadowolenie z powodu re: 
zultatów uporczywej pracy w kraju: Dalej wspomniał o imponujących 
manifestacjach, towarzyszących podróży królowej Marji po Ameryce. 

Z kolei orędzie zapewnia, że Rumunja zachowa niewzruszoną do- 
tychczasową linję polityki zagranicznej, w której kieruje się stale ideą po- 
koju, poszanowania traktatów i utrzymania ładu międzyńarodowego. 
Wspomniawszy następnie o odnowieniu traktatu z Polską i o podstawo- 
wych konwencjach pomiędzy pafistwami Małej Ententy, orędzie nadmienia, 
że polityka ta została otworzona przez: podpisanie traktatu i konwencji 
arbitražowej Z prana, 

POW również, głosi dalej orędzie, pakt przyjaźni z ex 
mi. Wizyta ks* Spoletto i Badoglio była szczęśliwą okszją dla zamanifes- 
towania uczuć tradycyjnego braterstwa krajów, należących do rasy łaciń: 
skiej. Anglja znalszła również okazję do okszania Rumunji uznania i sza. 
cunku. 

W końcu Orędzie stwierdza, że dla rozwoju produkcji narodowej 
jest koniecznem utrzymanie nadal trwałego protekcyjnego systemu celnego 
oraz żąda od całego kraju koniecznego poparcia dla armii. 

Powrót królowej rumuńskiej z Ameryki. 

CHICAGO, 15XI (PAT). Król! rumuński Ferdynand zwrócił się do 
królowej Marji z prośbą o przybycie do Bukaresztu na Święta Bożego 
Narodzenia. Królowa postanowiła przelo zrezygnować ze znacznej części 
swej podróży do Stanów Południowych. W dniu wczorajszym królowa 
Marja złożyła wieniec u stóp pomnika Lincolna, pozatem spędziła godzinę 
w miejscowej synagodze rumuńskiej. > 

KTS 

Zamieszki w Irlandji 
LONDYN, 15.XI (PAT). Doncszą z Cerku (Irlandja), že grupa uzbrož 

jonych w rewolwery ludzi wtargnęła do koszar siražy obywatelskiej w 
St. Lue (przedmieście Corku) i zączęła strzelać zabijając jednego  straż- 
nika. Według obiegających pogłosek podobne napady miały miejsce także 
w okięgach wiejskich Irlandj. W związku z temi napadami poiicja w 
Corku znsjduje się w ostrem pogotowiu. 

° 
Agonja straįku węglowego, 

LONDYN, 15-XI, PAT. Wedlug wszelkiego prawdopodobiefstwa porozumienie w 

przemyśle węglowym osiągnięte zostanie w ciągu bieżącego tygodnia. W chwili obec, 
nej związki okręgewe górników odbywają głosowanie nad wnioskiem konferencji dele: 
gatów związków górników w sprawie przyjęcia rzadowego projektu porozumienia w 
górnictwie. 

Plebiscyt ma być ukończony do czwariku bieżącego tygodnia, gdyż nazajutrz, t, j, 
dnia 19 b. m. odbędzie się decydujące posiedzenie konferencji delegatów związków. 
które wypowiedzieć się ma ostatęcznie za lub przeciw przyjęciu propozycyj węglowych. 

Dotychczas za przyjęciem projektu węglowego wypowiedziały się olbrzymią 
większością głosów trzy zagłębia południowej Walji. Należy się spodziewać, że i inne 
okręgi południowej Walji wypowiedzą się za projektem, który zresztą zapewnia jedna 
kową dla wszystkich zagłębi formę przyszłego porozumienia, 

Projekt rządowy daję możność pewnej elastyczności w ustaleniu dochodów i 
Przewiduje trwanie przyszłego porozumienia w ciągu conajmniej lat trzech, natomiast 
nie rozstrzygążsprawy długości dnia pracy, pozostawiając ją do rozstrzygnięcia poszcze- 
gólnym zagłębiom węglowym. . 

Napad na „Action Francaise“. 
Krwawa walka faszystów z rojalistami. 

PARYŻ, 15.X1. PAT. Wczoraj wieczorem grupa 10 faszystów wtargnęła 
do biur redakcji <Action Francaise» i zajęła wyzywającą postawę względem 
ersonelu redakcji. Podczas wymiany strzałów, jaka natychmiast nastąpiła, 
leden z faszystów został raniony. > sa wymieniono około 20 strzałów, 

rektor «Nouveau Siecle» Dubois twierdzi, że wogóle ani jeden strzał nie 
był oddany ze strony faszystów, podczas gdy redaktor naczelny <Action Fran: 
caise> obstaje przy swem twierdzeniu, że faszyści wtargnęli do redakcji z -re- 
wolwerami w rękach i po obrzuceniu obecnych kałamarząmi i innemi przed- 
miotami dali pierwszy strzał, na co dopiero znajdujący się w redakcji rojali- 
ści odpowiedzieli również ze swej strony strzałami. 

Zamach na pociąg Ryga=Moskwa. 
Z Rygi donoszą o strasznej katastrofie kolejowej, jaka miała miejsce na 

linji Moskwa — Ryga pomiędzy stacjami Nielidowa — Ziemicy. Jak się wyja" 
śniło katastrofa spowodowana została przez nieznanych bliżej zamąchowców, 
którzy usunęli szyny. Maszynista nie zauważył niebezpieczeństwa i nie zdą. 
żył zatrzymać pociągu. 

" Podczas katastrofy ciężko rannych zostało 10 osób. Według innych 
źródeł, dotychczas niesprawdzonych, rannych zostało 30 osób, a zabitych 16, 
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oddaje ziemiaństwu kresowemu. Pra- 

ca jego cieszy się ogólnem uzna- 
niem i wywołuje wszędzie jedynie 

wdzięczność. Znaną zaś jego loja! 
ność polityczna sprawia, że właśnie 

ci, którzy w zapatrywaniach politycz: 
nych nie zawsze się z nim zgadzają 
są mu najbardziej wdzięczni, że w 
tak trudnych warunkach — piastuje 
ciężkie brzemie prezesa instytucji, 
której celem jest obrona zawodowych, 
materjalnych i społecznych interesów 
kresowego ziemiaństwa. 

Redakcja. 
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Nowość wydawniczą! 

Opuściła prasę drukarską i znajduje 
się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

р. 

„Z czeczotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour”a, 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 
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W sprzedaży detalicznej cena 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
| RZTYRTKZZY AIOOWZYJYSOE EWS YZ POZO. 

   

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

ojedyńczego uru 20 groszy 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWiĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsucskiego 
ST, ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Na właściwej drodze. 
W przededniu ogólnokrajowej na- 

rady gospodarczej w Warszawie zwo= 
łanej na dzień 30 października przez 
p. wice premjera K. Bartla. urzędo* 
wa „Epoka” pisała: 

«Spokojna i uzgodniona współpraca spo- 
eczeństwa, oparta na wzajemnej znajomości 
celów i programów, oraz warunków egzy: 
stencji, jest jedną z podstawowych żasad 
rozwoju gospodarczego. 

„ «Dotychczasowa polityka rządowa ogra* 
niczałą się do sporadycznego załatwiania 
potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu i 
najczęściej nie obejmowała całości zagad- 
nień, całkowicie już pomijając uzgodnienie 
986] polityki ekonomicznej państwa. 

<Zwołana narada, w której biorą udział 
ministrowie wszystkich resortów gospodar- 
czych, ich dyrektorowie departamentów i 
około osiemdziesięciu przedstawicieli sfer 
przemysłowych, górniczych, rolniczych, ban- 
kowych, handlowych i ekonomicznych po- 
winna dać poważne wyniki i rozpocząć okres 
jk kooperacji rządu z kołami gospodar* 

czemi>. 

Przebieg narady. gospodarczej, jak 
wiemy, potwierdził i pogłębił tezę 
konieczności stałego kontaktu rządu 
ze sferami gospodarczemi. Przypo- 
mnijmy ważniejsze momenty z tej 
narady: 

P. wicepremjer K. Bartel mówił 
o tem, jak rządowi niepomiernie zale 
ży, by przygotowywane gospodarcze 

pociągnięcia rządowe podlegały u- 
przedniej szczerej i fachowej opinii 
zainteresowanych sfer gospodarczych, 
ponieważ rząd nieodzownie wyrzeka 
się stosowania w życiu gospodar: 
czem eksperymentalaych metod rzą: 
dzenia. 

P. minister Kwiatkowski katego- 
rycznie oświadczył, że rząd stoi na 
gruncie ustroju kapitalistycznego, że 
kapitału nie zwalcza i będzie poma- 
gał jego odtworzeniu. 

„minister K, Niezabytowski, mó» 
wiąc o konieczności otoczenia wpie- 
ką rolnictwa, dobitnie i bez ogródek | 
źaznuyczył, że nieodzownym warun 
kiem wyzyskanią korzystnych możli- 
wości jest dla rolnika pewzość, że 
nikt mu gwaitem nie wydrze ziemi 
której wartość wysiłkiem swym pod- 
nosi. = 

Wreszcie 'p. minister Czechowicze 
w Šwietnem jak wszyscy twierdzą 
przemówieniu, zapowiedział nowy 
kierunek w systemie podatkowym i 
szereg celowych posunięć dla ustabi- 
lizowania złotego i zrównoważenia 
budżetu. 

Oklaski, któremi nagradzane były 
przemówienia  ministerjalne  przez 
przedstawicieli sfer gospodarczych, 
były wyrazem uznania względem do- 

brej woli Maču 1 wėjšcia biżeżeć na 
jedynie właściwą drogę w dążeniach 
do naprawy sytuacji. 

Poszczególni mówcy z pośród 
przedstawicieli sfer gospodarczych, 
witając z zadowoleniem inicjatywę 
rządu, dążącego do wzajemnej współ* 
pracy, przedstawili umotywowane i 
uzasadnione wnioski zmierzające do 
osiągnięcia Ne rozwoju go- 
spodarczego. skutecznego zwalcza- 
nia drożyzny, wytwarzanej wysokiemi 
kosztami produkcji, odbudowy prze- 
mysłu i rolnictwa i t. p. Postulaty 
wystawione przez przedstawicieli sfer 
gospodarczych, powiada pi prof. Za- 
wadzki w swym odczycie sprawo- 
zdawczym 0 naradzie, niedawnół w 
Wilnie wygłoszonym, były jasne, u- 
miarkowane i'zupełnie realne: nikt nie 
żądał rzeczy jaskrawych, jak 'naprzykład, 
przekreślenia ustawodawstwa społe- 
cznego,—żądano natomiast, aby dąże- 
nia do naprawy warstw pracujących 
były wcielane w życie z możliwie 
najmniejszą dozą przymusu i krzywdy 
`@а warstw innych, a przedewszyst= 
kiem nie kosztem dezorganizacji pod- 
staw naszego ustroju gospodarczego 
i uniemożliwienia rozwoju gospodar: 
ki, żądano również, aby rząd w swej 
akcji sanacyjnej szedł  jaknajmniej 
drogą środków policyjnych, a jaknaj- 
bardziej drogą kontaktu i porozumie: 
nia z zainteresowanymi. 

Zwołanie narady, jak widzimy, 
było wstępem do porozumienia, — 
przebieg narady Śwadczył, že to 
porozumienie daje się łatwo osiągnąć: 

Oto stała się rzecz dziwna, zasta. 
nawiająca: skoro tylko sprawa kon- 
taktu, kooperacji rządu ze sferami 
gospodarczemi, zaczęła wschodzić w 

"fazę urzeczywistnienia — cała prasa 
quasi-prawicowa zbagatelizowała do- 
niosłe znaczenie tego od początku 
powstania odrodzonej Polski nieno- 
towanego wydarzenia, zachowując 
uporczywe milczenić co do swego 
stanowiska, a ograniczając się jedynie 
do skąpych reporterskich wzmianek. 
Prasa lewicowa, natomiast, dopatrzyła 
się w naradzie.. próby odciągnięcia 
robotników zawodowych od partji 
socjalistycznej. 

Ktoś powiedział, że mowa ludzka 
służy do ukrywania swych myśli. Z 

tąkiem że powodzeniem osiąga to 
prasa endecka przez milczenie. Nie- 
nawiść do wszystkiego co związane 
jest z imieniem Piłsudskiego, zmusza 

Ją do  bagatelizowania sukcesów 
twórczej myśli gospodarczej. Endecja 
już nie przoduje życiu, wlecze się za 
nim żółwiu krokiem, napręża się nić 
łącząca ją z bytem realnym—aż zer« 

ie się. Po wypadkach majowych 
straciła endecja adeptów z pośród 
ziemian, po naradzie gospodarczej — 
straci zwolenników ze sfer przemysłu 
i handlu, 

1 jeszcze jedna przyczyna jest mil. 
czenia: rząd, który, nie mogąc oprzeć - 
się o Sejm, „ponad głową Sejmu 
nawiązuje bezpośredni kontakt ze 
społeczeństwem", wszak ten rząd 
wymierza Sejmowi nowe uderzenie 
butem. 

& 
W dniu wczorajszym rozpoczęła 

się w Warszawie ogólnokrajowa na- 
rada rolnicza, zwołana z inicjatywy p. 
ministra Niezabytowskiego. Tu sy- 
tuacja rządu jest trudniejsza, bowiem 
poszczególne organizacje rolnicze, re- 
prezentowane na naradzie przez swych 
przedstawicieli, stanowią częstokroć 
wrogie ku sobie ugrupówania. Ale 
właśnie wdzięcznem zadaniem dla 
rządu będzie prawidłowe wyczucie, 
gdzie kończą się postulaty organiza" 
tora życia gospodarczego a rozpo” 
czyna się działanie wpływu klasowej 
czy partyjnej solidarności. Jeżeli rząd 
potrafi to wyczuć, możemy mieć 
pewność, że sprawa kooperacji ze 
sferami  gospodarczemi weszła na 
właściwą drogę. 

Zygmunt Harski. 

Posiedzenie komisji prawni- 
czej. 

WARSZAWA, 15.X1. PAT. Pod 
przewodnictwem "pos. Marka (PPS) 
odbyło się posiedzenie sejmowej ko- 
misji prawniczej dla załatwienia wnio- 
sku nagłego w sprawie uchylenia 
rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o przestępstwach prssoxych. 

Referent pos. Liebermann (PPS), 
zgłosił wniosek o uchylenie rozporz. 
dzenia, zaznaczając, że droga obrana 
we wniosku, to jest projekt ustawy 
została wybrana w tym  cełu, aby 
przyśpieszyć uchylenie mocy obowią- 
zującej dekretu. 

astępnie przemawiali pos. Som- 
merstein (Koło Żyd.) Matakiewicz 
(str. Kat. Lud.), Hartglass (Koło Żyd.) 
Chaciński (ChD), Byrka (Piast), któ- 

rzy zgłosili wnioski o uzupełnienie u- 
stawy o uchylenie dekretu, zaś pos. 
Sanojca (Str. Chł.) zgłosił wniosek, 
aby przerwać dyskusję do czasu 
przedłożenia przez rząd dekretu Sej- 
mowi. i 

Referent oświadczył się przeciwko 
wszystkim wnioskom zgłoszonym, 
zwracając uwagę, że nie pozostają 
one w ścisłym związku z materją za- 
wartą w dekrecie, Wobec tego, wnia» 
skodawcy wycofali swe wnioski, pos 
czem komisja przyjęła projekt ustawy, 
zawarty we wniosku nagłym, zgło- 
szonym przez kłuby sejmowe bez 
zmiany, 

U Techników. 
Wznawiając zeszłoroczne zebrania 

towarzyskie, we środę, 17 listopada, 
w ui b de wia = ilefńi- 
ska - 21е się zabawa taneczna 

dia Šakos, "ich odzie i wprowa- 
dzonych gości. 

Początek o godz. 8 w. 
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Komunikat 
Organizacji Zachowawczej 

Pracy Państwowej. 

W Głębokiem, w dniu 9 listopada miało 
miejsce Walne Zebranie powiatowego koła 
Organizacji Zachowawczej Pracy Państwo- 
wej. 

Nowych członków do Koła powiatowe: 
o zapisało się 22:ch. W ten sposób Koło 
łębockie liczy wszystkiego członków 53.ch. 

Wybrano do Zarządu panów: Aleksandra 
Sławińskiego, Wacława Godiewskiego, An 
drzeja Kistera, Tadeusza Wolańskiego. Do 

Sądu ER? jednogłośnie obranoz 
Wandę Obiedzińską, Piotra Józefowicza I 
Karola Mikulskiego. 

Sejm i Bząd. 

Demonstracje sejmowe, 

WARSZAWA, 15 XI (żel.wł, Słowa) 
Sprawa dekretu prasowego może być 
załatwiona, gdyby rząd zaniechał jej 
bronić, w sposób dwojaki, a miano” 
wicie 1-mo rząd nie złoży dekretu Sej- 
mowi w ciągu dni 14 do zatwierdze- 
nia i z natury rzeczy dekret utraci 
moc obowiązującą i 2-0 kluby zeta 
szają wniosek 0 uchylenie dekretu 
przyczem wniosek ten przewiduje u- 
chylenie drogą ustawy. Pierwsze za. 
łatwienie nie miałoby cech demonstra- 
cyjnych, podczas kiedy drugie zawiera 
w sobie sporą dozę demonstracji anty- 
rządowej. Ten drugi sposób obrał 
sobie Sejm uchwalając na dzisiejszem 
posiedzeniu komisji prawniczej wnio- 
sek większości klubów w formie u. 
stawy o uchyleniu dekretu prasowe- 
go. Taktyka klubów sejmowych zdy« 
skredytowanych w oczach opinji pra 
gnie wyzyskać sprawę dekretu dla 
odegrania słę i dlatego obrała drogę 
demonstracyjnego załatwienia sprawy. 
Rej prowadzi w tem wszystkiem 
P. P. S, ktėra po przejściu do opo: 
zycji pragnie to jaknajgłośniej zazna- 
czyć oczywiście na terenie sejmowym, 
bo o ile chodzi o inne przejawy jej 
opozycji w stosunku do rządu to 
nienależy się spodziewzć aby były 
one zbyt gwałtowne. 
' Podczas dzisiejszych obrad kc- 

misji prawniczej, które cechowała 
przedziwna harmonja endeków z 
socjalistami i wyzwoleńcami, zwróc!- 

4 ła ogólną uwagę nieobecność przed: 
stawiciela rządu. Zwykle na obradach 
komisji bywał albo vice-premjer albo 
minister sprawiedliwości. Uchwalony 
wniosek większości stronnictw wpły* 
nie na jutrzejsze posiedzenie Izby. 
Według pogłosek ma być na nim 
obecny podobno premjer Marszałek 
Piłsudski, 

Powracając do sprawy dekretu 
prasowego w kołach politycznych 
podnoszono mążliwość nowego za- 
targu konstytucyjnego pomiędzy Sej- 
mem i Rządem na tie wniosku siron- 
nictw w formie ustawy o uchyleniu 
dekretu prasowego który nastręcza 
właśnie wątpliwości konstytucyjne. 

Porządek dzienny posiedzenia 
Sejmu. 

WARSZAWA, 15 XI. PAT. Po. 
rządek dzienny posiedzenia Sejmu w 
dniu 16 XI 1926 r, o godz. 10 min. 
30 rano zawiera co następuje: 1] dal- 
szy ciąg pierwszego czytania  preli- 
minafza budżetowego na rok 1927— 
28; 2] sprawozdanie komisji prawni» 
czej o wnioskach poselskich w spra- 
wie uchylenia mocy prawnej rożpo- 
rządzenia Prezydenta Rżeczypospoli- 
tej z dnia 4 listopada 1926 roku o 
karach za rozpowszechnianie nie- 
prawdziwych wiadomości orąz znie- 
wagę władz i ich przedstawicieli; 3] 
wybór wicemarszałka na miejsce pos. 
Pluciūskiego (ZLN). 

Senacka komisja skarbowa 
budžetowa, 

WARSZAWA. 15.XI. PAT. Senac- 
ka komisja skarbowo budżetowa pod 
przewodnictwem sen, Buzka (Piast) 
wysłuchała referatu sen. Adeimana 
(Ch. D.) o sprawozdaniu Najwyższej 
Izby Kontroli o działalności Ministere 
stwa Skarbu za rok 1925. 

Referent przedstawił komisji cały 
szereg rezolucyj. Sen. Szereszewski 
(Koło Żyd.) postawił wniosek, aby 
nad sprawozdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli debatować równocześnie z 
rozpatrywaniem budżetu na rok 
1927/28, Wniosek ten odrzucono. 
Uchwalono' natomiast _ rozpatrywać 
powyższe sprawozdanie, dotyczące 
Ministerstwa Skarbu, w dwuch czę- 
ściach, miafiowicie najpierw przepro: 
wadzić debatę nad wynikami kontroli 
państwowej, w dziale monopolów 
państwowych, a następnie w innych 
działach administracji skarbowej. Na: 
stępne posiedzenie we wtorek o g. 
10-ej rano.
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Zjazd wójtów i sekretarzy gminnych. 
— Korespondencja Słowa — 

” 

W początkach listopada odbył się 
zjazd wójtów i sekretarzy gminnych 
powiatu Nieświeskiego. Posiedzenie 
zagaił starosta p. Czarnocki, wyłu- 
szczając obowiązki wójta i sekretarza 
gminy. 

Sekretarz winien dbać o należyte 
funkcjonowanie aparatu kancelaryjne- 
go, wójt zaś musi być nietylko urzęd- 
nikiem, ale i członkiem społeczeń« 

stwa i potrafć nawiązać jak najšci- 
ślejszy kontakt ze społeczeństwem, 
będąc łącznikiem pomiędzy niem a 

rządem. 3 : 

Dalej przewodniczący mówił O 

konieczności energicznego ściągania 

podatków państwowych i komunal- 

nych oraz składek ogniowych. Dłuż. 
szy ustęp przemówienia poświęcił 

sprawie naprawy dróg gminnych 

sposobem szarwarkowym, przyczem 
zalecił wójtom stosowanie ustaw w 

całej rozciągłości. 3 
Następnie pokolei zabierali głos 

urzędnicy różnych działów admini 
stracjj państwowej, przedstawiając 
sprawy swoich resortów i dając od: 

owiednie pouczenia. 3 

й Więc do referenta admini: 

stracyjnego starostwa, p. Stodółkiewicz 

poruszał sprawy administracyjne, jak 

ściąganie podatków państwowych, 

naprawę dróg, doręczanie terminowe 

wezwań zwłaszcza sądowych, wybo- 
ry sołtysów, sprawy sanitarne i t. d. 

O tej ostatniej kwestji dłużej też mó- 
wił lekarz powiatowy, dr. Przynicki, 

szczególnie zwracając uwagę na hy- 

gienę lokali szkolnych i konieczność 

budowania porządnych studni z ce* 

mentowych cembrowin. | - 

Następnie komisarz ziemski, p. 

Kuczyński, wyjaśniał, jakie formaino- 

ści są niezbędne przy komasacji, za: 

sady upełnoroinienia i t. d. — Zastę- 

pca inspektora szkolnego, p. Stane- 

cki przedstawił potrzeby Szkół, które 

„muszą być zaspokojone przez Samo- 

rządy gminne, jak to lokal, opal, šwia- 

tio, utensylja szkolne i t. d. — Dele- 
gat P. D. U. W. p. Kuczyński mówił 
o ubeżpieczeniach i terminowem do- 

starczaniu polis. o 

Inżynier drogowy, p. Krupski, da- 

wał instrukcje tyczące SIĘ naprawy 

dróg gminnych sposobem szarwarko- 

wym lub ewentualnej zamiany na 

świadczenia pieniężne. Szczególnie 

władze gminne powinny starać się 

wpłynąć na mieszkańców wsi, by 

brukowali ulice wioskowe i by za: 

chowywano przepisy porządkowe na 

drogach publicznych. Ę 

Powiatowy lekarz weterynarji, dr. 

Godycki — Ćwirko mówił o szerzą: 
cych się epidemjach i w związku z 

tem o konieczności skrupulatnego wy* 

dawania świadectw pochodzenia. _ 

Referent wojskowy, p. Jabłoński, 
dawał pouczenia w Sprawie zebrań 

konirolnych, ścigania rekrutów uchy- 

lających się od wcielenia do wojska 
i sporządzania spisów poborowych. 

Inspektor samorządowy, p. Biaže- 

wicz w dłuższem przemówieniu Za 

stanawiał się nad akcją i sposobem 

ściągania i kontroli ściąganych poda- 

tków przez sołtysów, sporządzaniem 

budżetów kwartalnych na 1 kwartał 

27 r. oraz sporządzaniem budżetów 

na nowy roczny Okres budżetowy 
od 1. IV 27 r. do 1. IV 28 r. dosto- 

sowany do okresu budżetowego bud- 
żetu państwa, oraz nad wprowadze- 
niem zmian i ulepszeń w dziedzinie 

biurowości i rachunkowości gmin- 

nej, 
Referent bezpieczęństwa starostwa 

p. Malukiewicz, zaznajamiał wójtów 

z uproszczonym sposobem wydawa- 

niaż osobom posiadającym polskie 
obywatelstwo dowodów osobistych 

za pośrednictwem gmin, Dalej mówił 

o ujęciu w ścisłą ewidencję obcokra- 

jowców, i wydawaniu przepustek 

dwunasto-godzinnych na pobyt w 

Rosji. 
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DWA POMNIKi. 
„Mickiewiczowski* Szukalskiego i 

„Szopen* Szymanowskiego. 
Niemałe poruszenie wśród naszej 

opinji publicznej wywołało przyznanie 
pierwszej nagródy konkursowej pro- 
jektowi Stanisława Szukałskiego a 
bardziej jeszcze podana do wiado- 
mości publicznej wiadomość, że sąd 
konkursowy był jjednomyślnie zdania, 
iż pomnik Mickiewicza powinien sta: 
nąć w Wilnie taki, „jakim go zapro: 

jektował Szukalski, i jakiego, model naj. 
wyższe uzyskał jurorów odznaczenie. 

W ciągu niedzielnego popołudnia 
oraz dnia wczorajszego przepłynęła 
przez b. ujeżdżalnię, oglądając tłum- 
nie wystawę projektów konkurso- 
wych — elita inteligencji wileńskiej. 

Zainteresowanie było bardzo du- 
że, wymiana zdań obfita i, jak na 
Wilno, niepospolicie ożywioną. 

Stwierdzić też należy niemal jed. 
nomyślny protest przeciwko wzno” 

szeniu w Wilnie pomnika Mickiewi- 
cza właśnie według nagrodzonego 
projektu Szukalskiego. 

W niedzielnym numerze „Słowa” 
daliśmy w najsumienniejszem stresz- 
czeniu wyrąz opinji — sądu konkur: 
sowego: Z niemniejszą bezstronnoś- 
cią i sumiennością dajemy dziś syn- 
tezę głosów opinii publicznej. Opinja 
to bynajmniej nie do lekceważenia. 

Nieśwież, 13 listopada, 

Ostatni przemawiał agronom sej: 
mikowy, p. Smolakow, zachęcając 
urzędy gminne do prowadzenia w 
celach statystycznych ksiąg gospo- 
darstw wiejskich. Prócz tego wyło* 
żył sposób zbierania i podawania 
wiadomości o nieurodźżaju i poruszył 
jeszcze szereg innych spraw aktual 
nych. 

Po wyczerpującem omówieniu 
wszystkich powyższych spraw zjazd 
został zamknięty w drugim dniu 
obrad t. j. 5X! o godz. 15 tej. 

* 

— W sprawie unifikacji or: 
ganizacji rolniczych województwa 
Nowogródzkiego. W dn. 3 XI w 
Nieświeżu odbyło się na zaproszenie 
wojew. tow rol. konferencja w spra- 
wie połączenia organizacji rolniczych 
województwa Nowogródzkiego. O- 
becni byli ze strony wojewódzkiego 
t-wa rolniczego prezes wojew. t-wa 
rolniczego p ;Konstanty Rdultowski 
i prezes Nieświeskiego OTR. p. Ru- 
dolf Chołowiecki. Ze strony woje: 
wódzkiego związku kółek rolniczych 
—prezes zarządu woj. zw. kółek roi- 
niczych p. Olgierd Jeleński i członek 
zarządu okr. zw. kółek rolniczych pow. 
Nieświeskiego p. Jan Kuroczycki. Na 
wstępie okazało się, że przedstawi- 
ciele wojewódzkiego t'wa rolniczego 
posiadają pełnomocnictwa do po- 
wzięcia wszelkich uchwał i decyzji z 
zastrzeżeniem, że nie będą sprzeczne 
'ze statutem Nowogrėdzkiego woje- 
wódz, t-wa rolniczego, przedstawicie» 
le zaś wojewódzkiego zw. kółek rol- 
niczych, z powodu nieodbycia się w 
terminie przewidzianym posiedzenia 
Rady—pełnomocnictw nie posiadają, 
wobec tego więc powzięte uchwały 
przedstawią na zatwierdzenie Rady. 
Po dyskusji obie strony zasadniczo 
uznały za pożądaną unifikację obu 
organizacji rolniczych i postanawiają 
dążyć w tym kierunku, Podstawą 
trwałości powyższej organizacji i sta« 
tutowej łączności organizacji, musi 
być stworzenie warunków umożliwia: 
jących wzajemne zaufanie obu stron 
i uzgodnienie zasad wszelkich prac w 
dziedzinie  kulturalno-rolniczej. Do 
czasu, zanim na tych zasadach na- 
stąpi unifikacja, a w celu osiągnięcia . 
doraźnych wyników obie organizacje 
zachowują swą odrębność, powołują 
do życia wspólną Komisję Porozu- 
miewawczą mająca za zadanie uzgod- 
nienie planu bieżącej i przyszłej dzia- 
łalności oraz usuwanie tarć, Komisja 
będzie się składała z sześciu człon- 
ków, po trzech od każdej organizacji; 
przewodniczyć ma zebraniach będą 
kolejno przedstawiciele obu organizacji. 
Udział w Komisji przedstawicieli 
władz państwowych, względnie orga- 
nów samorządowych zależny będzie 
od uzgodnienia w łonie organizacji 
oraz od porozumienia się z panem 
wojewodą. Posiedzenia Komisji od- 
bywać się będą na żądanie jednej z 
organicji w Baranowiczach lub No: 
wogródku w/g uznanią strony za- 
praszającej. 

Z. D. 
DUNIŁOWICZE' 

— Z działalności Koła Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej. Dnia 4 
bm. bezpośrednio po powiatowej 
konferencji nauczycielstwa szkół po. 
wszechnych odbyła się w lokalu 
PMS. w Duniłowiczach zabawa (0 
warzyska, urządzona przez komitet 
nauczycielski. 

Czysty dochód z tej zabawy w 
kwocie 214 zł. 75 gr. złożył komitet 
nauczycielski na internat ubogich 
uczniów, za co Zarząd Koła PMS, 
składa gorące podziękowanie P. T. 
organizatorom zabawy, jakoteż wszyste 
kim -P. T. .gospodyniom. 

Dnia 14 bm. odbył się w _ sali 

Pomnik ma stanąć: ze składek pu- 
blicznych. Wyłącznie ze składek pu: 
blicznych! Naród polski, składający 
się na pomnik Mickiewicza w Wilnie 
chce ów pomnik mieć takim, jakim 
uważa, że powinien być. To jego 
Święte prawo. Ci, którzy na pomnik 
łożą, muszą jeżeli nie całkowicie to 
choćby tylko do bardzo znacznego 
stopnia aprebować wybór projektu 
uczyniony zarówno przez sąd kon- 
kursowy jak przez „Komitet budowy 
pomnika, ` 

Otóż, o ile już wnosić wolno z 
opinji pubiicznej, która się ujawniła 
tu w Wilnie, a opinii, jak się rzekło, 
elity tutejszej inteligencji, projekt 
Szukalskiego aprobaty  szerokiega 
ogółu — składającego się na pom- 
nik Mickiewicza w Wilnie — nie 
uzyska, 

Oto bowiem, co mówią: 
— Przedewszystkiem, nie jest to 

żaden „pomnik* w utariem rozumie- 
niu lecz to istna szarada, wierutny— 
rebus. Trzeba źłumaczyć: co znaczy 
ów nagi człowiek, ów ięk (mający 
być jakoby tęczą), gdzie orzeł i dla- 
czego nagi człowiek jakby go poił z 
dłoni etc. Powtóre, oglądana z dale: 
ka ta gilipa ma wprost dziwaczne 
kształty, przywodzące na myśl coś 
niesamowicie rozczapierzonego. Z 
bliska — osobliwie pod światło, o 
co w dzień słoneczny nie trudno — 

оЕВМ о 

Narady rolnicze. 
WARSZAWA, 15,XI. Pat, 

15 listopada r. b. rozpoczęły się w 
Pałacu  Nemiestnikowskim narady 
rolnicze, którym przewodniczy wice- 
premjer prof. K. Bartel. W konferen- 
cji biorą udział członkowie Komitetu 
Ministrów Rady Ministrów pp. mi. 
nistrowie: Czechowicz, Kwiatkowski, 
Jurkiewicz, Romocki, Niezabytowski i 
Staniewicz, szef gabinetu Prezesa 
Rady Ministrów dr. Wacław Grzy. 
bowski oraz około 100 przedstawia 
cieli ze sfer rolniczych Zagajając ob- 
rady wicepremjer Bartel wygłosił na- 
stępujące przemówienie; 

Szanowni Panowie, Komitet Eko- 
nomiczay Rady Ministrów podjął 
prace, które zmierzają w tym kierun- 
ku, ażeby po kolei zetknąć sie zrepre- 
zentantami kół wytwarzających I pra- 
cujących w społeczeństwie, ażeby 
zebrać życzenia, dezyderaty i infor- 
macje i w ten sposób uzbroiwszy 
się móc pracować z pożytkiem dla 
kraju. W tej chwili mam zaszczyt po- 
witać pp. przedstawicieli sfer rolni- 
czych. Chcemy i prosimy oto, ażeby 
panowie byli tak uprzejmi i z całą 
szczerością wypowiedzieli się w przy: 
gotowanych tu referatach i ażeby 
dyskusja, która będzie przeprowadzo- 
na mogła pójść po linji, któraby dla 
Komitetu Ekonomicznego Rady Mi: 
nistrów, a przez to samo dla całego 
rządu mogła dać wskazówki, w jakim 
kierunku iść należy. 

Panowie sobie niewątpliwie przy- 
pominają expose, które, jako Premjer 
wygłosiłem w Sejmie, a następnie w 
Senacie. Podkreśliłćm tam, a to i 
obecny rząd obowiązuje, że punktem 
wyjścia dla prac rządu w  zżkresie 
życia gospodarczego jest bezsprzecz- 
nie troska o rolnictwo. Pragnęliśmy, 
pragniemy i będziemy dążyć, ażeby 
dla rolnictwa zrobić wszystko co jest 
w naszej mocy. Te nasze moce są 
ograniczone, bo i środki, jakiemi 
rozporządząmy są również bardzo 
ograniczone. W ciągu dyskusji Pa- 
nowie będą mieli możność uszłyszeń 
ze strony Pana Ministra Skarbu kilka 
wyjaśnień, które będą umotywowa- 
niem tego stanowiska. 

Sprawę rolną stawialiśmy zawsze 
na pierwszym planie i w pracach 
swoich (mieliśmy odwagę wysunąć 
sprawę rozwoju rolnictwa na czoło. 
Uważam, że rozwój przemysłu w 
Polsce jest uzależnionym od rozwo: 
ju rolnictwa. Faktu, że narada rolna 
jest drugą z rzędu proszę nie rozu- 
mieć w tym sensie, że zapomnieliśm 
o naszym dezyderacie, 

Porządek obrad, jakie będziemy 
prowadzili nie zmienia naszego za- 
sadniczego postulatu, że rolnictwo 
jest podstawą dobrobytu kraju, że 
rozwój jego jest rozwojem kraju, że 
dopiero na podłożu rozwiniętego i 
żorganizowanego rolnictwa może 
powstać zdrowy przemysł krajowy. 
Otwieram niniejszym konferencję i 
witam Panów najserdeczaiej, 

Przystępując do obrad wicepre- 
mjer udzielił głosu wicemarszaikowi 
Sejmu pos. Poniatowskiemu, który 
wygłosił referat na temat: „Ogólne 
postulaty dotyczące polityki rządu w 
stosunku do rolnictwa. 

Dnia 

  

Popierajcie Tydzień Akademika. | 

PMS. odczyt p. nadleśniczego Ewa- 
rysta Karysia na temat: „W rocznicę 
wyswobodzenia Polski*, dla dzieci 
„Baśń o Krasnoludkach“ M. Konop- 
nicklej. Odczyt był ilustrowany obra- 
zami šwietlnymi. 

W przyszlą niedzielę, dnia 21 bm. 
organizuje Koło PMS. „Dzień ošwia/ 
ty pozaszkolnej”, połączony z kwestą 
uliczną i wieczorkiem. 

Program uroczystego wieczorku 
obejmie: 1) odczyt o H. Sienkie- 
wiczu, 2) produkcje muzykalno-wokal- 
ns, 3) obraz sceniczny (wyjątek z 
Trylogji H. Sienkiewicza) p. t. «Za: 
głoba swatem». 

    

skłębiona grupa ż ciemnego metalu 
będzie też niełatwą do odcyfrow=nia. 
Ów hełm-nie-helm, skrzydło-nie-skrzy- 
dło nad głową nagiego człowieka 
nie będzie się wcale tłumaczyło, prży* 
brawszy jakieś kształty asyryjsko-za- 
kopiańskie. Dalej: twarz Postaci, ma» 
jącej symbolizować twórczość i ducha 
Mickiewicza, ma par excellence wyraz 
boleściwy. Nie uważamy aby było 
wskazane właśnie cierpiętnictwo apo" 
teozowač i aby właśnie ono przema- 
wiało z pomnika do tłumów. Mickie: 
wicz był czemś więcej niż  cierpiętni: 
kiem. Jego duch nie tylko w żałobie 
udręki pozostał wpośród nas! 

I dziej jeszcze mówią: 
— Być bardzo może, gotowiśmy 

przyznać sami, że dzieło konkursowe 
pana Szukalskiego, aczkolwiek bar: 
dziej może snycerskie niż rzeźbiar- 
skie, posiada wybitne, wielkie, orygi- 
nałae, choćby nawet niebywałe w rzeź: 
bie polskiej: walory artystyczne, Tak! 
Tak! Lecz w danym wypadku, dając 
24000 złotych na konkurs, nie cho- 
dziio nam o wywołanie mniej lub 
więcej znakomitego dzieła sztuki, je- 
no chodziło o dobycie z twórczości 
naszej rzeźbiarskiej: modelu na pom: 
nik Mickiewicza.A i to jeszcze takie- 
go, któryby jaknajbardziej był odpo: 
wiednim — dla Wilna. To ogromna 
różnica, My, dający pieniądze na wi: 
leński pomnik twórcy „Pana Tade- 

SŚwiętokradzkie zamiary kowieńskich 
manjaków. 

Kościół—przymusową trybuną agitacji politycznej, 

| Z Kowna donoszą: Propaganda w kierunku odebrania Wilna szerzy 
S'ę coraz bardziej. Skarb państwa przeznacza wielkie sumy na organizacje 
strzeleckie. Ostatnio «szaulisi» nabyli na głównej ulicy, t. zw. «Alei Wol: 
ności», wspaniałą kamienicę za 250000 litów, za pośrednictwem rządu, 

<Związek Oswobodzenia Wilna» zwiócił się do ministra oświaty 
i poszczególnych djecezji z prośbą, ażeby władze duchowne nakazały pod- 
władnym sobie ksznodziejom, uprawiania przymusowo propagandy <ode. 
brania» Wilna od Polski, z ambony, podczas kazań kościelnych, Wiadze 
ministerstwa oświaty wydać mają w tej sprawie okólnik do wszystkich 
nauczycieli, którzy winni będą zaszczepiać tę ideę wśród młodocianych 
uczni. 

Trudności rokowań sowiecko-litewskich. 
Konferencja przenosi się do Kowna. 

Z Kowna donoszą w sprawie rokowań litewsko-sowieckich: Mieszana 
komisja przyjęła tekst tymczasowej konwencji tranzytowej. Dla ostateczne- 
go zawarcia traktatu handlowego i konwencji tranzytowej, delegaci 
dwuch państw zjadą się jeszcze raz w Kownie, gdzie ma 
podpisany traktat handlowy. 

oby- 
rzekomo być 

Hołd polskiemu muzykowi. 
GENEWA, 15XI, PAT. Zorganizowany przez delegację polską przy 

Lidze Narodów festival chopinowski w konserwatorjum genewskiem wy: 
padł niezwykle Świetnie. 
Opieńskiego, 

Program wypełniły piękna przemowa Henryka 
charakteryzująo twórczość Chopina oraz koncert Heleny 

Moisżztynówny, której gra wywołała niezwykły entuzjazm. Po części kon- 
certowej odbyło s'ę przyjęcie w salonach konserwatorium. Honory domu 
czynili minister Sokal z małżonką, witając przeszło 300 osób doborowego 
towarzystwa genewskiego, przedstawicieli władz szwajcarskich i Ligi Na 
rodów. 
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Do maszyn do pisania 

najlepsze TAŚMY, 
(Fabryk Ellams i Underwood) 

PAPIER i t 
Reperacja maszyn do pisania 

G. Gerlach — 
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Ciekawy proces. 
— Korespondencja Słowa — 

Genewa, 12-go listopada. 

Większość pism greckieh z 3-go 
listopada donosi o ciekawym  proce* 
sie, który został wytoczóny przez о- 
becny rząd generałowi Pangalosowi. 

Dawnemu dyktatorowi został wy- 
toczony proces za pogwałcenie 12-g0 
artykułu Paktu Ligi Narodów, a to 
przez wydanie rozkazów w paździer= 
niku 1925-20 roku zbrojnego najšcia 
terietorjum bułgarskiego. Aktem tym 
generał Pangalos sprowokował inter= 
wencję Ligi narodów, a co zatem 
idzie, uchwałę Rady Ligi, skazującą 
Grecję na wypłacenie 30-u miljonów 
lewas odszkodowania. W oskarżeniu 
zostało podniesione, że Pakt Ligi Na- 
rodów, oraz obowiązki z paktu wy- 
nikające zostały podpisane i ratyfiko- 
wane przez Grecję, a więc obowią 
zują każdy rząd grecki i muszą być 
szanowane przez wszystkich człon- 
ków Ligi, aby cel Ligi, mianowicie 
ochrona ogólnego pokoju, mógi być 
tą drogą osiągnięty. . 

Wspólnie z Pangalosem zostali 
oddani pod sąd jego minister wojny 
i minister spraw zagranicznych. 

Nie trzeba chyba dodawać, że 
wiadomość ta wywarła w Genewie 
nadzwyczajne wrażenie, a proces wy* 
toczony Pangalosowi budzi pow- 
szechne zainteresowanie. 

: 5. № 

—————3     

Z sali sądowej. 
Sprawa o zabójstwo 5. p. Bądzkie- 

wicza. 

Wczorajsza notatka Słowa o pro: , 
cesie Bądzkiewicza oparta była na 
danych oficjalnych z aktu oskarżenia. 
Należy zaznaczyć, że obrona p. Kar: 
nickiego w następujących punktach 
zarzuca aktowi oskarżenią niezgod- 
ność z prawdą: 

1) Pan Karnicki nie był spolicz- 
kowany, lecz tylko przez p. Dzier- 
dziejewskiego uderzony kijem; 

2) Pan Karnicki strzelał nie kilka» 
krotnie, jak powiada akt oskarżenia, 
lecz raz, natomiast p.  Dzierdziejew= 
ski strzelał kilka razy, za co do od- 
powiedzialności pociągnięty nie zo 
stał; 

3) Wyrazy użyte w akcie osk. 
że p. Karnicki strzelał w „zamiarze 
pozbawienia życia* nie odpowiadają 
prawdzie, gdyż p. Karnicki działał tyle 
ko w obronie własnej; 

4) Całe zajście z dnia 25 stycznia 
1926 r. było wynikiem jednostronne- 
go protokułu, który w dniu 12 gru- 
dnia 1925 spisany został przez se* 
kundantów p. Karnickiego a zwróco* 
ny przeciw p. Dzierdziejewskiemu. 

  

    

Słynne Wyroby 
Fabryki MYDŁA 

Szymona Munka w żywcu 
beda odigd wszedzie do nabycia, | 

Pierwszej 

Krajowej 

Parowej 

    
  

  

usza* nie występujemy bynajmniej 
w roli jakichś mecenasów Sztuki 
in abstracfo lub in puris naturalibus, 
w stanie czystej natury: my dajemy 
pieniądze na cel bardzo utylitarny, 
realny i ściśle określony. Odwołuje: 
my się do pomysłowości i biegłości 
technicznej naszych rzeźbiarzy, aby 
wykoncypowali nam pomnik Mickie: 
wicza dla Wilna, Tylko tyle! 

A gdy zaczną tak ludzie mówić i 
dzielić się wrażeniami... a gdy w pra* 
sie pojawią się reprodukcje konkur- 
sowego dzieła Szukalskiego... hml... 
niedobrze. Opinja inteligencji wileń- 
skiej to jakby pars pro toto. To prób: 
ka przeciętnej opinji publicznej w 
Polsce całej. Nie liczyć w całej Polsce 
na inną przeciętną opinję o rzeźbie 
Szukalskiego niż ta, co się już ustaliła 
wśród ogromnej większości przecięte 
nej inteligencji wileńskiej. 

Nie spodziewać się aby ze wszyst- 
kich stron Polski i z za Atlantyku 
popłynęły składki na postawienie w 
Wilnie pomnika Mickiewicza— właśnie 
według projektu Szukalskiego. 

Z tem powinien się liczyć prze- 
dewszystkiem Glówny Komitet Budo- 
wy Pomnika. Niewątpliwie będzie on 
się liczył i po wyplaceniu nagród 
konkursowych (co najdalej do 15 
grudnia nastąpi) niewątpliwie znajdzie 
najodpowiedniejsze wyjście z obecnej 
sytuacji. 

Ku jakiemuż więc projektowi kon- 
kursowemu na Mickiewiczowskiej w3- 
stawie zwraca się myśl publiczna, idą 
sympatja i predylekcją publiczności 
wileńskiej? ° 

„Ku projektowi pod godłem „Siew- 
ca", 

Twórca — nieznany,  Obyczajem 
przyjętym, nawet po rozstrzygnięciu 
konkursu pozostają zie nagrodzone i' 
nie wyróżnione eksponaty pod oslo- 
ną tajemnicy. Wolno domyślać się; 
nie wolno ujawniać nazwiska. 

Na wysokim cokule stoi postać 
Mickiewicza w płaszczu. Na twarzy 
piękna zaduma i powaga. Zamachnął 
się prawą ręką akurat takim, charakte- 
rystycznym ruchem jak siewca na polu, 
kiedy pełną garścią ma sypnąć ziarna 
na przygotowane pod siew pole. Do- 
bre to muszą być ziarna; bo Siewca 
nie byle jakil 

Zgodziwszy się na pojęcie Mickie- 
wicza jako siewcy, co z gleby naro- 
dowej dobył wspaniały plon— trudno 
nie spostrzedz, że całość kompozycji 
nie odbiega od utartych szablonów 
stylu... jakby to się wyrazić?... stylu Dru- 
giego Cesarstwa... ścislej stylu twórcy 
Wielkiej Opery paryskiej i gmachu 
teatru w Monaco. *) Sama podstawa 
cokułu ma szlachetne linje, nie po: 
zbawione majestatyczności—ale drugi 

  

nadcokuł, bezpośrednio podtrzymują: 
cy figurę Mickiewicza mocno przypo- 
mina „galanterję*, lub ściślej ozdobne 
wazony do kwiatów. W dodatku fi- 
gury tworzące ów nadcokui pomyšla- 
ne są w szybkim ruchu pełnym po- 
wiewności przez co stał się nadcokuł 
nazbyt lekkim w stosunku do bądź- 
cobądź ciężkiej figury Mickiewicza, 

Ale ta właśnie, łatwo pochwytna, 
ozdobność w połączeniu z okazałością, 
a przedewszystkiem z pojętą realnie 
postacią Mickiewicza, istotnie szla- 
chetną w wyrazie i powaźną — oto, 
co się podoba, co chciano by wi- 
dzieć w imponujących rozmiarach, z 
kamienia i metalu, na którym z pila« 
ców wileńskich, ‚ 

Plac przed ratuszem stracił niemal 
wszystkich swoich zwolenników. Szer- 
Szy nasz ogół poczytuje za najodpo- 
wiedniejszy dla pomnika Mickiewicza . 
plac przed Katedrą lub plac Orzesz- 
kowej. 

*) Charles Garnier wyszedł zwycięzcą 
też z konkursu I to nie bylejakiego, Wów= 
czas, w 1860:tyin, nadesłano 171 projekt 
gimachu opery dla Paryża. Pierwszą nagro* 
dę otrzymał i przeznaczony został do wyko: 
nania plan pod godłem Bramo assai, poco 
spero. W piętnaście lat potem stanęła w 
Paryżu Wielka Opera, dzieło Garnier'a i styl 
swój, jako najwyższą mods, narzuciła świa: 
tu. Dziś.. całkiem 0 niej inączej, jako o 
dziele architektury, pisze się i mówi. 12-567 4 
lat temu.
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KURJER COSPODARCZY 
ZIEM WSCHODKICH 

UWAGI. 
o expose pana ministra Skarbu 

Expose pana ministra Skarbu na 
otwarciu obecnej sesji sejmowej naogół 

robi dobre wrażenie, Sprawy dotyczące 
budżetu i środków zabezpieczenia 
równowagi budżetowej, stabilizacji 
złotego, pożyczek zagranicznych, re- 

formy podatkowej, otoczenia rolnictwa 

opieką kooperacji i współpracy ze 

sferami gospodarczemi—zostały omó- 
wione rzeczowo i wyczerpująco ze 
wskazaniem konkretnie zasad, „które 

rząd uważa za niezbędne przyjąć w 
ga wytycznych swej polityki 

Phansowej i gospodarczej. Ekspose 
było jakby dalszem rozwinięciem 
przemówienia gospodarczego wygło: 

szonego przez pana ministra Skarbu 

na naradzie gospodarczej, przemó* 
wienia, które w znacznym stopniu 
przyczyniło się do rozwiązania tej 
nieufności, jaka znamionowała dotych- 
czasowy stosunek do p. Czechowicza 
sfer gospodarczych. 

Przypuszczać należy, że w cało: 
kształcie expose p. ministra Skarbu 
będzie przyjęte przez stery gospo* 
darcze przychylnie i życzliwie. : 

Nie od rzeczy jest tu przypomnieč 
—skoro nawiązaliśmy do narady go- 
spodarczej — zdanie wypowiedziane 

przez jednego z uczestników tej na- 
rady, p. prof. W. Zawadzkiego: 

„Narada z 30 i 31 października 
posiada doniosłe znaczenie jako do- 

wód, że czynniki obecnie miarodajne 
prawidłowo cceniają sytuację i mają 
odwagę swego punktu widzenia bro- 
nić, Może przekonają one niejednego 

ych, kto jeszcze sceptycznie się do 

obecnego Rządu odnosił i dziwił po: 
parciu okazanemu „temu Rządowi 

przez znaczną część ópinji zachowaw- 

czej. Nie można wątpić, że po tak 
wyraźnych i kategorycznych oświad- 

czeniach pójdą niemniej wyraźne 
akty w kierunku uzdrowienia nasze. 
go życia gospodarczego. Rząd obecny, 
a zwłaszcza p- vice-premjer Bartel ma 
wielką zasiugę odważnie i szczerze 
formułując swe stanowisko; będzie 
miał jeszcze większą wcielając je w 
życie”. ; 

Treść expose zdaje się to zdanie 
potwierdzać. W każdym bądź razie 
mamy zapowiedź, że rząd pójdzie w 
kierunku uzdrowienia naszego życia 
gospodarczego, mie obawiając się 
sprzeciwu ze strony tych, co naprawę 
sytuacji widzą jedynie w wykonaniu 
reformy rolnej, obciąceniu produkcji 
świadczeniami socjalnemi i pogłę- 
bianiu socjalistycznych zdobyczy. 

* 

Powyżej mówiliśmy 0 ogólnem 
wrażeniu jakie czyni expose. Nie 
można natomiast powiedzieć tego o 
niektórych poszczególnych ustępach 
przemówienia. Dotyczy to przede- 
wszystkiem zagadnienia cen. * 

Że rząd obecny, całkowicie uświa- 
damiając niebezpieczeństwo dalszego 
wzrostu cen na rynku wewnętrznym, 

wykazuje skłonność do właściwego 
rozwiązania tego problemu w poro« 
aumieniu z organizatorami życia go- 
spodarczego, dowiodła narada gospo- 

darcza w Warszawie z dn, 30 i 31 

października, na której po za kwestją 
drożyzny, omówioną została kwestja 
ankiety o kosztach produkcji i kwe- 

stja współpracy sfer gospodarczych z 

rządem. Nie jest naszym zamiarem 

mówić o wysuniętych na tej naradzie 

zez sfery gospodarcze postulatach 
P ustosunkowaniu się do nich przede 
stawicieli rządu — artykuł wstępny 

p. prof. W. Zawadzkiego w «Słowie» 
© realnej polityce gospodarczej i jego 
odczyt onegdajszy w sali Techników 

Wilnie wyczerpują całoksziałt ce: 
lów, przebiegu i znaczenia narady. 
Na tem miejscu chciałbym tylko 
zwrócić uwagę na niewspółmierność 
między ujęciem przez naradę gospo" 
darczą przyczyn i sposobów prze: 

ciwdziałania drożyźnie a programem 
zwalczania drożyzny wysuniętym przez 
ministra Skarbu p. Czechowicza w 
jego ex >ose. - 

Zasadnicze tezy p. 
bu są następujące: 

Walka z drożyzną winna iść dro« 
gą przywrócenia swobodnej konku- 
rencji. 

Należy usunąć przymus cen, usta+ 
lonych przez poszczególne organiza. 
cje i związki. Dopuszczalne są i na- 
wet potrzebne ze względu na eksport 
kartelė przedsiębiorstw  przemysło- 
wych, to jednak (kartele monopolizu. 
jące tę lub inną gałęź produkcji nie 
mogą narzucać swej woli państwu i 
społeczeństwu. 

Kontrola ze strony czynników 
rządowych jest niezbędna; nie powin« 
na ona być dotkliwą i krępującą 
Ingerencja władzy ograniczać się 
winna do wypadków, gdy chęć osią- 
gnięcia nądmiernych zysków zagraża 
interesom obywateli 

Do problemu cen rząd przywią 
zuje specjalną uwagę, gdyż nieuza- 
sadniony ekonomicznie wzrost cen 
prowadzi do zmniejszenia siły na- 
bywczej ludności, do pauperyzacji 
wsi i do kurczenia się rynku we- 
wnętrznego, co w swem następstwie 
uniemożliwia normalny rozwój prze 
mysłu. 

Są to tezy jednostronne, tezy 
sformułowane nieścisle i ogólnikowo, 
tezy przeoczające cały szereg zjawisk 
i przyczyn, których pominięcie w 
programie zwalczania drożyzny czyni 
ten ostatni nierealnym i do celu nie- 
prowadzącym. 

Przyczyn drożyzny nie można 
doszukiwać się wyłącznie w narzuca: 
niu cen przez kartele przedsiębiorstw 
przemysłowych: Bezwzględna drožy- 
zną w Polsce nie istnieje, bowiem ce- 
ny u nas przeciętnie są niższe niż na 
rynkach światowych. Drożyzna istnie- 
je u nas jako rzecz względna, spo: 
wodowana niską siłą nabywczą zło- 
tego a odczuwana skutkiem braku 
równowagi między kosztami pokrycia 
najniezbędniejszych wydatków a wy* 
sokością zarobku. Skutkiem dewalua- 
cji marki oszczędności zostały zni- 
szczone, szerokie warstwy nie posia- 
dają ich i żyją z dnia na dzień. Każ- 
dy grosz w zwyżce cen produktów 
i wyrobów powszechnego użytku 
stanowi dla nich wstrząs, załamanie 
się budżetu, ograniczenie wydatków. 
Skoro więc te zarobki moża bene 
obliczane przeważnie według cen 
hurtowych, wówczas gdy najliczniej: 
sze warstwy zyjące z pracy zależnej 
wydatkują wedle cen detalicznych, 
między któremi a hurtowemi rozpię: 
tość nieraz przekracza 50 proc.—sko- 
ro te zarobki, powtarzamy, skutkiem 
najrozmaitszych przyczyn nie mogą 
być zwiększone, należy dążyć do 
obniżenia cen tak w hurcie jak w 
detalu (4 nie w hurcie tylko i nie 
wyłącznie w stosunku do wyrobów 
przemysłowych, jak to można byłoby 
wnioskować z nieścisłego ujęcia tej 
sprawy w expose p, ministra Skarbu). 
Na wysokość kosztu produkcji wpły* 
wają w naszych warunkach, — bio- 
rąc główne czynniki, — organizacja 
samego przedsiębiorstwa, drożyzna 
kredytu, świadczenia socjalne i t.p. 
Konsument do cen hurtowych dopła- 
ca koszty transportu, pośrednictwa, 
zarobku detalisty i. p. Ponieważ ma- 
my złą organizację, drogi kredyt, wy» 
sokie świadczenia socjalne w przemy- 
śle, rolnictwie i handłu, rozgałęzienie 
pośrednictwa 1 + @ — jasnem jest 
że ceny 5а wyższe, niż mogłyby być 
w warunkayh bardziej sprzyjających i 
że wyraźnym jest kierunek tej drogi, 
wkroczenie na którą da możność 
osiągnięcia cen niższych, 

Zjawisko drożyzny jest wypadko- 
wą wyżej wymienionych i innych 
negatywnych elementów, nie może 
więc być zwalczone wyłącznie w dro- 
dze tępienia zorganizowanej spekulacji. 
Inna rzecz, że ten ostatni sposób po- 

ministra Skar- 

winien być stosowany równolegle, 
Narzucane przez kartele i związki ce: 
ny w wielu wypadkach rzeczywiście 
oznaczają przekroczenie dopuszczal- 
nego maksymalnego zysku. Do nie- 
dawna jeszcze przepowiadano, że 
ceny będą spadać, ponieważ istnienie 
dostatecznych zapasów u sprzedaw- 
ców, wobec stale ulegającej redukcji 
Siły konsumcyjnej ludności a wzma- 
gającej się konkurencji, działać będzie 
jako regulator cen na zniżkę. 

Twierdzenie to całkowicie zawiodło, 
jakkolwiek ekonomiczne przyczyny 
wysokich cen nie uległy za ten czas 
zmianie. Widocznie więc wchodzi tu 
w grę w niektórych wypadkach i 
sztuczne śrubowanie cen, rzecz prosta 
nie przez poszczególne osoby, bo to 
nie wytrzymałoby konkurencji, lecz 
przez kartele monopolizujące tę lub 
inną gałęź produkcji. To też ma rację 
p. minister skarbu, zapowiadając w 
tej mierze kontrolę czynników rządo- 
wych, kontrolę niekrępującą a ograni- 
czającą ingerencję do wypadków 
gdy chęć osiągnięcia nadmiernych 
zysków zagraża interesom obywateli. 
Pominął atoli p. minister milczeniem, 
że Spekulacja również jest niebezpie- 
czną i wówczas kiedy jest niezorga- 
nizowana, a mianowicie w handlu 
detalicznym. Całkiem słusznem wydaje 
się nam określenie przyczyn drożyzny 
w handlu detalicznym, w ujęciu au- 
tora artykułu. „W sprawie sposobów 
walki z drożyżną* w tygodniku „Prze- 
myst i Handel“; 

Handel detaliczny stał się dziś 
przytułkiem niekwalifikowanej pracy 
i drobnych kapitalików, niezdolnych 
gdzieindziej znaleźć warunków samo- 
dzielnego istnienia. Stąd namnożyła 
się nadmierna ilość sklepów detalicz- 
nych w najrozmaitszych rozmiarach 
i niemal we wszystkich gałęziach 
handlu, Konkurencja właśnie wytwo- 
rzyła tu błędne koło drożyzny. Wy- 
goda konsumentów a przedewszy- 
stkiem zubożenie najszerszych sfer 
Społeczeństwa zmusza do iego, że 
niemal wszystkie artykuły powszed- 
niego użytku kupuje się w małych, 
najkonieczniejszych ilościach u _ naj. 
bliższego kupca; stąd każdy taki sklep 
ma pewrą ściśle lokalną klientelę, o 
ile chodzi o gros obrotów, zaś ро- 
wstanie każdego nowego sklepu re- 
dukuje klientelę już istniejących. W 
tej właśnie nadmiernej konkurencji, 
chcąc tej redukcji zapobiec, starają 
się sklepy ściągać klienielę wszelkiemi 
drogami i przynętami (np. kredyt ty- 

godniowy), tylko nigdy zniżką ceny. 
dwrotnie — przy małych obrotach 

i nielicznej klienteli muszą sklepy 
sprzedawać drogo. W tem właśnie 
leży wytłomaczenie pozornego para- 
doksu, że konkurencja rodzi drożyznę, 
Sian taki, niezależnie od tego, że jest 
źródłem drożyzny, zawiera w sobie 
liczne niekorzyści społeczne, a więc 
marnowanie pracy ludzkiej przy ma- 
łym odbycie, marnowanie kapitałów 
przy licznych bankructwach, demora- 
lizację—przez użycie środków, stoją” 
cych w kolizji z prawem karnem. W 
każdym zaś razie stan ten niesie w 
sobie wyzysk warstw niezamożnych, 
dla których usiłowania poprawy bytu 
materjalnego stają się nierealne. 

Z pobieżnych tych uwag widzimy, 
że zagadnienie drożyzny zostało przez 
p. ministra skarbu ujęte zbyt jedno: 
stronnie i zbyt — że tak powiem — 
fragmentarycznie. A przecież zagad- 
nienia tego niesposób wyodrębnić z 
ogólnego programu polityki finanso* 
wej, bowiem wzrost drożyzny może 
wywołać załamanie się waluty, a wów- 
czas wszelkie przyrzeczenia, że rząd 
nie pójdzie drogą inflacji, mogą stać 
się pustym frazesem bez głębszej 
treści. 

Dlatego też ustęp w expose do- 
tyczący drożyzny szpeci całe przemó: 
wienie p. Czechowicza i znacznie 
zmniejsza ogólne dodatnie wrażenie, 

Zygmunt Harski, 

prawiając druty. 

Posłowie ukraińscy przed sądem apelacyjnym, 
W dniu dzisiejszym w Sądzie Ape- lację od wyroku do Sądu Apelacyj- 

lacyjnym w Wilnie rozpatrywaną bę: 
dzie głośna w swoim czasie sprawą 
przeciw 3 posłom ukrałńskim, a mia- 
nowicie: Czuczmaja, Wasyńczuka i 
Kozickiego. 

Pomienieni w swoim czasie na 
wiecu nawoływali ludność do obale: 
nia istniejącego obecnie ustroju pań: 
stwowego, za co na wniosek Urzędu 

nego w Lublinie, gdzie zostali zwol- 
nieni od winy i kary. 

Na wyrok ten prokurator wniósł 
kasację do Sądu Najwyższego, który 
po rozpatrzeniu aktu wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie unieważnił 
i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu w 
Wilnie, W sprawie powyższej wystę- 

Prokuratorskiego zostali wydani przez pować będą, jako obrońcy oskarżo- 
Sejm władzom sądowym i przez Sąd nych, mec. Liberman i mec. Śmiarow= 
l-ej instancji skazani na karę więzien- ski z Warszawy. 
ną od 1 roku do lat 3, Podkreślić należy, iż sprawa ta 

Na wniosek obrońców posłów wzbudziła pewne zainteresowanie wśród 
zwolniono za kaucją od 100 do 300 publiczności wileńskiej. 
zł. W czasie tym skazani wnieśli ape- 

Straszliwy upadek słupa telegraficznego, 
Wczoraj o godz. 12 i pół na ro- straszliwym łoskotem na bruk. 

gu ulicy Artyleryjskiej i Lwowskiej, 
miał miejsce niezwykle tragiczny wy- i pod ciężarem dwuch  roboiników 
padek. Dwuch monterów wydziału złamał się i wywrócił. Skutki tej 
elektrycznego Magistratu pracowało krwawej katastrofy 
wysoko na słupie telegraficznym, po- jeden z robotuików, Witold Świbut, 

W pewnym mo: upadając poniósł Śmierć na miejscu, 
mencie słup zachwiał się i nim prze- drugi, Jan Bonarczewski, odwieziony 
rażeni robotnicy zdążyli się zorjento- do szpitala Św. Jakėba walczy ze 
wać w niebezpieczeństwie—runął ze śmiercią. ! 

Jak się okazało słup był nadgniły 

były okropne: 

Kto dziś powinien stawić się do ko- 
misji przemeldunkowej. 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Sadowej Nr 6, 8, 10, 12, 14 (Gościnny 3), 
Kolejowej Nr 9, 11, 13, 15 (Gościnny 2). 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Subocz Nr 64, 66, 68, 70, 72, 74, N. Subocz 
Nr 5, 7a 9, 11, 14. 

o III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Mickiewicza Nr 20. 22, Jagiellońska Nr 3 | 5. 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Krakowskiej Nr 39 do 59 włącznie, lil Sło« 
= od 16 do 30, Ogėrkowej Nr 3, 2a, 
, 26. 

Do V Komisarjatu mieszkańcy ulic: 
Legjonów Nr 97, 99, 101, 103, 105, Fechna« 4 
o 7 całej, Koszykowej Nr 47, 47a, Solskiego. 

Wysokiej — całej, Bagatela — cała lewa 
strona. 

68, Bagatela cała - prawa strona, 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Piaski, od parku tramwajowego do kofica, 
zaul. Tramwajowego do Bystrzycklej, 
si lewa strona do lasu, A 

i 

By: 
l ntokolskie 

Nr 35 -53 włącznie, Piaski Nr 12,1 
16. ® 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 15—XI 1926 r. 

Ses | m 
Kaas JC 
maj. 
aji | Południowo -zachodni. 

Uwagi: Pół ochmurno, przelotne opady, 
minimum za dobę |- 60 C. Tendencja baro- 
metryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Zarządzenie J. E. ks, metro- 
polity Jalbrzykowskiego. 1) Dia 
ujednostajnienia z całą prowincją 
polską głoszenia zapowiedzi przed: 
ślubnych postanawiamy, aby na przy- 
szłość od dnia 1 listopada rb. zapo- 
wiedzi były głoszone tylko w dnie 
niedzielne; mają być ogłaszane obo: 
wiązkowo trzy zapowiedzi, dla słusz= 
nych i poważnych powodów ordy" 
narjat (nigdy zaś dziekan) może u- 
dzielić dyspensy [od ogłoszenia jed: 
nej zapowiedzi, wyjątkowo zaś tylko 
od dwóch, a od trzech—w zwykłych 
warunkach — nigdy, O tem w-ni 

swoich parafjan. 
2) Zarządzamy, aby w myśl 

którzy dzierżą 

oraz dla dzieci chorych 

Powiadamiając o tem zarządzeniu 
swoich parafjan, w-ni księża pro: 
boszcżowie postarają się ich zachęcić 

kiedy się udziela specjalnego błogo” 
sławień stwa. 

3. P,p. organiści obowiązani są 
przestrzegać przepisów de musica 
sacra z moto proprio Piusa X, 
Wszelkie marsze i skoczne arje, oraz 
popisy teatralne solowe w kościołach 
nie są dozwolone. Orkiestry na in- 
strumentach dętych nawet w czasie 
ślubów, nie powinny być dopuszcza- 
ne w kościele. 

4 Na mocy kan. 773 Chrzest 
może być udzielany tylko w kościele 
lub kaplicy publicznej. Zimową porą, 
podczas mrozów, o ile zakrystja nie 
jest opaloną, może być Chrzest u- 
dzielany, servatis de jure servandis, 
w plebanii. W domach prywatnych 
Prawo Kanoniczne nie pozwala udzie- 
lać Chrztu Świętego. Wyjątek stano: 
wi ono dla dzieci, lub wnuków tych, 

aktualnie najwyższą 
władzę nad narodami, albo mają pra- 

3 

Dzisiejszy „Skąpiec”. 

Dziś gra w Teatrze Polskim Har- 
pagona— Ludwik Solski. 

Wielki aktor. Słynna, nieśmiertci- 
na sztuka. Najlepsza sztuka prozą, 
jaką Moljer napisał. 

Popis kunsztu aktorskiego. Molje- 
rowski „Skąpiec” to głęboka tragedja 
—na wesoło. Właściwie jedna tylko 
rola; jeden wielki charakter; jeden 
wielki typ. Reszta to albo figury z 
Ча przepysznego wizerunku, albo 
<typki>, 

Jedna może tylko Frozyna vel 
Eufrozyna wymaga starannych zabie- 
gów aktorskich. - 

Sporo wziął Moljer z komedji 
Plauta «Aulularia» («Garnek») napisa- 
nej na 200 lat przed Chrystusem. Nie 
trzeba naszemu Słowackiemu wypo 
minać tak srogo pożyczek z Szeks- 
pira .. 

Wystawiono „Skąpca* po raz 
pierwszy w roku 1669-ym na lat czte- 
ry przed śmiercią jego twórcy. : 

Kreacja Solskiego należy do naj: 
świetniejszych arcydzieł aktorskiego 
kunsztu. Ma też ustaloną sławę. Gię' 
boko przemyślana, mieni się mnóst- 
wem przepysznych odcieni. 

Młodzież szkolna powinna by jak- 
najtłumniej skorzystać z rzadkiej spo- 
sobności oglądania Harpagona w ta: 
kiej interpretacji. A i sztuki nikt póki 
życia nie zapomni gdy ją widział z 
centralną figurą Por, zz 

z. J. 

sprawach służbowych do Warszawy. 
Zastępuje p. dr. Zygmunt Fedorowicz 
naczelnik Wydziału Szkolnictwa śred- 
niego. 

— Z izby skarbowej Prezes 
Izby Skarbowej p. Jan Malecki, po- 
wrócił do Wilna i objął urzędowanie. 
Godziny przyjęć interesantów C0- 
dziennie, prócz sobót, od godziny 
13-ej do 14 i pół. 
5. — (0) Wyjaśnienie w sprawie 
przyjęcia interesantów. Wobec 
tego, iż pisma niektóre podały w 
ostatnich dniach nieścisłą wiadomość, 
jakoby petentom, których sprawy w 

Zach, mł, 0 y. 4 m 14 do brania ślubu podczas Mszy Św., ciągu trzech dni nie zostały załatwio- 
ne w starostwie, względnie w komi- 
sarjacie rządu, przysługiwało prawo 
zwrócenia sę bezpośrednio do Mini. 
stra spraw wewnętrznych, zostało 
wyjaśnione, iż prawo to przysługuje 
nie tym interesantom, których sprawy 
nie zostały załatwione przez wymie- 
nione urzędy w ciągu trzech dni, co 
zresztą w wielkiej ilości wypadków 

byłoby nawet niemożliwe, lecz tym, 

którzy w ciągu 3 dni nie zostali 
przyjęci przez p. Starostę, „względnie 
Komisarza rządu, 

— (0) Ułatwienia wyjazdu za- 
granicę. ]ak wiadomo, dotychczas | 

prawo wydawania świadectw tożsamości 
na wielokrotne przekroczenie granicy 
należało do kompetencji ministerstwa 
spraw wewnętrznych, 

jak się dowiadujemy, ostatnio zo- 
stał wydany okólnik z min. spr. we- 
wnętrznych, szmieniający zasadniczo 
zakres kompetencji władz w tej spra- 

wo do następstwa tronu (kan, 776), wie. W myśl wspomnianego okól- 

cych w  niebezpieczeństwie utraty 
życia. Tych przepisów należy ściśle dectw tożsamości na 
przestrzegać. 

5. Presbiterjum, jak sama nazwa 
wskazuje, oraz zakrystja przeznaczo- 

;pozostają- nika, odtąd upoważnienie do decydo* 
wania w sprawach udzielania Świa- 

wielokrotne 
przekroczenie granicy przysługuje 
władzom wojewódzkim, które spra- 
wy te będą załatwiały we własnym 

ne są dla presbiterów (duchownych). zakresie działania. 
Osobom więc świeckim prawo zabra- 
nia tam przebywać. Służba kościelna żem Zasługi" funkcjonarjuszy po: 

— (t) Akt dekorowania „Krzy- 

powinna być przy ołtarzu i w za- licji, Po otwarciu wystawy projektów 
księża proboszczowie raczą uprzedzić krystji w komżach, tego wymagają na pomnik Adama Mickiewicza w 

prywatne lub t. zw. 
przepisy liturgiczne. O ile w presbi- dniu 14 bm. wojewoda Wileński p. 

ko. terjum są ławki WŁ Raczkiewicz udał się do gmachu 
deksu prawa kanonicznego, oraz sto- kolatorskie, mogą tam pozostać nadal, komendy wojewódzkiej P. P., gdzie 
sownie doprawa kościelnego naszej jeżeli do nich jest dostęp nie z za- dokonał udekorowania Krzyżem Zasłu: 
prowincji związki małżeńskie nie by- krystji, lecz z kościoła. Wyjątek mo- gi czterech funkcjonarjuszy policji 
ły błogosławione w niedziele i święta 
de praecepto (obowiązkowe) w dnie 
postne, w soboty po południu (przed 
południem można, ale tylko w wy- 
jątkowych wypadkach za specjalnem 
pozweleniem) i nigdy porą nocną— 
po zachodzie słońca. Indultu od tego 
nakazu Ordynarjat nigdy nie będzie 
udzielał. 

| Z Z ZZ, i WY EW EZ TO Z R a EI TS IIA 

* 

Niemal tegoż dnia kiedy nastąpiło 
rozstrzygnięcie wileńskiego kunkursu, 
dokonano w Warszawie odsłonięcia 
pomnika Szopena. 

Nie rychło przyszło do tego. | 
Zainicjowała wzniesienie pomnika 

Szopena w Warszawie, w 1903 r. 
znana śpiewaczka znakomita p. Ade- 
laida Bolska (hrabina Dienheim-Szcza- 
wińska-Bro :hocks). Do konkursu przy- 

o szło dopiero w 1909-tym. W sądzie 
Bazonkursowym brali udział tacy por 

tentaci jak Bourdelle, Bartholomte i 
Ferrari. Uzyskał pierwszą nagrodę 
projekt Wacława Szymanowskiego. 

Syn b. redaktora <Kurjera Warszaw- 
skiego, też Wacława; utalentowanego 
poety i dramaturga, liczył wówczas, w 
1909:tym, pięćdziesiąt lat. Z zawodu był 
malarzem, aczkolwiek i do rzeźby przy: 
śładał się z wielkiem zamiłowaniem. į 
Słynęły już jego obrazy «Kłótnia Hucu- 
łów» (szkoła monachijska) za którą 
otrzymał złoty medal, «Modlitwa» ,<Upał». 

tym dostaje w Monachjum zło: 
ty me al za—rzeźbę w marmurze «Ма- 
cierzyństwo», Pięć lat przedtem już był 
głośny na Polskę całą Szymanowskiego 
«Pochód na Wawel», ostro krytykowany 
przez jednych, przedmiot zachwytu dla 
drugich. Obecnie zdaje się, że Szyma: 
nowski całkiem poświęcił się rzeźbie, 
W 1909 tym postawić pomnik w 

Warszawie nie, było tak bardzo 
pu >" rzeczą! Rząd rosyjski odmó: 

wił swego placei na wzniesienie 

pomnika według projektu Szyma- 
nowskiego. Upłynęły dwa lata zanim 
udało się zakaz przełamać. Z Krako- 
wa wyruszył olbrzymi odlew w gipsie 
do Paryża gdzie miał być wykonany 
w metalu, Wybuchła wojna.. Dopie- 
ro w 1923 cim zawiązuje się komi- 
tet z. b. premjerem prof. Antonim 
Ponikowskim na czele i — doprowa- 
dza dzieło do końca dzięki materjal- 
nemu poparciu zarówno rządu jak 
społeczeństwa, 

Jakże wygląda ów pomnik dźwig: 
nięty z takim mozołem? 

Znany jest względnie dobrze. Re- 
produkowany był po wszystkich 
naszych ilustracjach. Obecnie sko» 
rzystano ż okazji aby w Świecie ar- 
tystycznym i prasie zrobić w dniu 
14 go listopada coś w rodzaju owa. 
cji wogóle dla twórczości Szopena, 
ednem słowem urządzono w War- 
szawie i po innych miastach: dzień 
Szopena. Cały niemal, wielostronni- 
cowy swój numer niedzielny poświę- 
cił Szopenowi „Kurjer Warszawski“, 
dając między  innemi  przepyszny 
wiersz Or-Oi'fa „Koncert Szopena*. 
Listopadowy zeszyt „Muzyki* cały 
wypełniony rozprawami o twórcy 
polonezów i nokturnów (pisze między 
innymi Paderewski) etc. etc. 

Znikąd inąd tylko właśnie z 
„Kurjera Warszawskiego” niech przy” 
toczę opis pomnika wedie relacji 

artystycznego krytyka gazety, p. J. 
Kleczyńskiego. 

„Przed ogromnym basenem—pisze 
ka Kleczyński—na cokule, którego 
inje są przedłużeniem linji pomnika, 
stoi potężny pień wierzby, pozbawio- 
ny wierzchołka przez burzę. Ze 
szczytu pnia tego wyrastają mocno 
osadzońe, a wichrem podane w 
jedną stronę gałęzie, tworząc nad 
głową siedzącego obok wierzby Cho- 
> splot liści — szumów i sze- 
estów, łoskotów i szeptów. Wielki 
muzyk zasłuchał się w te głosy na- 
tury, które układają mu się w duszy 
w boskie melodje. On je czuje, 
pragnie z siebie wydobyć, a prawa 
ręka jego, lekko wzniesiona w skur- 
czu palców jakby szuka klawiatury, 
aby wygrać te dźwięki, usłyszeć ich 
moc czarodziejską, Głowę nieco w 
tył i w bok przechylił, oczy ma 
przymknięte, rysy wyrażają tyleż bło- 
gości, ile cierpienia, a właściwie jest 
to twórcze skoncentrowanie, nie szar- 
piące się, ale wizjonerskie, a więc 
spokojne, choć bolesne. 

Wiatr malowniczo rozwiewa mu 
szaty. Nogi, spokojnie osadzone, są 
modelowane monumentalnie — po 
egipsku — jak to zauważyli krytycy 
francuscy. Lewa ręka ruchem lekkim 
naturalnym, a harmonizującym z 

ruchem ręki prawej, oparta jest po- 
nad kolanem lewem, Postać cała ży: 

wa, wymowna w lirycznych linjach, 
a — podkreślam to raz jeszcze — 
spokojna, malownicza i plastyczna 
zarazem, tworzy wraz z wierzbą ca- 
łość zespoloną kompozycyjnie, w 
kształtach płynnych, choć ustalonych, 
szalejących, choć artystycznie skoń: 
czonych, wichrem bijących, choć nie 
wychodzących z formy ani na 
chwilę*,| 

Szymanowski—zdaniem bezwźględ: 
nego admiratora jego dzieła—wyraził 
w rzeźbie melodję wichru i muzyki, 
burzę i harmonię... 

„Podstawą kompozycj —tłumaczy 
p. EKleczynski — jest forma  harfy. 
Drzewo—powiada—wraz muzykiem 
tworzą karfę (na której grają wichry 
i dusza muzyka)”, 

„Koncepcja to—dodaje—zamknięta 
w sobie, koncepcja doskonała a 
piękna. Właśnie w wielkich, pomni- 
kowych rozmiarach wystąpiło dzieło 
Szymanowskiego w całej pełni swe- 
go wyrazu. Była to —konkiuduje ko- 
mentator — rzecz odrazu pomyślana 
na wielką miarę. Warszawa otrzymała 
potężnie piękną ozdobę. Naród nasz 
—wielkie dzieło sztuki”, 

Tyle wygrano w Warszawie na 
najwyższej kwincie zachwytu, 

Dorzućmy do tego skarbca dro: 

że być uczyniony 
stawicieli 
wych, 

kanonika 

wyższych władz panstwo- 

1 Romuald 
Arcybiskup Metropolita 

— (x) Pierwszy dzień zjazdu 
ks. ks. Prefektów. W dniu wczo- podatku państwowego. 

rajszym w sali seminarjum teologicz+ Wojewódzki w Wilnie na skutek 
nego U. $. B. odbył się pierwszy zarządzenia Ministerstwa Skarbu zwró- 

cił się w dniu wczorajszym do Ma- dzień zjazdu ks. ks. prefektów, 

tylko dla przed: państwowej. 
Pomiędzy udekorowanymi jest ko: 

mendant pow. Wileńsko-Trockiego 
podkomisarz Dubowski. 

MIEJSKA. 
— (x) Wilno zalega w opłacie 

Urząd 

Zjazd otworzył J. E ks, arcybi- gistraiu m. Wilna z poleceniem przy« 
skup Jałbrzykowski, poczem na prze- stąpienia do energicznego ściągania 

dziekana Piechowskiego. 
wodniczącego zjazdu powołano ks, podatku państwowego. Podkreślić 

należy, Iż na dzień 1-go października 
Na wstępie odczytano sprawozda r. b. zaległości tegoż podatku wyno- 

nie zarządu za czas ubiegły, oraz szą ogółem 1.365.815 zi. 
pe do wyboru nowego za- 
rządu. 

— (x) Z posiedzenie komitetu 
rozbudowy m Wilna. Onegdaj od- 

Po wygłoszeniu referatu przez ks. było się w Magistracie posiedzenie 
Zawadzkiego 

obrad zjazdu, : 
Nadmienić należy, iż w zjeździe 

tym bierze udział około 40 księży 
prefektów, 

Zjazd zostanie zakończony w dniu 
dzisiejszym. 

— (t) Uroczyste nabożeństwo 
w parowozowni. Ku uczczeniu 
ósmej rocznicy niepodległości Polski, 
staraniem władz i związku kolejarzy 
odprawione zostało w niedzielę 14 
bm. w parowozowni uroczyste nabo* 
żeństwo. W nabożeństwie wziął u- 
dział wojewoda Wileński p. Wł. 
Raczkiewicz. 

URZĘDOWA 
— (i) Wyjazd p. wojewody. 

W dniu 15 bs. wojewoda Raczkie- 
wicz wyjecha; służbowo do War- 
szawy. 

— Wyjazd kuratora Ryniewi- 

na temat komitetu rozbudowy m. Wilna. 
„Spowiedź, jako czynnik duszpaster- posiedzeniu tem, prócz członków ko- 
ski w szkole" zakończono 1-szy dzień mitetu wzięli udział: inspektor wy: 

działu samorządowego przy Minister+ 

w 

stwie Spraw Wewn. p. Czerwiński i 
naczelnik wojewódzkiego wydziału 
samorządowego p. Dzenajewicz. 

Prócz całego szeregu innych spraw 
na posiedzeniu tem uchwalono prze: 
dłożyć w najbliższych dniach spra- 
wozdanie z działalności tegoż komi: 
tetu Radzie Miejskiej, oraz po rozpa* 
trzeniu kiłkuaastu podań poszczegól- 
nych petentów o pożyczki przyzna- 
no takowe na ogólną sumę 600,000 zł. 

Na tem posiedzenie — гахойстопо. 

SAMORZĄDOWA. 
— (t) Mieczarnie spółdzielcze 

Wileńskiego Towarzystwa Rołni 
czego. Wileńiskie Towarzystwo Rol- 
nicze przystąpiło do organizowania 
szeregu mieczarni spółdzielczych, dzia- 
łalność których przyczyni się niewąt- 
pliwie do podniesienia tej gałęzi prze- 

gocennych pochwał nasze wileńskie cza. Kurator Okręgu Szkolnego Wi- mysłu i pobudzi hodowców to inten- 
trzy grosze. 

cz. J. 
leńskiege, p. dr. Antoni Ryniewicz, 
dnia 14 listopada b.r, wyjechał w 

sywnlejszeį, a więc  wydajniejszej, 
pracy. Dotychczas powstały mieczar.
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nie w Mejszegole, Podbrzeziu, Szum- 
sku, Cudzieniszkach, Mosażu oraz 
cały szereg innych znajduje się w 
stadjum organizacji. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
organizacyjne zebranie mleczarni spół- 
dzielczej w Szumsku pow. Wil..Troc- 
kiego. 

Bardzo wydatną pomoc na polu 
organizacji tych mleczarń niosą wy- 
dawane przez Bank Rolny pożyczki 
instalacyjne i hodowlane, 

— (o) Rejestracja ogierów. 
Wydział powiatowy Sejmiku Wileń- 
sko-Trockiego zarządził przeprowa» 
dzenie w rozmaitych punktach pc- 
wiatu rejestracji ogierów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zjazd walny ziemianek 

Ziem Wschodnich. Z inicjatywy 
prezesek Kół Ziemianek powiatu 
Lidzkiego i Grodzieńskiego Księżny 
Ludwikowej Czetwertyńskiej i Księż- 
ny Eustachowej Sapieżyny odbędzie 
się dnia 17 b. m. o godz. 7 wieczór 
w lokalu Związku Ziemian (Zawalna 
9) walny zjazd ziemianek Kresów 
Wschodnich, zaszczycony obecnością 
ministra rolnictwa i dóbr państwo” 
wych p. Karola Niezabytowskiego. 

Celem Zjazdu jest skoordynowa- 
nie pracy społecznej Ziemianek na 
wsi. 

Dalsze obrady Zjazdu nazajutrz o 
godz. 10 rano. 

Ze względu na doniosłość chwili 
oraz ważność spraw przewidzianych 
w programie Zjazdu prosimy Sza- 
nowne panie o konieczne przybycie. 

TA, Nadzwyczajne połączo- 
ne zebranie Wyd.iatów leń- 
skiego Tow. Rolniczego. Wileń- 
skie Towarzystwo Rolnicze zawiada- 
mia wszystkich swoich członków, że 
w dnia 17 bm. o godz. 12 w lokalu 
T-wa ma się odbyć nadzwyczajne po- 
łączone zebranie Wydziałów Rolnego 
i Hodowlanego Towarzystwa wraz z 
delegatami Nowogrėdzkiego  T-wa 
Rolniczego, na którem w obecności 
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwo: 
wych p. Karola Niezebytowskiego re- 
ferowane będą przez prezesów wy- 
dzizłów, p. Z. Ruszczyca, W. Ła- 

stowskiego i J. Śliźnia najpilniejsze 
poirzeby rolnictwa województw pół- 
nocno-wschodnich. 

— Zielone Jeziora. W ceiu za- 
poznania szerokich warstw społeczeń- 
stwa Wileńskiego z obliczem przyro- 
dniczem jednego ż najbardziej popu- 
larnych celów wycieczek (popular 
nych) letnich, jakiemi są malowniczo 
położone Zielone Jeziora pod Wer- 
kami, oraz metodami młodej gałęzi 
nauk przyrodniczych— limnologji, czyli 
nauki o jeziorach, staraniem Koła 
Przyrodniczego słuchaczy U. S.B. od: 
będzie się dn. 16 b. m. o godz. 7-е] 
wieczór w auli Śniadeckich Uniwer= 
sytetu odczyt p. Dr. |. Bowkiewicza, 
starszego asystenta zakł. Biologji 
Ogólnej U. S. B. pod tytułem: Zie: 
łone Jeziora — właściwości fizyczne, 
flora i fauna. 

Liczne obrazy šwietlne pozwolą 
publiczneści ujrzeć bogaty świat u- 
strojów zamieszkujących przezroczyste 
wody jeziora, Świat o bogactwie któ- 
rego nie podejrzewa nawet laik, Za- 
równo cekawa treść odczytu, jak 
również przyczynienie się do zwięk- 
szenia funduszów na dalsze badanie 
limnologiczne Wileńszczyzny, winny 
ściągnąć w tym dniu publiczność do 
auli Śniadeckich. 

Francji podaje do wiadomości, iż 

uprzejmie przez nią udzielonem, ze- 
branie przedstawicielek Zrzeszeń Ко- 
biecych, przeważnie w osobach рге- @ 
zesek i przedstawicielek pracy kobie- 
cej w instytucjach mięszanych. Prze- 
szło pięćdziesiąt pań stawiło się na 
obrady i zaznajomienie się z progra- 
mem, co było wyraźnym dowodem 
zainteresowania się wydawnictwem. 

Komitet redakcyjac-organizacyjny 
złożony 2 pan: Adamskiej-Roubiny, 
W. _ Niedziałkowskiej- Dobaczewskiej, 
H. Romer-Ochenkowskiej, H. Niedział- 
kowskiej-Zawadzkiej objaśnił zebrane 
panie o celu i technice opracowania 
książki, nad którą do honorowego 
komitetu i opieki zostały zaproszone 
p. wojowodzina J. Raczkiewiczows, 
p. ]. Sumorok-Staniewiczowa, prof. 
C. Ehrenkruntzowa i p. Anna Mo- 
hlówna. 

Została ustalona treść książki, na 
którą mają się złożyć 1) krótkie 
wspomnienia o zrzeszeniach kobie- 
cych już nieistniejących, 2) historja 
powstania i obecnej działalności wi- 
leńskich stowarzyszeń kobiecych 
wszelkiego typu, 3) statystyka kobiet 
pracujących w instytucjach  mięsza- 
nych, dobroczynno - społecznych, o- 
światowych, naukowych, ekonomicz- 
nych, w urzędach, i wolnych zawo- 
dach w domu. 

Po krótkiej dyskusji zostało wy- 
jaśnione i ustalone: iż 1) książka ma 
być rzeczowym, objektywnym, apoli- 
tycznym obrazem pracy kobiet, bez 
nacisku przeciwstawiania takowej 
pracy mężczyzn, 2) termin wydaw« 
nictwa nażnaczono na 2gą połowę 
stycznia 1927 r. 3) adres do przėsv- 
łania materjału: rękopisów, fotografii, 
Statystyk etc. oraz do zaclagnlecia 
informacji, Pańska 25 m. 8 Hel, Ro- 
mer Ochenkowska od 9—12 i od 
5—6 prócz niedziej, | 

— (x) Z akademji ku czci św. 
Stanisława Kostki. W dniu 4 li- 
stopada r. b. o godz. 2-iej po poł. 
w sali Śniadeckich odbyła się akade- 
mja ku czci św. Stanisława Kostki, 

Akademię rozpoczął prof. Luto 
sławski wykładem 0 życiu i zgonie 
św. Stanisława Kostki, oraz wymienił 
cały szereg ustępów z książki p. 
Kossak — Szczuckiej p. n.. „Mi: 
łośćs. W akademii wzieli udział: J. 
Е. ks. arcybiskup Jałbrzykowski, ks. 
biskup Michalkiewicz, p. wojewoda 
Malinowski, p. Wejssenhof, cały sze» 
reg przedstawicieli władz rządowych, 
samorządowych iorganizacji społecz- 
nych. Nadmienić należy, iż akademja 
ta zorganizowaną została staraniem 
stowarzyszenia młodzieży polskiej. 

RÓŻNE. 
— (o) Pokaz zabytków histo- 

rycznych  Kolegjum  ewangelicko- 
reformowanego w Wilnie został prze- 
dłużony do dnia 21 listopada włącz- 
nie. Wystawę zwiedzały wyższe kur- 
sa nauczycielskie, koło hystoryków 
U.S. B, prowadzone przez prof. 
Kościałkowskiego oraz. szereg jed- 
nostek ze ster inteligenckich. 

— () Dar pracowników Wil. 
Dyr. Kolejowej. Pracownicy wileń- 
skiej dyrekcji kolejowej złożyli na rę- 
ce pana wojewody wileńskiego 2.183 
złote na Dom Inwalidy Polskiego. 

— (t) Wojewoda Raczkiewicz 
honorowym członkiem zw. po: 
doficerów rezerwy. Delegacja zwią- 
zku podoficerów rezerwy W. 'P. wo: 
jewództwa wileńskiego wręczyła w 
dniu 13 b. m. dyplom na członka 

Władysławowi Raczkiewiczowi. Te« 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Księ. 
zzz z ala sedzia 

iękowanie wi artystycznemu <Re- 
ute», p, prof. M, Limanowskiemu, Ks. Sle- 

dziewskiemu, “E Br. Gawrofskiej z chórem 
młodzieży, p. Wł. Kalinowskiemu orz wszyst- 
kim, którzy swą pracą i uczynnością przy- 
służyli się do niosłego i wysoce arty- 
stycznego obchodu 13:X1 p. t. «Dzień ku 
czci św. Stanisława Kostki w Reducie». 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Wy- 

stęp dzisiejszy L. Solskiego, Dziś na sce- 
nie Teatru Polskiego wystąpi w nieśmiertel" 
nej sztuce Moliera <Skąpiecz, w roli przy: 
słowiowego Harpagona, jeden ż największych 
artystów w Polsce — Ludwik Solski, 

Niezrównana gra L. Solskiego należy do 
Anke kreacyj aktorskich. Stoi na wy« 
sokości arcydzieł wielkiego repertuaru. Byłą 
przedmiotem studjów krytyczuych nietylko 
w prasie polskiej lecz i zagranicznej. Feno- 
menalny tatent L. Solskiego splata przedzi- 
wnie w Harpagonie wysoki komizm z przej: 
mującym tragizmem. 

„otoczeniu znakomitego gościa znajdą 
r dziś najprzedniejsze sity Teatru Polskie- 

& 
Początek o g. 8'm. 15 wiecz, Kasa czyn: 

na od g. 11 r. do 9 wiecz. bez przerwy. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 
— Miłość przyczyną samobójstwa. 

Dn. 15 b. m. otruła się esencją octową 25: 

letnia Marja Towkin (Rudnitka 25). Pogo- 
towie udzieliło poszkodowanej pierwszej po- 
mocy. Przyczyna samobójstwa— miłość. 

— Skutki pijaństwa. W nocy na 14 

b. m. w domu noclegowym przy ul. Połoc: 

kiej 4 nagle zmarł Michał Romanczuk. Śmierć 
nastąpiła wskutek zatrucia alkoholem. 

Kradzież w <Bławacie wileń- 
«skim». Ze sklepu pod firmą <Bławat wileń: 

ki wliefsku 21) skradziono za pomocą 

wyłamania kraty płótno wart. 250 zł. 

W, Andrzejkowiczowej (Filarecka 13) 

skradziono ze strychu bieliznę wartości 450 

złotych. 
— (x) Syn podpalaczem ojcowskiej 

zagrody. W dniu 8 bra, w zašo, Lozdowo, 

gm. Womniańskiej spłonęły, zabudowania go» 

spodarskie należące do. elicji Łazdowskiej. 

Jak stwierdzono w toku dochodzenia 

prowadzonego energicznie przez miejscowy 

'k policji ar powstał skutkiem 

okala (io poszkodowanej Anto: pod 
niego Łazdowskiego, |. 27, który już od dłuż: 

go KA Wei objawy choroby umy* 

słowej. Sorawcę podpalenia aresztowano i 

odesłano do dyspozycji władz sądowych. 
TEMA 

Nowe maszyny elektrowni 
miejskiej, 

Praca nad rozbudową elektrowni 

miejskiej rozdzielona została na trzy 

niejako okresy. W niedzielę ubiegłą 
zakończona została praca pierwszego 

okresu. 
Niedawno pisaliśmy o poświęceniu 

nowo postawionego i puszczonego 

w ruch turbozespołu na prąd zmien- 

ny. Obecnie zakończono montowanie 

t. z. przetwornicy z deską rozdzielczą 

Zadaniem tego sparatu jest zmienianie 

prądu zmiennego na stały. Chodzi o 

to, że firmy, których siiniki służące do 

poruszania warsztatów, zmontowane 

są na prąd stały, w wypadkach gdy 

turbina parowa, wyrabiająca prąd 

stały została by uszkodzona, pozba- 

wione zostały by możności korzysta- 

nia z energji. Nowozmontowana prze- 

twornica da możność elektrowni miej: 

skiej przerobić część prądu zmienne- 

go na stały stosownie do żapoirze” 

bowania. 
Dyrektor, inž. Glatman, udzielił 

w niedzielę zebranym przedstawicie- 

lom prasy w elektrowni informacji 

o nowoustawi?nej przetwornicy i jej 

pracy. Jak się okazuje obecnie pro- 
jektowane jest zakupienie jeszcze 

jednej turbiny siły 3000 kilowatów 

oraz dwóch dużych kotłów paro- 
Towarzystwo przyjaciół honorowego związku wojewodzie p. wych. Kotły te zasilane będą węglem 

mechanicznie. Za dziesięć miesięcy 
od środy 17 b. m.tygodniowe zebra- goż samego dnia prezes akademickie: turbozespół ten będzie juž urucho- 
nie Towarzystwa, oraz wymiana 
książek będą stale odbywały się w 
lokalu Klubu inteligencji Pracującej 
(Mickiewicza 17) od godz. 7. wiecz. 

— Wydawnictwo o pracy ko* 
bilet w Wilnie. W niedzielę og. 1- 
punktnalnie, odbyło się, w mieszkaniu 

p. wojewodziny — Raczkiewiczowej, 

—————- 11 

MAREK AŁDANOW, 

DSwięta Helena wyspa 
maleńka. 

Co prawda starzy bywalcy angiel- 

skiego klubu moskiewskiego  twier- 
dzili, że owo farmazońskie stowarzy: 
szenie nie doprowadzi do niczego 

dobrego, stawiając jako przykład 

smutny koniec Radiszczewa i Spe- 

raūskiego. De Balmin wiedział jednak, 
że do 162 wszystkich państw Euro" 

pejskich należą liczni przedstawiciele 
sfer rządzących, z królami włącznie. 
Mówiono, że sam - Napoleon był ma- 

sonem. Stąd wynikało, że nawet dla 

karjery, wstąpienie do masonerji nie 

byłoby pozbawione pewnych wygód, 
lecz ta strona najmniej interesowała 

hrabiego. De Balmin zaczał ostroźnie 
badać ludzi wpływowych, których 
ogół nazywał tarmazonami i doszedł 
wkrótce do przekonania, iż w Rosji 
istnieje kilka lóż. Do jednej ż nich, 

t zw. Loge des Amis Rėunis, nale- 

żało wielu ludzi z koła towarzyskie- 

go, w którem się obraczł i nawet z 

wyższych kół. Stopień Rose - Croix 

uzyskali w tej loży: książe Aleksan* 

der Wirtembergski, Żerebcow, hrabia 

Stanisław Potocki, inny stopień — 
Woroncow,  Naryszkin, Łopuchin 

i wielu innych przedstawicieli naj- 
wyższego, bezsprzecznie, i najlepsze- 

go towarzystwa. Nic nielegalnego, 

iub przynajmniej, bardzo nieiegalnc- 

go nie mogło się dzizć w tej loży, 

chociażby dlatego, że rycerzem 

Wschodii był w niej minister policji 
Bałaszew. Istniała też inna loża — 

Wsdie.s Stacisla Macklewies — Redikior w;z Czesias Karwowski 

go kołą Wilnian w Warszawie wrę- 
czył p. wojewodzie dyplom członka 
honorowego Koła. ! 

miony. Dalszę projekty przewidują 

zmianę kabli i dalszą rozbudowę sie- 

ci. Obecny kabel miejscami bardzo 

— U Techników. We środę, źniszczony, przyczynia się do niedo- 
dnia 17 b. m. w lokalu Stowarzysze- produkcyjnego marnowania toku. 
nia Wileńska 33 odbędzie się zaba: 
wa taneczna dla członków, ich rodzin 
i wprowadzonych gości. 

loża Palestyny» — lecz była ona mniej 
interesujacą. Nie podobało się w niej 

0, hrabiemu to, że główną rolę odegry- 
wał tam Francuz Charićr, który nosił 
miano wielkiego rycerza wybranego 
Cadoch, księcia Kurlandzkiego i Jeru- 
zalemskiego. Francuz ów był wy- 
chowawcą w domu Bałaszewych, i 
de Balmin nie mógł zrozumieć,  dla- 
czego księciem Kurlandzkim i Jeruza- 
lemskim mianowano korepetytora. Zu- 
pełnie zaś nieodpowiedniem było, iż 
znany petersburski właściciel restaura- 
cji Tardif był członkiem tej loży. De 
Balmin bywał często na obiedzie w 
owej restauracji i zamawiając obiad 
nazywał po imieniu gospodarza, któ: 
ry stojąc zapisywał w notesie, grzecz- 
nie i z uszanowaniem kiwając głową, 
przy nazwach potraw i win. Hrabia 
de Balmin był do newnego stopnia 
wolnyth od arysłokratycznych zabo* 
bonów ł nicby nie miał przeciw wła: 
ścicielowi restauracji. Lecz, zdaniem 
jego, należało wybrać jedno z dwuch: 
albo nie zamawiać obiadu u Tardifa, 
albo tęż nie zaszczycać go masoń 
skim rytuałem w loży. Połączenie zaś 
tych dwuch rzeczy wydawało mu się 
nieco dziwnem. Istniała jeszcze zjed- 
noczona loża Aleksandra, Elżbiety i 
Piotra. Później wszystkie te loże 
zlały się w jedną Wielką Dyrekto- 
rjalną Lożę Włodzimierza Ku Ро- 
rządkowi. Lecz właśnie w czasie, 
gdy de Balmin zdecydował się osta- 
iecznie wstąpić do tej loży, rozpadła 
się ona na Wielką Prowincjonalną 
Lożę i Wielką Lożę Astreja, nikt z 
masonów, przytem, nie mógł wyja- 
śnić de Balminowi, jaką jest przy- 

Pan inżynier Olaiman wyjeżdża 
do Warszawy aby przedłożyć prof. 
Chrzanowskiemu dane o robotach w 

czyna stał nieporozumienia mię- 
dzy ludźmię których zasada jednośc' 
była jedynym celem. W odpowiedzi 
nazywano imiona jakiegoś Szredera« 
Fesslera, Ellisena, które nic nie mó- 
wiły de Balminowi. Dziwnem też 
wydawało mu się, że do masonerji 
należał cesarz Paweł i hrabia Von der 
Palen: wydawało mu się znowu, że 
nie dawało się to logicznie połączyć. 

Wypadki przeszkodziły hrabiemu we 
wzięciu udziału w robocie masonów. 
Zupełnie nieoczekiwanie, zapropono* 
wano mu, po bitwie pod Waterloo, 
objęcie stanowiska komisarza cesarza 
rosyjskiego na wyspie św. Heleny, 
gdzie został zesłany Napoleon. De 
Balmin przyjął, po krótkiem wahaniu, 
propozycję tą, która do pewnego 
Stopnia potwierdzała i ustalała wyro- 
bioną już poniekąd reputację jego, 
jako Casanovy. Miał on nadzieję, że 
na św. Helenie nietylko pozna Napo- 
leona, lece zbliży się z nim: cesarz 
oceni niezawodnie, na głuchem, dałe- 
kiem zesłaniu, wspaniałe zalety hra- 
biego, jako homrne d'esporit i Cause* 
ur'a, zdolności do opowiadania. 

W kolekcji hrabiego de Balmina, 
który znał większość znakomitych 
ludzi Europy, brakło tylko jednego,— 
najsławniejszego 2e wszystkich, — 
obecnego więźnia św. Heleny. I hra: 
bia napawał się już naprzód rozka* 
Szą intywnym, rozmów z genialnym 
człowiekiem i nadzieją bogatych te- 
matów do opowiadań późniejszych, 
które niezawodnie dostarczyć mu 
miało zbliżenie do Napoleona. Miał 
nadzieję, iż za parę lat powróci do 
Europy w aureoli bliskiego przyja- 

elektrowni. jak już pisaliśmy prof. 
Chrzanowski przyjedzie do Wilna na 
zaproszenie Magistratu, aby osobiście 
zbadać elektrownię. 

Często zdarzające się wypadki z 
elektrycznością z racji złej instalacji 
zmusiły władze do przeprowadzenia 
rejestracji monterów, którym wydano 
zezwolenie na prowadzenie tych ro 
+ót Prócz tego w najbliższych dniach 
wydane będzie zarządzenie o dozorze 
nad instalacjami. Te dwa Środki za. 
pewnią abonentom bezpieczeństwo. 

Z przyjemnością dowiadujemy się 
też, że od 1 stycznia 1927 roku 
zmniejszona zostanie taryfa silnikowa 
na energję elektryczną. 

SPORT. 
Szkoły średnie — U. S. B. 7:0. 

Ostatnią imprezą urządzaną z okazji ty- 
godnia akademickiego było ss RE, 
zentacji piłkarskich szkół średnich i Uni 
wersytetu Stefana Batorego. 

Jak to zresztą łatwe było do przewidze- 
nia, reprezentacja szkół składająca się z gra- 
czy młodych, co prawda, ale wchodzących 
w składy A—kl. klubów, a co najgłówniej: 
sze zgranych już z sobą w tym składzie od- 
niosła lekko zwycięstwo bijąc akademików 
w. stosunku 7.0 

„ „Do przerwy uczniowie zdobywają aż 
p'ęć bramek, po przerwie obrona U.S.B. gra: 
jąc szczęśliwiej uniemożliwiła zdobycie dwu 
cyfrowego wyniku. 

Zaznaczyć należy, że o ile w reprezen. 

‚& 

іиі‚і szkół średnich nie było ani jednego 
słahego wyraźnie miejsca, o tyle w składzie 
akademików były luki b. poważne. Było 
kilku graczy, którzy jakkolwiek mieli odwa» 
BĘ wyjśc na boisko to jednak nie zawsze 

ważnie poczynali sobie wobec lecącej na 
nich piłki. Poza tem gra sympatyczna, bez 
kłótni i kopaniny. Sędziował p. Nikołajew. 
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Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Spółdzielni Rolnej Kresowego 

"TELEFONICZNE APARATY 
amerykańskie « Western» 

do nowej centrali 

SŁUCHAWKI 
do telefonów wewnętrznych 

posiadam na składzie 

Meczystaw ŽEJMO, 
Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161, 
  

  

Przyjechała słynna 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
wnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły. 
nowa 21—6 w bramie na schody, 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 
  

  

Placówka Polska Mebiowa 
TANIO. Zawalna 15, 

Posiada salony mahoniowe, bambn: 
sowe, szafy, kredensy, toalety, umy« 

ii * 
Oraz przyjmuje wszelkie obstalunki, 
Około 40 lat praktyki w zakresie   
  

meblowym. Z poważaniem Makowski 

  

  

    

  

Ji 

JAN HNATOWICZ, LWÓW 

BENEK 
Mylo. 

  

darczemi w pobliżu 
kościoła poszukuje do 
kupna Schronisko dla 

okazyjnie dv sprzeda- 

SUTERYNA 

kuchnią. Pokój parte- 
rowy z kuchenką do 

  

  

OBTADY 

  

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ 
chor, WENERYCZ. 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
L.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE 1 chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 12—5 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

w. Źdr. Nr. 31. 
    Zw. Ziemian 
  

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

i 
3 

-—————— Wi Smiatowska 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Dr. z 15 — 20 Przyjmuje od godz. 9 
pokoi z zabudo: 
waniami gospo- 

  

  

Nienieczalnych — 
zaułek Rossa Nr 3. 

Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy ustnej 

  

Linoleum | igowe ооа Mi- 
Szwedzkie ckiewicza 11—8. Woj» 

skowym i urzędnikom 
zniżka. 

nia dwie mniejsze W. Z. P. 4503, 
partje, Oglądać: 

sklep  Rymklewicza 
Ad. Mickiewicza 9. 

  

Daję korepetycję, 
udzielam lekcji 

trancuskiego 
liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11 
rano i 2—4po polūdnu. 
Mickiewicza 42, m 11. 

  

jasna 3 pokoje z 

wynajęcia. 
Žatos 15. 

  

  

okój do wyna» 
jęcia z wygoda* 
mi, można z ca= 

łodziennem  utrzyma- 
niem. Zakretowa za 

m. 2. 

Chłopczyka 

lat 7 przyjmę do 
wspólnej początko- 
wej nauki na 2 
godziny dziennie. 
Mickiewicza 5 m. 10 

  

większych i mniej- 
szych oraz poje- 
dyńczych pokoi 

domowe zdrowe 
i solidne wznowio-     

ogór KOGO. 
LLL   

  

  

ne od 15 b. m. i dl 24 1 oszukujemy dla 
Mickiewicza 5 m. 10 sblidnych Klijentów 

od 2- 4ej, 
Dom H.-K. 

YŻBŁ Tmiu | „ZACHĘTA“ 
miesięczny do | Gdańska 6, tel. 9:05 

  

sprzedania i 
olbrzymia palma. 

Ul. Dobra Nr 1—1. gubiono 9 XI b. r.. 
wieczorem zega- 
rek złoty damski 

z monogramem M, S,   

ul. Garbarska 

Miejski Kiuomatograi 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

| 

| 

  

Kino-Teatr 

„Helios* 
ul. Wileńska 38. 

$ 

© 
© 
ė   

ciela zdetronizowanego cesarza | 
konfidenta wszystkich najciekawszych 
sekretów europejskiej polityki zakuli- 
sowej. Prócz tego komisarz na wys* 
pie św. Heleny miał pobierać świetną 

pensję—trzydziestu zsięcy trankow— 
stanowisko to stawiano na równi 
prawie z poselskiem. : 

Tęczowe nadzieje de Balmina nie 
sprawdziły się jednak, Nie tylko nie 
zdołał on zaprzyjaźnić się z Napo 
leonem, lecz nawet do niego się zbli- 
żyć. Bonaparte bojkotował komisa- 
rzy zagranicznych. Aby uzyskač au- 
djencję u zdetronizowanego cesarzs, 
należało zwrócić się z prośbą do 
marszałka dworu jego, generała Berł 
tran, co było surowo zakszane w in, 
strukcjach danych De Balminow!, 
gdyż tego rodzaju postępowanie by* 
łoby równoznaczne z uznaniem сё- 
sarkiej godności więźnia, Hrabia nie 
mógł przez dłuższy czas zrozumieć 
dlaczego człowiek tak wielkiego ro- 
zumu, jakim był Napoleon, tak wiel. 
kie przypisuje znaczenie etykiecie, zu- 

pelnie bezsensownej w jego sytuacji, 
— tembardziej niepotrzebnej, że po: 

zbawiającej go towarzystwa , ajmą- 

drzejszego po nim znajdującego się na 
wyspie człowieka, za jakiego uważa- 

siebie De Balmin, nie bez pewnej słu- 
szności, Później dopiero bliscy cesarzo* 
wi Francuzi wyjaśnili hrabiemu, że głu- 
cha walka, którą Bonaparte toczył o 
swój tytuł na wyspie, miała znacze- 
nie dynastyczne: Napoleon uważał 
ją za konieczną!dia przyszłości swe- 
go małego syna, Z drugiej strony, 
gubernator wyspy, sir Hudson Го- 
we, zaraz pierwszego dnia pobytu de 

Odpowiedzialny. za ogłoszenia Zenon Ławiński 

Uwadze stowarzyszeń i instytucyj 
społecznych! 

Zatwierdzone przez Ministerstwo Spr. Wewnętrzn. 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego w Wilnie 

Podaje do wiadomości Pp. urządzających odczyty, przedstawie: 

nła, koncerty, zabawy i wszelkie imprezy urządzane па - се!е 
oświatowe, kulturalne, filantropijne i t. p., że Biuro przyjmuje 

na siebie całkowitą organizację kampanji reklamowej 

NA WARUNKACH SPECJALNIE ULGOWYCH. 
за АЕА 1 ЛОН АГАН Я 6 10 1 ЧО 1О 1О О О 3 2 15 1Е A S AE EA EE EIB 

Na scenie. 

  

z łańcuszkiem męskim, 
w rejonie ulicy Mor 
stowej, Przeskok, Mic: 

kiewicza, Ciasna. 
Znalaz.ę upraszam o 
zwrot za wynagrodze= 

ul. Mostowa 3 

GOTÓWKĘ 
na oprocentowanie 
pod mocne gwa: 
a lokuje 
najdogodnie 

D. H-k. Zaje 

  
  

1. Telefon 82. 

  

niem 
Śiadska 6 e m. 2. Erdmann. 

KRA WIEC MĘski B, Lawrynowicz 
(były krojczy i współwłaściciel 
firmy <K. DELLOS» w Moskwie.) 

Wykonuje obstalunki 

w/g OSTATNIEJ MODY 
ul. A. Mickiewicza Nr. 9 m.15 

wejście z zaułku. 

Dziś będzie wyświetlany film; 

„HRABIANKA POPYCHADŁO* S'aktowa 
tragikomedja. 

W roli głównej Mary Piekford. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. —Ostatni seans 6 godz. 10, 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 3g, 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 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. 

SENSACJA DLA WILNĄ! 
Repertuar teatr. +QUI PRO QUO» i «PERSKIE OKO», 
Ulubienicą stolicy świetna NIUTA BOLSKA 

| ekranie: BZ EE CREE pd a „ Ulub. publ. niezrównian, R I w najnowsz. erot Na ekranie: pi: p. ti +ULUBIENICA WIEDNIA» 2 akt. 
Niebywały przepych! Szalony rozmach reżyserski! 

Balmina na wyspie zażądał opierając 
się ściśle na uzyskanych instrukcjach, 
by hrabia w żadnym wypadku, ani 
pośrednio, ani bezpośrednio nie naz- 
wał inaczej więźnia ze św. Heleny, 
jak generał Bonaparte,—okoliczność 
ta wykluczała absolutnie wszelką moż. 
liwość spotkania, komisarz rosyjski 
bowiem czuł, iż nie zdoła wypowie: 
dzieć w stosunku do Napoleona 
słów „mon general*, jak do Waški 
Dawydowa. Okoliczności powyższe 
spowodowały to, że de Balmin spę- 
dził kilka lat w odległości dziesięciu 
wiorst od Napoleona i chociaż wy» 
dawało mu się to bardzo dżiwne, 
głupie i przykre, jednak nie widział 
go zbliską ani rązu, Musiał ograni- 
czyć się tem, że zbierał wszelkie 
wiadomości, anegdoty i plotki, któ- 
rych źródłem była willa Longwood, 
układał je w niezwykle wyszukaną 
formię pięknej francuzczyzny, dodając 
różne „mots d'esprit" i odsyłał, w 
formie raportu do Petersburga. Lecz 
to było o wiele mniej przyjemne, niż 
opowiadanie ustne. Prócz tego do" 
wiedział się, z listów przyjaciół i od 
kapitana Gołowina, który odwiedził 
niedawno wyspę św. Heleny na 
tregacie «Kamczatka», że cesarz 
Aleksander nie czyta jego raportów, 
pochłonięty odczytywaniem Bibiji z 
Krudenerową i Tatarinową Dla Nes- 
selrode nie miał cchoty się starać; 
ten, jeśli nawet oceni, nie zechce jed- 
nak dać de Balminowi awansu, 

Na wyspie. św. Heleny brakło 
ciekawego towarzystwa, a prócz te- 
go okropny klimat rożstroił system 
nerwowy hrabiego: spał źle i czuł że 

Druxamis , Wzdawyictwo Wileśskis* Kwałzejna 23 

Seansy o godz. 3 m. 30, Ostat. s. o g. 10ej. 
(NAD PIĘKNYM DUNAJEM) w 12 akt, 

0
0
0
0
4
6
 

  

zbyt szybko przechodzi z jednego 
nastroju w inny; słowo neurastenj. 
nie było jeszcze wtedy wytmyślone. 
Na domiar złego Życie na wyspie 
okazało się bardzo drogie i hrabia w 
pierwszym roku swego pobytu mu 
siał się starać, przy pomocy niedwu- 
znacznych przypomnień, o podwyż. 
szenie pensji do pięćdziesięciu tysię- 
cy. Wreszcie odczuwało się tu wiel. 
kie niewygody. Przewidujący Alek- 
sander de Balmin zabrał ze sobą na 
wyspę, razem ze skrzynką z szam: 
panem i konjakiem, piękną, wygod- 
ną i niezbyt dokuczliwą Luci, z któ: 
rą spędził przyjemnie tydzień, przed 
wyjazdem; lecz dano mu do zrozu- 
tmienia, žė taka niepożądana towa: 
rzyszka poniża jego godność, jako 
komisarza cesarskiego, i trzeba było 
śpiesznie z wyspy wyprawić. Luci, 
Wszystko to niezmiernie zniechęciło 
de Balmina, Pojechał na wycieczki 
do Rio de Janeiro, przedstawił się 
tam cesarzowi brazylijskiemu, który | 
okazał się niezmiernie głupim czło» 
wiekiem, chciał polować na iaguarów 
lecz jaguary tak samo nie mogły га- 
mienić pięknych kobiet, jak cesarz 
brazylijski—cesarza Napoleona, 

A po powrocie z Brazylji zdarzył 
się zupełnie głupi casus: na gorącej 
wyspie św. Heleny, znakomity po- 
gromca Serc, zakochał SIĘ nagle w 
szesnastoletniej dziewczynce, pasierz- 
bicy gubernatora, miss Zuzannie 
Jonsohn- 

(D. C. N.) 
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