
ROK V. Nr. 273 (1283) 

) "Wilno Wtorek 23 listopada 1926 r. 
Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, Telztony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 202 

M 
е № аргзейайу detalicznej cena pojedyńczego п-го 20 groszy 3 odnoszeniem łką poozt 

zł, Konto aka = Z * ‚_’БЁЬ„ ową 4 sł. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ui. 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 Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. droże 

PRENUMERATA miesi 
zagranicę 

  

Paryż, 18 listopada. 

Kiedy w lipcu r. b. objął władzę 
gabinet koalicyjny p. Poincare'go, za 
funta płacono 252 franki. Na giełdzie 
panowała panika, obywatele odbierali 
z banków i z kas oszczędności swe 
wkłady i kupowali «mocną» walutę, 
P. Poincarć przywrócił opinii jeśli nie 
zaufanie w całem tego słowa znacze* 
niu, to w każdym . razie optymizm. 
Frank się zaraz podniósł. i w sierp- 
niu ustabilizował się mniej więcej na 
poziomie 165 za funta. 

Tak było do końca peździernika, 
kiedy frank zaczął się podnosić da* 
lej, Dziś przekroczył 140 za funta i 
ma to być nie koniec. Ruch ten nie 
jest już spekulacją we właściwem te- 
go słowa znaczeniu; nie jest on rów- 
nież rezultatem uplanowanej zgóry 
akcji Rządu czy Banku francuskiego. 
Pozytywnie bowiem Rząd od chwili 
swego dojścią do władzy nie zrobił 
nic poża przywróceniem „zaufania” i 
ufundowaniem Kasy Amortyzacyjnej 
dla długu krótkoterminowego, której 
dochody roczne w sumie 3 i pół 
miljarda płyną z monopolu tytonio- 
wego. Coprawda przedłożył Rząd 
Izbom realny budzet całkowicie zró- 
wnoważony, ale zarówno Kasa Amor: 
tyzacyjna jak i budżet zrównoważony 
nie są dostatecznemi warunkami stą- 
bilizacji franka. 

Zresztą rząd nie powiedział jesz- 
cze czego chce. W połowie paździer- 
nika, kiedy p. Poincaró odmów:ł Bel 
gom jednoczesnego z nimi stabilizo: 
wania franka, bankierzy zagraniczni, 
których głównym w życiu celem jest 
spekulować i ząrabiać, dowiedzieli się, 
że p. Poincarć nie chce stabilizować 
na poziomie 165 za funta i zamierza 
przeprowadzić częściową rewalory- 
zację franka. Wystarczyło to dla skon- 
struowania wielkiej gry na zwyżkę, 
W końcu października Berlin, Frank- 
furt i Amsterdam rzuciły na giełdę 
paryską wielkie ilości dewiz obcych. 
Z początku bank francuski próbował 
hamować zwyżkę i kupował wszelkie 
ilości funtów i dolarów. Ale, jak to 
zwykle bywa na giełdzie, za wielkimi 
spekulantami, którzy już dużo na 
Operacji zarobili, poszła masa. Lawi- 
nie „mocnych* walut Bank francuski 
już się przeciwstawić nie mógł. Sku- 

ił ich sporo, ale w rezultacie jest 
dziś tylko biernym świadkiem  szyb= 
kiej zwyżki franka, Opinja się w tem 
nie orjentuje i myśli, że jest to wszysi- 
ko zasługą p. Poincare'go. Premjer 
francuski milczy jak sfinks, ale jest 
raczej zwyżką zaniepokojony. 

Na jakim poziomie będzie chciał 
franka stabilizować, Powiadają jedni, 
że na 120; inni, że na 100. Zachodzi 
jednak pytanie, czy wogóle w obec- 
nych warunkach może p. Poincaić 
stabilizować, czy zrobił wszystko, co 
mu stabilizację umożliwi? Na to py- 
tanie jest tylko jedna odpowiedź i to 
negatywna. Pozostawmy na boku 
możliwe komplikacje ńatury politycz- 
nej po wyborach do Senatu (9 stycz- 
nia). W dziedzinie czysto finansowej 
pierwszym i zasadniczym warunkiem 
-stabilizacji franka jest konsolidacja 
długu krótkoterminowego. Ów dług 
100-miljardowy jest piramidą stojącą 
do góry podstawą. W każdej chwili 
"może się żwalić na skarb i spowo- 
„dować „katastrofę. 

Francuzi mieli zawsze do wego 
skarbu ogromne zaufanie. W czasie 
wojny skarb to wykorzystał i zaciąg- 
nął u swych obywateli szereg poży* 
czek; zainaugurował też skarb na sze- 
„roką skalę system bonów, czyli po: 
życzek  krótkoterminowych, system 
stosowany do dziś. W rezultacie 
skarb Państwa jest rodzajem banku 
depozytowego dla drobnych kupców, 
którzy mają kilka tysięcy franków do 
dyspozycji. Rzecz dobra stała się rze- 
czą bardzo niebezpieczną. Dlaczego? 
Ogółem ma Fraricja 293 miljardy 
długu wewnętrznego, w czem tylko 
156 jest skonsolidowane, Reszta 
rozkłada się tak: 

1) właściwy dług krótkoterminowy 
wynosi 38800 miljonów; są to t4izw. 
Bons de Trėsor wypuszczane na 3, 6 
i 9 lat; - 

2) dług „wiszący* (dette flottan- 
le) na sumę 98.200 miljonów, rozpa- 
dający się na dwie kategorje: 

a) awanse Banku francuskiego — 
42 miljardy; 

b) Bony Obrony Narodowej (Bons 
de la Dófense Nationale), których 
było w lipcu r. b. w ręku prywat. 
nych wierzycieli na sumę 45 miljar- 
dów. 

Ta ostatnia część długu krótko- 
terminowego jest dla skarbu  najnie- 
bezpieczniejsza, albowiem Bony Obro- 
ny Narodowej wystawiane за па 1, 
3, 6 i 12 miesięcy. W chwili obecnej 
jest ich w obiegu zgórą 50 miljardów. 
W rażie braku zaufania wierzyciele 
bony  spieniężeją i nie kupują no- 
wych. Dla skarbu oznacza to ubytek 
miljarda franków co tydzień. Czem 

Nowy ustrój imperjum brytyjskiego. 
LONDYN, 22—XI, Nowy ustrój brytyjskiego imperjum został w Ка- 

nadzie przychylnie przyjęty. Uważają jednak, że aczkolwiek stan obecny 
nie uległ zmianie, całe znaczenie uchwał konferencji lmperjum  Brytyjskie- 
go leży w oficjalnem uznaniu naturalnego rozwoju stosunków  wewnęt- 
rznych między dominjami. Z podobnie gorącem przyjęcem spotkały się 
te uchwały w australijskich sferach oficjainych, które jednakże uważają, że 
równorzędność prąwno-państwowego położenia dominjów nie oznacza 
równoćci co do mocy zawierania traktatów o znaczeniu międzynarodowem 
—w sprawie neutralności na wypadek wojny i t. d. 

LONDYN, 22 Xi, PAT.Prasa dzisiejsza omawia w dalszym ciągu znacze- 
nie uchwał powziętych przez konferencję imperjum, a określających stosu- 
nek prawno-państwowy poszczególnych części składowych do państwa 
brytyjskiego, jako cełości, nazywiając uchwały konferencji raczej próbą 
zdefiniowania w języku prawniczym istniejącego położenia prawnc-pań: 
stwowego, aniżeli powzięciem nowych decyzyj. 

Stopniowa likwidacja strajku górnikówa 
LONDYN, 22—Xl, Pat. Tysiące górników powracają do pracy, w ko- 

palniach, nie czekając na zawarcie przez związek umów okręgowych z 
przemysłowcami. Z wielu okręgów donoszą o ponownem otwarciu Szy* 
bów niedawno nieczynnych. Ogółem do pracy dziś stanęło 390,381 gór- 
ników, to znaczy o 14,000 więcej aniżeli w dniu wczorajszym. 

Stan wyjątkowy w Irlandji. 
DUBLIN, 22 X!. PAT. W związku z niedawnym napadem na kosza- 

ry gwardji obywatelskiej, rada wykonawcza wolnego państwa Irlandzkiego 
prokiamowała stan wyjątkowy, wobec czego wchodzą w życie przepisy 
niedawno ogłoszonej ustawy e bezpieczeństwie publicznem. Parlament 
zwołany został na dzień 24 bm. 

Wymiana depesz: Cziczerin Ruhdi-Bey 
ANGORA, 22XI PAT Turecki minister spraw zagranicznych Tewfik- 

Ruhdi-Bey otrzymał od Czyczerina do jego powrocie do Moskwy. de- 
peszę, w której komisarz ludowy dziękuje za współpracę w Odesie i 
podkreśla swe niezłomne przekonanie, że wspólność spraw doprowadzi do 
poskonałych rezultatów. Na depeszę tę Tewfik Ruhdi-Bey odpowieczał w 
podobnym duchu, 

Rezolucja konferencji socjalistycznej 
LUKSEMBURG, 22 XI. PAT. Rezolucja powzięta przez cbradującą tu 

konferencję socjalistyczną domaga się skreślenia długów międzysojuszni- 
czych oraz ograniczenia zobowiązań odszkodowawczych Niemiec na zasadzie 
wartości rzeczywistych świadczeń niemieckich z tego tytułu spełaianych. 
W dalszym ciągu rezolucja wypowiada się za współudziałem poszcze- 
gólnych państw oraz instytucyj robotniczych w rozbudowie nowych dróg 
międzynarodowej wymiany handlowej i przypomina partjom  socjaii- 
stycznym obowiązek wywarcia nacisku na rządy krajowe celem skłonienia 
tychże do ratyfikacji umowy waszyngtońskiej w sprawie 8-godzinnego 
dnia pracy, 

LUKSEMBURG. 22.IX. PAT. Obradująca tu konferencja przedstawi- 
cieli partji socjalistycznych, angielskiej, francuskiej, belgijskiej i niemieckiej 
powzięła rezolucję, w której uznaje zniesienie militarnej okupacji niemieckich 
terytorjów za konieczny warunek zarówno porozumienia między Francją 
i Niemcami, tak i pacyfrkacji Europy. 

Powodzenie pożyczki francuskiej. 
PARYŻ, 22 XI. PAT. Pożyczka w wysokości 75 milj. franków na 

eksploatację kolei w Alzacji i Lotaryngji wypuszczona w Szwajcarji została 
pokryta więcej niż 20:krotnie. MA ma. 

.* ldea bloku słowiańsko-łacińskiego. 
PARYŻ, 22. XI. PAT. Na kongresie francuskiej młodzieży narodowej 

znany pisarz polityczny p. Andre Cheradame, wygłosił referat o polityce 
zagranicznej Francji, w której bronił idei bloku słowiańsko-łacińskiego, 
kładąc szczególny nacisk na identyczność zagadnień łączących Francję z 
Polską i stwarzających podstawy trwałości sojuszu polsko-irancuskiego. 

Wioski uchodźców w Bułgarii. 
SOFJA, 22 XL PAT. Wczoraj w obecności króla, przedsta viciel! 

władz oraz wielu wybitnych osobistości zagranicznych odbyła się inau“ 
guracja pierwszej „wioski” dla uchodźców, przebywających w poludniowel 
Bułgarji. Wioska została zbudowana kosztem fundacji angielskiej. 

Ochrona granic włoskich 
RZYM, 22 XI PAT. Na zasadzie postanowienia rządu milicja narodo* 

wa podzielona na autonomiczne, odpowiedzialne dowództwa, pełnić bę- 
dzie służbę ochronną na granicy. Milicja pograniczna podlegać będzie 
nadal funkcjonarjuszom służby bezpieczeństwa publicznego. 

Huragan nad Wielką Brytanją. 
LONDYN, 22—XI. Pat. W ciągu ostatniej soboty i niedzieli nad 

Wielką Brytanją i otoczającemi ją morzami szalała gwałtowna burza, Kil- 
ka mniejszych parowców wyrzuconych zostało przez falę na mieliznę, lub 
rozbitych o skaliste wybrzeża. W wielu miejscach czynne były.łodzie ra- 
tunkowe, którym udało się uratować życie dużej ilości osób. 

Choroba Wilhelma. 
PARYŻ, 22—XI. Pat. Według doniesień z Doorn były cesarz nie- 

miecki Wilhelm zachorował i na skutek zaleceń lekarzy przez czas pewien 
nie będzie opuszczał łóżka, 

wobec tego jest deficyt kilku nawet 
miljardów w budżecie, który oblicza 
słę na cały rok? 

Stabilizować więc franka nie kon- 
solidując uprzednio tej najniebezpiecz- 
niejszej części diugu krótkotermino- 
wego byłoby szaleństwem, byłoby 
budowaniem schroniska na lawinie. 
Dotychczas nic nie wiemy co z tym 
„fantem* zamierza począć p. Poinca- 
rė. Bo Kasa Amortyzecyjna, konsoli- 
dująca 3 i pół miljarda rocznie, jest 
Oczywiście środkiem zbyt powolnym, 

I musimy narazie zakonkludowaė, 
że frank jest w dalszym ciągu skaza- 
ny na.. skoki, 

Kazimierz Smogorzewski, 

  RT 

Nowość wydawnicza! 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 
р. & 

„L czeczotkowej szkatulki“ 
(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, 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

Zjazd odeski. 
Od kilku dni tematem emocjonu 

jącym prasę zagraniczną, który zna» 

lazł pewien oddźwięk nawet u nas, 

jest spotkanie w Odesie sowieckiego 

komisarza spraw zagranicznych Czy: 
czerina z ministrem Tewfik Ruszdi 
Bejem, Szpalty dzienników angiel- 
skich, francuskich i włoskich roją się 

od najprzeróżniejszych pogłosek o 
„celach tego spotkania, które oficjalnie 

nazwanę została „wizytą min. Ruszdi 

Beja u komisarza Czyczerina, z któ» 
rym Ruszdi Beja łączą przyjacielskie 
stosunki". 

Prasa angielska «The Dailly Telegraph» 
uważa, że «<Sowiety będą dążyły do odciąq- 
niętia Turcji od L'gi Narodów. Cziczerin 
będzie się starał również wykorzystać obawy 

tureckie, wywołane rzekomem tajaem рого- 

zumieniem pom.ędzy Włochami i Bułgarją, 

które ma przewidywać—po zwycięzkiej woj- 
nie—podział Turcji pomiędzy Włochy i Buł- 
garję. Bnłgarja miałaby otrzymać wschodnią 
Trację, 

Trzeźwiej myślący Turcy iednak nie ma- 

ją zaufania do zapewnień Rosji o udzieleniu 
Turcji poparcia. Podczas kryzysu w kwestji 
Mossulu Rosja zaofiaiowała Turcji tylko 
traktat neutralności, Wątpliwe jest zatem» 
by chciała wystąpić przeciwko Włochom w 
obronie Turcji. Pozatem utworzenie panazja 
tyckiej Ligi, co jest koncepcją Rosji, pociąg* 
nęłoby za sobą dominujący w niej wpływ 

"tego ostatniego państwa, gdyż małe azja- 
tyckie sowieckie republiki byłyby w Lidze 

tej reprezentowane z prawem głosu». 

Zgoła inaczej oświetla zjazd odes* 

ki wytrawny publicysta francuski 
August Gauvain w „Journal des Ог- 

bats*. W artykule „Le bluff turco- 
-sovietigue, stwerdza že 

«rzeczywistym celem obecnej taktyki 

Tareji jest przyjęcie jej do Ligi Narodów. 
Turcja ukazuje Europie widmo Sowietów; 
czyniąc jednocześnie wszelkie wysiłki, aby 
wejść do Ligi Narodów podczas następnej 
sesji. Według informacyj dzienników lurec- 

kich, Turcja chce otrzymać miejsce stałe w 
Radzie, Machinacje Turcji czynią jeszcze 
wrażenie na niektórych mężach stanu na 

Zachodzie. Francja jednak jest już uleczona 
z iluzyj co do mocarstwowego stanowiska 

Turcji», 3 

Jeszcze inaczej ocenia zjazd odes- 
ki zaniepokojona nim  bezpośred, 
nio prasa włoska. Miarodajny organ 

faszystowski „Il Popolo di Roma* 
podkreśla że 

«Tradycyjna polityka zagraniczna Moskwy _ 
zwróciła się raz jeszcze ku wschodowi śród- 
„ziemnomorskiemu. Rosją myśli wciąż o wol- 

nem morzu i postarała się przekonać nacjo* 
nalistów tureckich o kopieczneśsi porozumie. 
nia anty-iocarneńskiego i antyszachodniego: 
Obie te Rzeczypospolite marzą zapewne o 
przyjaźni nowej ery komunistycznej, Zagra- 
niczna polityka Moskwy jest dzisiaj w głów* 
nej części negatywną, bo skierowana prze- 
ciw jedności państwa brytyjskiego, Jednem 
słowem najbardziej zaniepokojona powinna 
być Avglja. Jednakże wszystko, co się tyczy 
Morza Śródziemnego musi obchodzić także. 
i Włochy, nie tyle w chwili obecnej, ile na 

przyszłość», 

Jak widzimy, prasa angielska oce" 
nia zjazd w Odesie zgoła inaczej niż 
prasa francuska czy włoska. Ta róż- 
norodność w domysłach ca do ce- 

lów zjazdii jest w swoim rodzaju 
„wykładnikiem interesów, które każde 
z tych państw z Turcją łączy... 

Że obecna polityka rządowa Tur“. 
cji wyraźnie skłania się ku Sowietom 
to nie ulega najmniejszej wątpliwości. 

Sowiety współdziałały z Kemalem w 
utworzeniu obecnej Republiki Angor- 
skiej. Stosunek Anglji do Turcji z 

powodu zatargu o naftę mossulską 

również zbliża rząd angorski do 
Rosji. Nic dziwnego zatem, że inicja- 
tywa Sowietów w dziele organizowa- 

nia frontu antyangielskiego, w Turcji 
„została przyjęta przychylnie. 

Zjazd w Odesie jest jednym z epi- 
zodów gry dyplomatycznej pomiędzy 

Anglją a Sowietami, Którą toczy się 
nie od dziś i ma już za sobą całą 
historję. W tej grze na rękę Sowie- 

tom idzie rząd Kemala Paszy lecz 
nie cała Turcja, w której coraz czę: 
ście i coraz głośniej rozlegają się 
protesty przeciwko polityce Kemala 
Paszy, gwałcącej najbardziej drogie 
sercu Turka przywiązanie do tradycyj 
i religii. Wyrazem tego niezadowo* 
lenia z rządów obecnych są ciągłe 

zamachy na życie Kemala. Z tego 
właśnie względu nie należy zbytnio 

zjazdem w Odesie przejmować. Nie 
przyniesie on żadnej nowej konfigu- 

racji politycznej i entuzjazm  Ruszdi 
Beja pozostawi ślady jedynie w pra- 
sie, która notowała skrupulatnie jego 

przemówienia, a nie w polityce zagra- 

nicznej Republiki Angorskiej, która 
nie może przechodzić do porządku 

dziennego nad nastrojami wewnątrz 

państwa. 
Z drugiej strony trudno przypuś- 

cić, aby Turcja bez żadnych 

większych _ gwarancyj  ryzykowała 

na podporządkowanie się polityce 

Sowietów. Trzeba pamiętać, že 
traktat paryski pomiędzy Turcją a 

Sowietami zawarty w chwili, gdy 
nader drażliwa sprawa Mossulu roz- 
strzygniętą nie była, zapewniał Turcji 

jedynie neutralność ze strony Sowie- 

tów w razie wystąpienia jakiegoś 

trzeciego państwa. I zatem wydaje 
się najbardziej prawdopodobną ocena 

zjazdu przez publicystę francuskiego, 

który widzi w tem ze strony tureckiej 

jedynie grę na Ligę Narodów. lnną 
rzeczą jest, że p. Czyczerin może 

mieć i ma nawet plany i zamiary o 

wiele szersze, lecz czy Turcja pójdzie 

na nie to rzecz bardzo wątpliwa, 

gdyż ani jej sytuacja wewnętrzna ani 

położenie międzynarodowe na takie 

bezapelacyjne oddanie się w ręce 

Moskwy bynajmniej nie wskazuje. 

  

  

Sz. 
I I 

Senacka komisją skarbowo- 
budżetowa, 

WARSZAWA. 22Xi, PAT, Dziś 
przed południem senacka komisja 
skarbowo-budžetowa pod przewod- 
nictwem sen. Ajelmana (ChD) па 
podstawie referatu sen. Buzka (Piast) 
rozpatrywała sprawozdanie Najwyż- 
sżej lzby Kontroli Państwa z doko- 
nanej w roku 1925 kontroli w zakre- 
sie działania Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Po krótkiej dyskusji sprawozda- . 
nie to przyjęto do wiadomości wraz 
z rezolucją zaproponowaną przeż re- 
„ferenta, domagającą się, aby przed- 
siębiorstwo Polmin wpłaciło na do- 
chód Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych za używanie zbiorników nefto« 
wych czynsz dzieržawny, odpowia- 
dający wartości  dzierżawnej tych 
objektów. W |dalszym ciągu posie- 
"dzenia komisja uchwaliła rezolucje 
zaproponowane przez sen. Adelmana, 
w związku ze Sprawozdaniem Naj- 
wyższej Izby Kontroli Państwa o 
czynnościach dokonanych w Mini. 
sterstwie Skarbu. 

'Na wniosek refenta komisja między 
innemi uchwaliła rezolucje, wzywające 
rząd: 1) do zniesienia głównego urzę: 
du likwidacyjnego i wcielenia agend 
tego urzędu do Ministerstwa Skarbu; 
2) do zmniejszenia hurtowni tytonio- 
wych, a nawet skasowania tych hur- 
towni w miejscowościach, gdzie znaj. 
dują się magazyny państwowe; 3) do 
wydania przepisów co do otwierania 
kredytów przy wpłacaniu podatków 
pośrednich i opłat monopolowych; 
4) do połączenia kontroli skarbowej 
i straży celnej w jeden organ łączą” 
cy powyższe funkcje; 5) do przyšpie- 
szenia budowy urzędów celnych i 
przyśpieszenia prac nad nową taryfą 
celną; 6) do obsadzenia w przyszłoś- 
ci wyższych urzędów skarbowych, 
tylko urzędnikami, posiadającymi wyż« 
sze wykształcenie; 7) do przeprowa- 
dzenia dochodzeń w sprawach doty- 
czących rachunkowości, pożyczek 
wewnętrznych z roku 1918—20 i 
przekazania winnych do ukarania. 
Następne posiedzenie komisji odbę: 
dzie się jutro o godz. 10-ej rano. Na 
porządku dziennym w dalszym ciągu 
a IE Najwyższej Izby Kon= 
roli. 

U TECHNIKÓW 
We środę dn, 24 b: m. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 

dla członków, ich rodzin 
t wprowadzonych gości. 

Początek o godz. 9 wiecz, 

Geld wie Heu 
verdienen alle meine Reisende, die nur fleis- 
sig alie Ladengeschafte besuchen 2—3 sol- 
che Herren suche ich noch lūr fort und 
Umgebung. Bedińgung: la Reiseerfahrung 

sofortiger Antritt. 
Paul Zischka, (Hamburg 36). 
Patent - Preisschilderfabrik. 

  

  

Sejm i Rząd. 

Nieporozumienia w łonie Na- 
rodowej Demokracji. 

WARSZAWA, 22 XI, (żel,wł, Słowa) 
W prasie stołecznej i prowincjonale 
nej ukazały się pogłoski o tem, jako- 
by p. Roman Dmowski zamierzał c- 
puścić szeregi narodowej demokracji 
i założyć swoje własne stronnictwo, 
do którego wszedłby również pos. 
Witos ze znaczną grupą piastowców. 
Wiadomości te narazie są pozbawio- 
ne podstawy i powstały wskutek 
głośnych dość tarć, jakie w ostatnich 
czasach mają miejsce pomiędzy gru: 
pą endecji poznańskiej Zz p. Dmow- 
skim i Seydą na czele a prof, Stani- 
sławem Grabskim i endecją małopol- 
ską Kurjer Poznański organ grupy 
poznańskiej, często różni się w po- 
glądach z oficjalnym organem stron- 
nictwa „Gazetą Poranną Warszawską”. 
Co do pos. Witosa, to aczkolwiek 
prawdą jest, że poszukuje On wszĘ- 
dzie gdzie się da sprzymierzeńców 
lecz trudno w tej chwili przypuścić 
aby całkowicie zrzekł się roli wodza 
własnego stronnictwa, chociaż walą: 
cego się w gruzy,i poszedł bez żad- 
nych zastrzeżeń w służbę endecji. 

Wiadomości wszystkie jakie się 
ukazują w prasie o tym lub owym 
rozłamie lub secesji w stronnictwach 
sejmowych są skutkiem fermentu, jaki 
stale ma miejsce we wszystkich par- 
tjach politycznych na tle ostatnich 
wypadków politycznych w Polsce. 

Przed posiedzeniem komisji 
konstytucyjnej. 

WARSZAWA, 22 XI. (£el.wł Słowa) 
W Sejmie panuje ożywienie. Naj: 
większe zainteresowanie budzi środo= 
we posiedzenie komisji konstytucyj- 
nej, na którcm będzie rozważana 
Sprawa dekretu prasowego i kwestja 
czy Ssjm może uchwalać ustawę 
obalającą dekret. Na posiedzeniu tem 
będzie prawdopodobnie odczytana 
opinja prof. Leopolda Jaworskiego w 
sprawie art. 44 Konstytucji. № ko- 
łach politycznych panuje przekonanie, 
że komisja w uchwałach swych nie 
będzie chciała wywoływać konfliktu 
z rządem na tle dekretu, 

Choroba marsz. Rataja. 

WARSZAWA, 22 XI. (tel.wł,S£owa) 
Marszałek Rataj w dniu dzisiejszym 
lekko zachorował. 

Posiedzenie Sejmu odbędzie 
* się 27 bm. 

WARSZAWA, 22 XI, (żel.wł, Słowo) 
Pogłoski jakoby posiedzenie Sejmu 
m ałoby być zwołane na jutro lub 
pojutrze, jak się dowiaduję, są nie- 
prawdziwe. W kołach miarodajnych 
kwestja przyśpieszenia terminu posie- 
dzenia Sejmu nie była nawet wcale 
omawiana. 

:'Cena cukru. 

WARSZAWA, 22 XI. PAT. Komi. 
tet ekonomiczny ministrów rozpatry- 
wał sprawę ustalenia nowej ceny na 
cukier i wypówieział się przeciwko 
zwyżce cen cukru w detalu. Pp. mi- 
nistrowie skarbu, przemysłu i handlu 
oraz rolnictwa otrzymali upoważnienie 
komitetu, przygotowania wniosków, 
zdążających do sanacji sytuacji prze- 
mysłu cukrowniczego w państwie. 

Ograniczenie wywozu zboża, 

WARSZAWA, 22.XI, PAT. Komi- 
tet ekonomiczny ministrów zastana- 
wiał się nad sprawą gwałtownej 
zwyżki cen żyta, i doszedł do prze- 
konania, że cena ta jest nadmierna 
i wygórowana. Komitet postanowił 
przedłożyć Radzie Ministrów ewen- 
tualne wyjście z Sytuacji przez 1) 
zamknięcie granic dla wywozu żyta, 
ewentualnie wprowadzenie cła wy: 
wozowego, 2) zakup znaczniejszej 
ilości żyta zagranicą dla zabezpiecze- 
nia rynku wewnętrznego, a nawet 
dla ewentualnej interwencji. 

Prezydent Mościcki w zakła- 
dach „Pocisku:. 

WARSZAWA, 22—XI, PAT. W 
dnlu 19 b. m. p. Prezydent Rzecży- 
pospolitej Ignacy Mościcki zwiedził 
zakłady amunicyjne „Pocisk*. Szcze- 
gólną uwagę p. Prezydent, wysoki 
protekior obrony powietrznej pań: 
stwa, zwrócił na będący w warsztacie 
silnik lotniczy, wynalazek inż. Brzes- 
kiego, subsydjowany przez LOPP, a 
zapewniający przewrót w łotnictwie. 
Fachowych wyjaśnień udzielił p. Pre- 
zydentowi sam wynalazca.



KO:M:U NIKAT 
Związku Kresowego Ziemian. 

W dniu 16—17 listopada odbyło 
się w Wilnie pod przewodnictwem 
Prezesa Rady iNadzorczej ks. K. Cze: 
twertyńskiego Walne Zgromadzenie 
Przedstawicieli Oddziałów  Okręgo- 
wych Kresowego Związku Ziemian 
przy bardzo licznym udziale delega- 
tów, spowodowanym szeregiem na- 
der ważnych Spraw, podlegających 
rozstrzygnięciu i zapowiedzianym 
przyjazdem na Zjazd p. Ministra Rol- 
nictwa i D. P. K. Niezabytowskiego. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Ra- 
dy Nadzorczej i Zarządu Głównego 
i zatwierdzeniu bilansu i budżetu na 
Il.gie półrocze 1926/1927, Walne Zgro- 
madzenie uchwaliło szereg wnios- 
ków, dotyczących spraw kredytowych, 
podatkowych, agrarnych i organiza- 
cyjnych. W sprawie projektu organi- 
zacji Ogólno-Krajowego Związku Zie- 
mian została przyjęta uchwała w na- 
stępującem brzmieniu: «Walne Zgro- 
madzenie Przedstawicieli Oddziałów 
Okręgowych Kr. Z. Z. zasadniczo 
uznaje za pożądane zorganizowanie 
Ogólno-Krajowego Związku Ziemian 
jednakowoż uważa, o ile „chodzi o 
Kresy Wschodnie, definitywne roz- 
strzygnięcie tej sprawy za przed- 
wczesne”. W sprawach politycznych 
jednogłośnie została przyjęta następu- 
jąca uchwała; «Kresowy Związek Zie- 
mian był dotychczas i pozostaje na- 
dal organizacją apartyjną i polityki 
czynnej nie prowadzi, wobec czego 
nikogo nie upoważnia do występo- 
wania w jego imieniu w sprawach 
politycznych», . 

Po wysłuchaniu referatów, doty- 
czących projektów rozporządzeń © 
wynagrodzeniu za ziemie przejęte na 
osadnictwo, o likwidacji serwitutów 
i o konieczności nowelizacji szeregu 
artykułów dotyczących Ustawy o wy” 
konaniu reformy agrarnej, w szcze- 
gólności art. art, 4 i 5, Walne Zgro- 

madzenie 
punktu porządku dziennego, dotyczą. 
cego wyborów Przedstawicieli na Ra. 
dę Naczelną Organizacyj Ziemiań. 
skich i uzupełniających do Główne» 
go Zarządu. 

Na Przedstawicieli do Rady Na- 
czelnej zostali iwybrani zgodnie z ko- 
lejną ilością otrzymanych głosów: pp. 
Hr. A. Jundziłł, St. Wańkowicz (ju- 
nior), Ks, E. Sapieha, Ks. K. Cze- 
twertyński, R. Skirmuntt i J. hr. Ty- 
szkiewicz. 

Do Zarządu Głównego na zastęp” 
cę członka został wybrany p. mec. 
Wacław Szadurski. 

W drugim dniu obrad zaszczycił 
Zjazd swoją obecnością p. minister 
rolnictwa i D. P. K. Niezabytowski, 
którego powitał w imieniu Zgroma- 
dzenia prezes ks' K. Czetwertyński. 
W odpowiedzi swej p. minister (№е- 
zabytowski w podniosłyah i gorących 
słowach nawoływał do organizacji i 
współpracy dla dobra Ojczyzny. Po 
wysłuchaniu dezyderatów, wyrażonych 
przez Zarząd Główny na mocy uch 
wał Walnego Zgromadzenia z dnia 
poprzedniego, p. prezesa Gieczewicza 
i innych przedstawicieli, p. minister 
Niezabytowski opuścił zebranie, owa- 
cyjnie żegnany, aby udać się na od- 

przeszło do następnego 

bywający się jednocześnie Zjazd 
Ziemianek. 

W odpowiedzi na złożony ks. 
Arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu hołd, 
zgodnie z uchwałą Walnego Zgroma- 
dzenia przez Prezydjum Zjazdu, ks. 
Arcybiskup wydelegował na Zjazd 
swego osobistego sekretarza ks. Mey- 
sztowicza, który w imieniu ks. Arcy- 
biskupa dziękował zebranym  przed- 
stawicielom Ziemiaństwa Kresowego 
i prosił gorąco o poparcie przez Zie- 
miaństwo zainicjonowanej przez ks. 
Arcybiskupa budowy Chrześcijańskich 
Domów Ludowych. 

SŁOW 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Leży przed nami najświeższy nu- 
mer _„Krasnowo Znamieni* organu po- 
leskiego okręgowego komitetu PPS. 
—-Pińskiego-nojabria 1926”. Jeżeli kto 
wątpi, że akcja PPS. na Polesiu po- 
mijając jej rusyfikatorski charakter, nie 
przygotowuje gruntu dla bolszewizmu 
niech przeczyta pierwszy lepszy nu- 
mer „Krasnawo Znamieni” Dowodów 
mnóstwo: 

Oto np. artykuł pos. Wolickiego, 
głównego kierownika tej antypaństwo- 
wej i antypolskiej roboty, głośnego 
ze swych sprawek w; Baranowiczach 
i Łunińcu, gdzie za jego i jego przy” 
jaciół udziałem kasa Sejmiku Łuniniec- 
kiego doznała poważnego uszczerbku. 
Artykuł nosi tytuł „Bijemy na alarm“, 
Powodem do alarmu mają być: brak 
demokratycznych reform oraz krzyw- 
dy chłopów znajdujących się pod 
jarzmem obszarników, których żadne 
nerwy ludzkie nie są w stanie dłużej 
znieść. Aby tem zaradzić woła poseł 
Wolicki: 

—,„Skończyć raz wreszcie z okra' 
dającymi państwo i pijącymi krew 
chłopską obszarnikami“. 

Taka jest treść artykułu. Pos. Wo- 
Jlickiemu chodzi o wywołanie wraże- 
nia, o nastawienie psychiczne w kie- 
runku rzekomych krzywd ciemnego 
poleszuka. 

Ale czytajmy dalej, Za artykułem 
poselskim idzie feljeton. Tytuł dosko- 
nały: «Maleńkij niewzracznyj czełowie- 
czek». Okazuje się, że tym niewzracz- 
nym jest nie kto inny, tylko właśnie 
pos. Wolicki, który szerzy oświatę, 
domaga się reform demokratycznych, 
wydaje «Krasnoje Znamia». O orga: 
nizowaniu komitetów PPS. napadają- 
cych na autobusy i o gospodarzeniu 
w Sejmiku łuninieckim ani mru-mru. 

Następnie za feljetonem z kolei 
tłustym drukiem widnieje wiersz „Ra- 
boczaja Marseljeza*. Tu już oczom 
nie chce się wierzyć, ale trudno, stoi 

155 . WOW A wyraźnie czarne na białem „Otrecziom- 

Zapomniana autorka 
Anna Neumanowa. 

W końcu listopada 1918 zasnęła 
na wieki w Wiedniu śŚ. p. Anna z 
Szawłowskich Neumanowa, która dłu- 
gi czas w polskim świecie literackim 
zajmowała wybitne stanowisko i któ- 
rej utwory zdobyły sobie szeroką po- 
pularność. 

Zarządzenie Opatrzności sprawiło, 
że umierała w chwili, kiedy serca na- 
sze przepełnione były radością z po” 
wodu zmartwychwstania Ojczyzny. 
Ostatnie chwile jej życia opromienione 
były ywschodzącem słońcem naszej 
wolności, o którą Neumanowa tyle 
krotnie w wierszach swoich się mo- 
dliła. 

Społeczeństwo nasze, a przede: 
wszystkiem prasa nasza, tąk były |za- 
jęte i poruszone do głębi wypadka- 
mi dziejowemi, że mimowolnie inne 
fakta schodziły na plan drugi. To 
jest też powodem, że bezpośrednio 
po śmierci Anny Neumanowej poja: 
wiły się tylko krótkie wzmianki o jej 
życiu i twórczości. 

Obecnie spełnić należy dług wdzię: 
czności wobec zmarłej. przedstawia: 
jąc charakterystykę jej wielkiego — а* 
lentu i przypominając naszemu naro- 
dowi jej najcelniejsze utwory, które 
wzbogaciły literaturę polską. 

Anna z Szawłowskich Neumano- 
wa urodziła się w roku 1855 ym, w 
majątku rodzinnym w wschodniej 
Małopolsce. Już wcześnie « chwyciła 
za pióro, zwłaszcza od kiedy rodzice 
jej przenieśli się do Lwowa, gdzie w 
domu ich zbierało się grono Ś.p. 
twórczych poetów i literatów, jak 
Władysław Bełza, Stanisław Grudziń- 
ski, Włądysław Ordon i inni. Jeszcze 
w wieku dziewczęcym pisywała Neu- 
manowa utwory poetyckie, które po” 
jawiły się w pismach lwowskich i 
zwróciły powszechną uwagę, podpi: 
sywane pseudonimem <Kalina», 

Wyszedłszy zamąż za Teodora: 

  

Opłakanę apostolstwo. 
—Panu Matusiakowi w odpowiedzi,— 

Jest obraz historyczny— jeśli się nie 
mylę, Gersona — dużych rozmiarów 
pod tym właśnie tytułem: „Opłakane 
apostolstwo". Dlaczego? Nie po: 
wiem. Będę wnet mówił o apostol- 
stwie, które p. Stanisław Matusiak 
wyprawia na mojej skromnej osobie— 
to się okaże. P. Matusiak wprost mi 
nawymyślał w „Kurjerze Wileńskim", 5. 
i to jeszcze niedzielnym, świątecznym, 
a, dla załagodzenia ciosu, gładzi mnie 
po główce: 

— Moje ty biedne, lekkomyślne 
dziecko z zapadłego partykularza... 

P. Matusiak jest bardzo uprzejmy. 

P. Stanisław Matusiak polemiczną 
wszczął ze mną dyskusję w sprawie 
rzeźby Szukalskiego forytując ją gor. 
liwie na model dla wileńskiego pom- 
nika Mickiewicza. A no, — niema ra- 
dy. Honor w grze. Choć mi przy 
zginaniu się w starym grzbiecie strzy- 
ka, podnoszę rękawicę. 

Bo jest spierać się o col Może p. 
Matusiaka opinja górę weźmie i sta- 
nie w Wiinie na tym lub owym pia- 
cu pomnik Mickiewicza skomponowa- 
ny i wykonany przez p. Szukalskiego 
według konkursowego projektu... 
Niech jednak wówczas leżę ja — w 
parnięci ludzkiej — przed owym po” 
mnikiem jak Reytan na obrazie Ma- 

Neumana, konsuła austro-węgierskie- 
go, spędziła lat parę w Warszawie, 
zapoznała się z tamtejszym światem 
literackim, do którego należeli wów- 
czas Odyniec, Deotyma, Orzeszkowa 
i jego przyszła gwiazda Henryk Sien- 
kiewicz. W takiem środowisku twór- 
czość Neumanowej rozwijała się i 
doskonaliła. 

Nowa faza jej pracy literackiej 
rozpoczęła się z chwilą, —kiedy udała 
się wraz z mężem na pobyt kiikuletni 
na Wschód, a mianowicie najpierw 
do Bułgarji, a następnie do Rumunii, 
Egiptu i Grecji. Pod wpływem uroku 
świata wschodniego i na podstawie 
gruntowych studjów powstały «Obrazy 
z życia na Wschodzie», wydane przez 
<Bibljotekę dzieł wyborowych» w 
Warszawie w latach dziewięćdziesią- 
tych ubiegłego stulecia, ktćre były 
tak rozchwytane przez czytelników, 
że dzieło to w handlu księgarskim 
zupełnie jest wyczerpane. Na tle 
wschodnim drukowała Neumanowa 
cały szereg żywo i barwnie pisanych 
nowelek i obrazków fantastycznych 
w „Słowie Polskiem*,  „Bibijotece 
Warszawskiej", w „Kraju w „Ty: 
godniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu” 

t p. 
Gdy powróciła do ojczyzny, za 

którą mimo rozmiłowania w podró: 
żach zawsze tęskniła, tałent jej zwrócił 
się w kierunku poczji, W roku 
1901:ym wyszedł |nakładem Gebeth- 
nera i Spółki w Krakowie jej pierwszy. 
zbiór poezji, z których niektóre mo- 
głyby zająć miejsce obok najwybit- 
niejszych utworów naszych współ- 
czesnych poetów. Dźwięczą w nich 
jeszcze echa romantyzmu, choć w 
niektórych wierszach przebija się 
wpływ nowoczesnej poezji, przede- 
wszystkiem co do formy. 

Wiersze jej to bądź malowanie na- 
tury, zwłaszcza wschodniej, chwilowe 
wrażenia, doznane pod wpływem, 
jakie wywierają na duszę subtelną 
wielkie dzieła ducha ludzkiego, bądź 

tejki, i niech niemym głosem wołam 
z pokolenia w pokolenie: „Po moim 
trupie przyszedł aż tu ten pomnik i 
stanął! * 

P. Matusiakowi ogromnie podoba 
się pomnik Szukalskiegu. Doskonale. 
De gustibus.. niema dysputy. Ja u- 
szanowuję gust p. Matusiaka. A p. 
Matusiak nietylko mie wymyśla lęcz 
i całej generacji współczesnych Pola- 
ków. To się nazywa rozmach! 

„Jesteśmy — pisże — w sprawach 
ztuki zupełaemi dziećmi. Gorzej! Je- 

steśmy dziećmi zdegenerowanemi na 
głęboko chorej Sztuce, za którą nam 
los kazał od dzieciństwa patrzyd” ` 

W samej rzeczy. Naród, który przez 
tyle lat patrzy z zachwytem na karto- 
ny Grottgera i obrazy Matejki, słu- 
cha Szopena i czyta Słowackiego — 
musiał zdegenerować się na tak niemi- 
łosiernie «chorej» Sztuce. Р, Matu- 
siak trafił w samiutkie sedno. Nawet 
kula przeszła aż na wskroś i utkwiła 
— w płociel 

, Owóż wśród narodu, co gust so- 
bie i smak wykoszlawił na Mickiewi- 
czach, Matejkach i Szopenach, artyś- 
ci nasi współcześni — opinjuje p, Ma- 
tusiak— pełnią misją apostolską. Uczą 
go prawdziwej wiary... w arcydzieła 
literackie i malarskie ze „Zwrotnicy*, 
w teatr Witkiewicza, w wiersze 4 la 
Cocteau, w futurystyczne struktury, w 
zawrotne piękno warszawskiego po- 
mnika Wdzięczności wymierzonej A- 
meryce w tak okrutny sposób, wresz- 
cie w to, że pomnik Mickiewiczasści- 

sła od starowo mira..." 
Pieśń jak widzimy ani polska, ani 

rosyjska jeno sowiecka. Z nią się su- 
nęły czerwone hordy w roku 1920. 
A i teraz często z pobliskiej granicy 
sej przynosi jej słowa do wsi na- 
szej. 

Proszę teraz sobie wyobrazić jak 
takie zestawienie  „zlikwidowania* 
obszarników z <Otrecziomsia od sta- 
rowo mira» działa na poleszuka. Czy 
trzeba bardziej przekonywujących do- 
wodów, że pos. Wolicki działa na 
korzyść Sowietów mimo jego szyldzi« 
ku polskiej partji socjalistycznej? S. 
RAGE ARZG ZAD GARDZEGA ZNAL RAE 

„to refleksie filozoficzne, z których z 
reguły przebija wiara w przyszłość, 
ufność w zwycięstwo idei. 

Wiara, że Polska powstanie z 
grobu — to główny motyw wierszy 
patryotycznych Neumanowej. zebra- 
nych w tomiku „Tobie Ojczyzno”, 
wydanych we Lwowie w roku 
1911-ym, nakładem księgarni Jana Ma- 
niszewskiego i ten zbiór jest zupełe 
nie wyczerpany. > 

Literatura nasza dużo straciła z 
powodu przedwczesnej stosunkowo 
śmierci autorki, która mimo bardzo 
ciężkiej choroby jeszcze przez cały 
czas wojny zasilała pismiennictwo na- 
sze, a  źwłaszcza polskie pisma, 
wychodzące w Wiedniu utworami poe- 
tyckimi, czerpiąc tematy z ciężkich 
przejść rodaków naszych w wojnie 
šwiatowejį 

Z utworów prozą napisała Neu- 
manowa kilka powieści, drukowanych 
w rozmaitych pismach. Największego 
rozgłosu doczekała się powieść „Za- 
blakani“ na tle Egiptu. Wielką po- 
czytność mają także nowelki, zebrane 
pod tytułem „Ze świata”. i 

Na rodzinę Neumanowej, a zwla- 
szcza na jej synów Edwarda, konsula 
Rzeczypospolitej w Wiedniu i Wła: 
dysława, znanego skrzypka kompo- 
zytora, spada obowiązek wobec li- 
teratury ojczystej ponownego wyda” 
nia dzieł znakomitej pisarki. X. 

śle według projektu Szukalskiego 
byłby „w sam raz“—dla Wilna. 

Kto nie wierzy, — anathema sit! 
Ignorant, o i Kika smaku 
i poglądzie na Piękno, prowincjał, za 
cofaniec! 

Proszę czytać „awangardowe” pu- 
blikacje. Proszę posłuchać byle od- 
głosu walki na polu Sztuki „młodych * 
ze „starymi". Idzie walka. Młodzi, jak 
zwykle, krewcy i impetyczni, kopią 
„Starych* w brzuch. Doskonale! Tak 
było od początku Świata. Lecz jeżeli 
p. Matusiak zowie to „apostolstwem*, 
niech mnie wolno będzie dodać doń 
epitet „opłakane*, 

* 

Podejdžmy teraz sobie spokojnie, 
jeszcze nie kłócąc się, do rzeźby 
Szukalskiego. 

Poprzedza nas p. H, S, (któremu 
„Kurjer Wileński" Fudzielił głosu je 
szcze dnia 18 listopada) i powiada w 
formie introdukcji: 

— Panowie! Gdyby taki pomnik 
zobaczył człowiek, nawet nie mający 
pojęcia o kulturze polskiej i o Mi- 
ckiewiczu, z samej koncepcji poznał 
by, że to jest wieszcz narodowy, tytan 
ducha! 

Powie nam dalej jeszcze p. F. S. 
że wartość pomnika, będącego tylko 
dziełem sztuki plastycznej mogą oce- 
nić jedynie znawcy (ma znaczyć: pa: 
nowie laicy nie odzywajcie sięl); że 
misji niema pomnik żadnej do pełnie: 
nia, że „jedynym momentem użyłko. 

  

o 

Znowu antypolskie wystąpienia w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Naskutek interpelacji „krikszczoniów* w sprawie 

rzekomego popierania przez rząd szkolnictwa polskiego, w niedzielę zapo- 
wiedziana była wielka manifestacja studentów ugrupowań nacjonalistycz- 
nych. Władze odmówiły zezwolenia ma demonstracje uliczne. Wszakże 
w Domu Ludowym odbył się w niedzielę wiec, na którym zebrani wy- 
krzykiwali prowokacyjne względem Polaków hasła. EJednocześnie krytyko- 
wano w ostrej formie rząd.—Policja otoczyła gmach. 

O godz. 5.30 studenci wyszli na ulice i mimo zakazu uformowali 
pochód; policja słabo reagowała na demonstrację, tak że pochód dostał 
się do Alei Zwycięstwa. 

Tłum, który przyglądał się całej hecy, wydawał okrzyki 
adresem demonstrantów. —Podobno dokonano kilku aresztów. 

Jeszcze pięć tys. klg, żelaza dła Litwy. 
Nawiązując do podawanej przez nas wiadomości o przewiezieniu przez 

most w Dmitrówce do Litwy 5 tysięcy kilo żelaza, dowiadujemy się, że firma 
przeprowadzająca tę tranzakcję uzyskała zezwolenie na przewóz dziesięciu tys: 
zo Druga partja — pięć tysięcy kilo przewieziona będzie wkrótce tą samt 
rogą. 

RE EEE D EEE VII A 

Villsma rocznica obrony Lwowa. 
LWÓW, 22—Xi. Pat, Vlll-ma rocznica obrony Lwowa obchodzona 

jest bardzo uroczyście. Na gmachach publicznych i prywatnych powiewa- 
ja flagi o barwach narodowych. Wczoraj w przededniu uroczystości na- 
stąpiła w gminie podmiejskiej Zamarstynów dekoracja Żelaznem Krzyżem 
Obrony Lwowa budynku gminnego, gdzie mieściła się komenda obroń- 
ców Lwowa. Odbyła się też w teatrze Wielkiem uroczysta akademia, a 
wieczorem czapstrzyk orkiestr wojskowych. Dziś o godz. 9 rano odpra- 
wione zostało uroczyste nabożeństwo w kościele katedralnym. O godz. 
10 min. 30 uformował się wielki pochód obrońców Lwowa, organizzacyj 
społecznych, narodowych i t. d. 

Stacja sejsmograficzna w Krakowie. 
KRAKÓW, 22—XI. Pat. Jak się dowiaduje „Gęos Narodu* w ostat 

nim czasie zostanie uruchomiona przy obserwatorjum astronomicznem w 
Krakowie stacja sejsmograficzna dla rejestrowania wstrząśnień ziemi. Do 
obserwatorjum nadeszły już odpowiednie przyrządy, które w tych dniach 
zostaną zmontowane. Całość ich pozwoli na notowania najlżejszych 
wstrząśnień ziemi na terenie państwa polskiego oraz silniejszych ruchów 
ziemi na całem obszarze Europy. 

|slol stelo stol stogi slololololololola 
в — 04 Administracji. 

Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD 

Kónto Czekowe „Słowa* w P. K O. 

Nr 80250. 
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Nr 272 (1282) 

:Bant w Albanji. 

PARYŻ, 22.X!, PAT. «Petit Pari 
sien» donosi z Białogrodu za tamtej- 
szym dzieńnikiem «W/reme>, že czte- 
ry liczne szczepy Półaocnej Albanji 
zbuntowały się przeciwko rządowi. 

Gwałtowna burza, 

GENE WA, 22XI, PAT, W nocy 
z soboty na niedzielę szalała w doli- 
nie Renu gwał'owna burza. Setki 
drzew zostały powyrywane 2 korze- 
niami. Niema prawie domu, któryby 
nie został uszkodzony. 

Wzbronione gazety w Tyrolu. 

INSBRUCK, 22 XI, PAT. «lnsbru- 
cker Nachrichten» donoszą, że na 
mocy rozporządzenia prefektury za- 
broniono przywozu do Południowe: 
go Tyroiu wszystkich gazet niemiec. 
kich. Pisma wiedeńskie «Neue freie 
Presse» <Reichspost» oraz „Insbruc, 
ker Nachrichten", jak również <Tyro, 
ler Anzeiger» zostały skonfiskowane, 

Marsylja-Madagaskar. 

PARYŻ, 22.XI, FAT. Lotnik Ber- 
nard dokonywując raidu powietrzne- 
go Marsylja Madagaskar przybył dz.ś 
do Majungi, kończąc w doskonałej 
formie swoją podróż. Podróż ta mia- 
ła na celu zbadania możliwości usta- 
lenia komunikacj! hydroplanowej mię* 
dzy metropołją a kolonjam:, 

Burze i ulewy. 

RZYM, 22XI, PAT. Gwałtowne 
burze i ulewne deszcze wyrządziły 
poważne szkody w górnych Wło: 
szech i Toskanii. 

Katastrofa lotnicza. 

LONDYN, 2i.XI, PAT. W okoli- 
cach Londynu na skutek silnej mgły 
zdarzyły się dzisiaj dwie katastrufy 
lotnicze w obu razach z samolotami 
wojskowemi. Pod Kenley roztrzaskał 
się samolot, przyczem spowodował 
śmierć dwuch oficerów lotników. 
Drugi wypadek młał miejsce w Hen 
don, przyczem mechanik zabił się na 
miejscu, a pilot odniósł ciężkie rany. 

  

BERMIEGOLŃIEKZIZI 

CASCARINE 

LEPRINCE 

FEGCZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych 

ZAMKOWE LEWA PRETEC ZZRF RIKI WAASDCY AI RZE TEST 

W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VII 1925 r 

wkrótce otwarcie 

w gmachu 99 
przy ul. Dąbrowskiego 5. 
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B Zjednoczone Zakłady 88 8 
a Budowy | ŚPoZ050% a 
3 Pieców Piekarskich 99 E 

M Centrala: KATOWICE, uł. Wojewódzka 22, tel. 17 — 91. | : E 
z Oddzłały, WARSZAWA, ul. Trauguta 3, tel. 271—78, POZNAŃ, Plac Sapieżyński 4, tel. 39—65; LWÓW, KRAKOW. m 
g Budowa pieców piekarskich i cukierniczych, maszyny i przybory piekarskie i cukiernicze z 
E odznaczone złotym medalem na Wielkiej Światowej Wystawie w Lipsku w r. 1922. a 
E SPECJALNOŚĆ FIRMY: nowoczesne parowe piece, prży których się osiąga: kolosalne oszczędności opału, № 
a Sao i kysjenę, ERC pieca izolowane od piekarni), niedoścignioną wydajność i wytrzymałość, ciągłość wypieku, jg 
M pierwszorzędnej jakości pieczywo. = m 
E i aż latach R nės firma wybudowała przeszło 150 pieców dja piekarń wojskowych, samorządowych, M 
№ społecznych instytucyj i prywatnych. m 
a Zwracamy uwagę na dokładne brzmienie firmy, gdyż są naśladownictwa. . 5 
L - Odpowiednio ustosunkowani zastępcy i 
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wym jest chęć Fuczczenia wielkiego symbolizująca istotę indywidualności 
człowieka” (ma znaczyć: mniejsza jak i twórczości Mickiewicza. Mówi dalej 
i czeml Król Dawid przed Arką tań- p, Matusiak o „siedzącej postaci Mi: 
czył... i nikt się z pewnością nie dzi- ckiewicza“, . 
wił takiemu sposobowi gloryfikowa- Powiada: „Szukalski nie trzymał się 
nia Pena nad Pany). lękliwie osi cokułu i przez to nagro- 

Pan_H. S. tłumaczy; madził sobie wiele trudności. Lecz w 
— Oto postać Wieszcza.. Oto ich gromadzeniu właśnie rozkosz 

orzeł, wsparty na tęczy z głową prze- znajdował! Skrzydłem orła zlatującego 
chyloną pod lewe ramię człowieka, do piersi Mickiewicza, otoczył głowę 
pije krew z otwartej rany podtrzyma- poety, uskrzydlając mu równocześnie 
nej palcami lewej ręki wieszcza... oto ramiona* | 
głowa wieszcza uskrzydlona orlemi / powiada: „Forma, w tym wy« 
skrzydłami, w aureoli traktowanych padku, jakby jaki instrument, wygry- 

ornsmentacyjnie włosów i brody... | mg syntezę Mickiewiczowskiego dne 
To więc nie żaden <helm>, > cha". Forma, świetna i nie przeciętna, 

domyślało się wielu? To Skrzydło węs.6ł ze świetnym i nieprzeciętnym 
orła unosi się w prawo nad głową pomysłem literackim. Bo p. Matusiak 

nagi go człowieka, Nawet dwa skrzy wigzi jednak w rzeźbie Szukajskiego: 
dła jedno przy drugiem. Jeżeli jednak pomysi literacki. 
tak jest, to ich anatomiczny stosunek RH 
do a orła djablo jakoś... osobli. _ Więc jakże? Te, ujęte w formę 
wy. Lecz jest to może spostrzeżenie czyli w kształty rzeźbiarskie: powyprę- 
tchnące zwietrzałym, przestarzałym Żane członki nagiego, mocno žylaste- 
realizmem? Ea cokół AE 

P. H $. unosi się. «Można dzieło WAY > zydła niesamowitėe, 
Szukalskiego— woła jk mietzyć miarą twarz zbolała, ten egzotyzm jakże da: 

absolutnych wartości w Sztucel> leki od ogromnej ae cy 
Dość. Posłuchajmy co rychłej co ;P3na Tadeusza*, to ma sh ZŁ 

powie p. Matusiak, tezę O ucha, jego 

Tłumaczy jasno i wyraźnie: „Oto dzieła, jego twórczości 
Mickiewicz karmi własnem sercem Właśnie, że w charakterze, typie, 
Orła Ojczyznę". *) Zatem: Mickiewicz, duchu form, które Szukalski w swym 
On sam we własnej osobie nie, jak projekcie nagromadził (spiętrzając Ossy 
tłumaczył sąd konkursowy: postać na Peljony) jest zrcymało typu, cha- 

rakteru i ducha Mickiewiczowskiego 
*) „Kur. Wilen.“ z dn. 19.XI. ZOdcinek, dzieła i Mickiewicza istoty duchowej. 

Szpalta 5. P. Matusiak wydziwia „Siewcowi*. 

    

Toć to—powiada ściskając ramionami 
—najbanalniejszy pomysł pod słoń: 
ceml Phil Wielkie rzeczy! Mickiewicz 
sieje zdrowe ziarno w społeczeństwo. 
Mógłby takim siewcą stać na pom- 
niku np. Prus, lub tęgi działacz spo- 
sh pedagog, kapłan, dziennikarz 

Oczywiście. Nie bronię bynajmniej 
siewcy. Nie wynoszę pod niebiosa 
pomysłu w samej rzeczy nie dorasta- 
jącego roli Mickiewicza w narodzie 
polskim. Ale... czyż nie jest akurat 
równie banalną koncepcja Mickiewi- 
cza karmiącego Polskę sercem włas- 
nem? 

Czy może być coś bardziej okle- 
panego jak: „Krew bym dla ciebie z 
żył utoczył”? 

Pomysł literacki p. Szukalskiego 
nie jest, zaprawdę, żadnem -jajkiem 
Kolumbą. 

* 

Przechodząc do kwestji: co teraz 
robić? — załatwia się z nią p. Matu- 
słak wcale po kawalersku. Komitet— 
powiada—wezwał na sędźiów konkur: 
sowych ludzi głęboko fachowych, 
znających się na rzeczy, najlepszych 
rzeczoznawców, jakich można było 
znaleźć w Polsce, Sąd konkursowy 
dał pierwszą nagrodę projektowi Szu: 
kalskiego i nie znalazł przeszkód do 
realizacji projektu. Pp. zamiejscowi 
członkowie sądu konkursowego 0* 
šwladczyli jeden po drugim, że ich 

4
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Jak słyszeliśmy żadna z firm  krajo- Szmugiel gęsi. rę Ž Y wych sekcyj (części kotłowych) nie . : wyrabia i dopiero teraz prowadzone Onegdaj AS że A na = a: był już oi = . są próby. ku w pobliżu Wiżeju zatrzymał Au- tamtej stronie granicy, gęś zaczęła ZIEM WSCHODRICH — (k) Konferericja w sprawie gusta Wagnera, który usiłował prze- krzyczeć. Towarzyszki dopomogły jsi kodach aki tyka han- branż jest Iš dzo wysoka, bez dokład. przedłużenia godzin handlu. mycić przez granicę trzydzieści sześć i patrol przechodzący w pobliżu uni- przeszkodach, na jakie napoty - , 

dzynarodowej konfe W dziedzinie rolnictwa, zdaniem ryczałtów podatku obrotowego jest 
komitetu poszukiwania miały być po- niemożliwe. 

Przygotowania do mię- del. w posżoregółaychi Krsjacji. nego zebrania tych danych ustalenie Wczoraj o godzinie 6 min. 30 ej wie- sztuk gęs j 
konferencja ster hańdlowych w spra- 
czorem odbyła się w  Magistracie Zaznaczyć należy, że w momencie 

cestwił zamiary Wagnera. 

; S AS NĄ 
rencji ekonomicznej. czynione dla ustalenia produkcji, cen, _ — (o) Ulgowe świadectwa. Wie zwiększenia godzin handlu. Kon- Sprawcy kradzieży w firmie „Sair ujęci. ; ; ferencji przewodniczył p. spożycia, zasobów, oraz wszystkich Władze odnośne wyjaśniają, iż komu ii prz. ył p. Łokuciewski, 

operacji, którym podlegają produkty izba skarbowa zezwoliła na wykup- 
rolne zanim dochodzą do spożywcy. no ulgowego świadectwa przemysło* dowskich, 

Komitet wymagał, aby w dziedzi. wego (patentów) naprzykład wyszyn- 
nie finansów żostały zebrane mate- kom trunków itp, ten rusi przed skich. Władze 
rjały, tyczące się finansów publicz. końcem roku ponownie wnieść proś: 
nych, systemów monetarnych i bilan- bę, należycie umotywowaną do izby 
sów płatniczych. skarbowej przez odnośny urząd Skar= 

W dniu 15-go listopada rozpoczę- 
ły się pierwsze narady komitetu przy- 
gotowawczego do międzynarodowej 
konferencji ekonomicznej. = 

W 1925 r. Zgromadzenie Ligi jedno- 
myślnie uznało, iż obecny moment 
wkłada na Ligę Narodów obowiązek Sprawa zwiększenia godzin hand. nie do składu. 
zajęcia się całością zagadnienia eko- 

ięli i : Przed kilku dniami ze sktadu firmy wykryć sprawców, którzy też zostali 
cechu ai I Pad - „Sair“ Wielka 32 dokonano śmiałej ujęci i osadzeni w areszcie. Są to 

żydowskich piekarń i kradzieży towarów kolonjalnych oraz znani złodzieje—włamywacze; Rundo- 
związku drobnych kupców žydow- Opon automobilowych. Jak wykryło mański, Samosionok, Bołtuć i Kisie- 

administracyjne repre- śledztwo złoczyńcy dostali się przez low. Część towaru jak worek herbaty 
zentował p. Strzemiński. otwór w dachu na strychu, a następ: oraz konserwy znaleziono w ustępie 

przy ul. Jatkowej 8, Część, a miano: lu już nieraz była poruszaną przez Część opon złodzieje porzucili w wicie kilkanaście kilo wanilji u pase- : i i i j ulgi na ‚ iednim ogródku. ra Josela Kaca, który również został 
Ё а-© ludności, komitet bowy celem uzyskania tej ulg kupców, lecż zgody władz na to Sąsiednim ogr dis K Kau Ža Teisių paltaslejca zj rok 1927, Ž nigdy nie SSR Al Dochodzenie śledcze pomogło aresztowany. PDU ° nach ludności (statystyka narodzin, GIEŁDA WARSZAWSK otychczas zgodnie z ustawą O Fe 16 qi i 

s. Zgromadzenie totywowało wą Aa śnieałzah 0 waż 22 listopada 1026 r. bandel trwał 10 godzin dziennie. Kto dzisiaj powinien stawić się do komi D> me wiosuków ekonomicznych w wiel. wie _ ostatniej Wojny NA ZMIANY powjey i waluty ci gałeiencj postanowiono zwró sji przemeldunkowej. i „ ludności; o gęstości zaludnienia w : K & © związku miast z projektem е 2 2 
Ang zapewni pokój międzyna związku 2 гпео;сід uprawnej ziemi. Dolary gm: gol 897 przedłużenia godzin handlu zwykłego Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic: Zaułku Pioromont t, zw. prawy, prawa stro: ° i i j 2 (Węgł 13), 14, 16 

Dnia 14:go grudnia 1025-go roku Oraz bogactwami naturalnemi kraju; Hojandja 36060 36150 35070 do 12 godzin dziennie i handlu prą. Makovėi Nr. 8, 10, IŻ (Węglowa 13), 14, na do ul. Derewnickiej, Trębackiej — całą, 
Derewnickiej, prawa strona do Pioromontu, 
Siemieniskiej, prawa strona od Nr 1 — 21 
włącznie. 
daj Komisja przy V komisarjacie nie urzę- 
uje. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Niecałej, od domu Orłowa do Topolowej 
prawa Strona, Niecałej, [ewa strona do ul. 
Granicznej, Topolowej od d, Juszkiewicza 
do Nr 10 włącznie, Antokolskiej Nr 149, 151 
153, Ogińskiego, prawa strona cała od d. 
Gurwicza do ul. Granicznej, 

(t) 

= + 5 Е > (Węglowa 10), 18, 20, 22 1 30, Węzlowej d t iła powołać do życia 0 rozwoju ekonomicznym i prze- Londyn 43.70 ze = duktami (piekarnie etc.) do 14 go- Nr 8, 9, 11 (Makowa 6), Nowogródzkiej Nr ef da rzygotowania Ciętnej skal dobrobytu; wreszcie Nowy-Vork 9 902 — 898 dzin. : % (Макона 5) 1 8. A 
Žinai $ "który (możliwie dokład. © prawodawstwie w związku z emi: pr, 26,72 26,78 — 2666 G pó RE forte ACE. S Mea laka i я . gracją, Szwaj 173,95 17438 17352 ak I podobne inne, prze- iszki PKolonfi Kolejowe: niej reprezentowaiby Ends "pė: E a sesja komitetu odbywa Wiedn 10 12120 12752 12688  Szle jako opinię sfer handlowych do Tp SZ Kondės. ĖS ulic: czesnego życia gospodarczego. A dnictwem p. Theunisa Wiochy 3715 8742 3706  Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- Mickiewicza Nr 42, 44, 46, Sierakowskiego Do komitetu eż = ian e ; Beleic) prewodnic 4 ky Belgia 125,50 - 52581 12519 | nej, ktėre nową ustawę w tej sprawie Nr 22, 24 1 26, Jakóba Jasińskiego Nr 13 ijele wielkiego han: g 5 A om pa у = rf : 

ЁЫ“Г';ЁЁ‘.‘ПЁ"ЁЗ“’ ‚ чаа о. ONIKA MIEJSCOWA Papiery wartościowe. ME šinajų Aa as ao S ny przedstawiciele aka sean, KRONIKA J " Pożyczka dolarowa 1475 76— — SZKOLNA. mont, prawa strona do zaułka Pióromont, Seis je też wyżsi pa kiro gar gin as Ska kam Il A ść zi: ie radjowy dla NAU- uz S 
aw! wie, obrotowego. Jak się dow Popo w  —  —  —  czycieli szkół powszech ь : 

stwowi urzędnicy. Pozatem do Ko" Ez jektowane wprowadzenie ryczałto. _ Pr. pożyczk. konw, y P chnych mitetu zostali powołani eksperci, któ- > list t. Dowiadujemy się, iż w najbliższym Czy też przez rozciągnięcie akcji na о gd dag e iałcł Sde handy Gpaijjąh Sake ай— — gain Elton kitados ska leć hereby, zdać wych, т i н я pracowali organizacjami iechnicz. świadectwa przemysłowe niższych G'EŁDA WILEŃSKA, wy 3 Nauczycieli szkół powszech- mog! ap nemi Ligi Narodów i Migdzynarodo- 
kategoryj jest narazie nieaktualne, 

wego Biura Pracy. 
nych. Kurs ten prowadzony będz'e Ków komunalnych na pokrycie różni: 

dyż Min. Skarbu nie jest jeszcze w WH"o, dnia 22 listopada 1926 r. па rocznych kursach uzupełniających, CY z własnych Środków bez ubiega gdy й й 
na które ucz a nia się o kredyt rządowy. Rada Ligi poleciła Roe ze” posiadaniu odpowiednich danych, do- Dolary St. Zjedn,—8001/2 809 szkół Dada ją nauczyciele Oranięsda <ikipa | dok branie i opracowanie a. tyczących wysokości obrotu w przed- Ruble Złote—4 77 4,76, — () Kary za nieposyłanie ©raz koszty transportu i rozdaw- fu pręgi kle rg Worm a rafi wonihj Mil MłaitnćZląf* — чаа фна ЪЕ ВОа Тн оо ywo o SA DZY › Wobec tego, iż rozpiętość pomiędzy Marki n A wane. Częst i i . żać mają zainteresowane związki ko- 2 nawet daty jej zwołania. Według Gbrotami | red a różnych Tow. Kredyt. m. Wilna 26,25. zęsto powtarzające się wy uchwały rady, komitet zbada te trud- 

mości życia gospodarczego, które WENNNNENNNNNNNNNNNE 
  

padki niestosowania się rodziców do Munalne, które za' przeprowadzenie delegow zarządzeń w przedmiocie obowiązku 2kcji przyjąć muszą pewną odpowie- : szkolnego zmusiły į ', dzialność, bezpośredni zaś- nadzor przedstawiają Sa = A 
nego a Wilno ZaRiOĆ sie 06 nad całą akcją prowadzić będą wta- 

dowy, a które e. u ao -- a p. Komisarza Rządu z prośbą o wy- Ściwe urzędy administracyjne I i II usunięte w sposób pra ae P 
danie zarządzenia energicznego ścią instancji ||| 5 

międzynarodowe pg sh E rd : gania grzywn ewentualnie osadzania _ Odpowiednie zaliczki na powyź: 
ię A 26-g0 kwietnia WTOREK posładanie tego obywatelstwa nieza: w areszcie ukaranych za niestosowa- S74 akcję, Min. pracy i opieki spo- 

s 
i 7 i т : ich nie si i . łecznej przekaże właściwym organom 1926 roku. Po ogólnej dyskusji ko- 23 Dziś Web sł c 0.25 leżnie od ewertualnych poprzednich nie s е 90 przepisów obowiązują- * J P y g orzeczeh odmownych. Sprawa nada- cych. już w dniach najbliższych. 

pana pdg i Klemensa p. Zach, sł. o g. 4 m. 14 nia obywatelstwa należy do uznania Ma to odnieść pomyślne rezultały 

    

w przedmiocie tymczasowych prze: 
pisów prasowych proszę o umiesz- 
czenie w najbliższym numerze nastę- 
pującego sprostowania: 

W numerze 50 dziennika «<Sło- 
wo» z dnia 3 marca rb. ukazała się 
fałszywa informacja o _ aresztowaniu 
szpiega Pawła Budźko, który z pole- 
cenia rezydenta w Mińsku, jako kur- 
jer z  meldunkami ekonomicznemi 

any był do Rosji i przyłapa- 
ny przez żołnierzy podał cały szereg 
adresów komsomolców, w związku z 
czem miały być dokonane areszto. wania, ‹ 

Tymczasem w rzeczywistości spra- wa przedstawia się następująco: 
Dnia 25 lutego br. przytrzymano Budźko Pawła, stałego mieszkańca 

powiatu wilejskiego, który usiłował J ładz administracyjnych, które ni i ieni K > Badas bad: = ae RC 

= Ž utro władz administracyjnych, re nie są w sensie przypomnienia opornym ra- я : s]. Fodczas badania przez władze K. 
wo program prac komitetu Az Jana Ch. absolutnie krępowane  pierwotnem dzicom ich obowiązku GR O —- Z prac Komitetu Turnieju O. P. materjału obciążającego wzglę- 5 malo =. (ana O ZR teorologiczne Zakładu Orzeczeniem. W konsekwencji uznaje WOJSKOWA Eoetyckiego U. S. B. Dotychczas dem Budžki nie uzyskano; doprowa. 
nia materjałów, na siais E talić BA - Skogrotozii U. S. B. się, że osoby, którym w swoim cza- nadesłano 40 utworów. Przychylając dzony do starostwa Budźzo ukarany 
rych można byłoby nas ais = < nis 2 -XiSI026%. sie odmówiono tego nadania, mogą ‚ — (o) Czas służby w wojsku się do życzeń, Komitet przedłuża został dwumiesięcznym aresztem za 
cel samej konferencji. 2 ms : i wnosić ponowne prośby, przyczem dla roczniką 1905. Dowiadujemy termin przyjmowania kopert do_ dn. pobyt bez zezwolenia w strefie nad. 
pracowanie  odpowiednic : та егі] : Ciśnienie } 751 gdy petent wykaże w nich nowe oko Się, że czas służby dla poborowych 25 listopada do g. 8 wieczór (Zam- granicznej, 
łów w wielkiej mierze zostało ie se liczności, wówczas w zależności od z rocznika 1905 został ustanowiony kowa 11. Koło Polonistów, Kamitet rzone sekretarjatowi Ligi, oraz Mig“ Temperatura | 06 ich znaczenia dla sprawy, władza dla jposzczególnych rodzajów broni Turnieju), Komisja Kwalifikacyjna przy” TBATR I MUZYKA dzynarodowemu Biuru Pracy. ESA orzekająca może prośbę uwzględnić i w następujący sposób: 1) dla pie- stępuje do pracy. Podczas turnieju: na, Polski (sala <Lutnia»). «М: 

Na życzenie komitetu ma se Y; Opad za do: ) oby watelstwo polskie nadać, choty, żandarmerji, „taborów, oddzia- sprzedawane będą ulotki z 10 wybra- szczanie»—Gorkiego wystawione w piątek = 
tyczące się produkcji. przemysłowej pow mm, Oprócz tego wspomniany okólnik łów służby artyleryjskiej, dla służby nemi utworami. Ž kolei zaczyna się raz pierwszy w Teatrze Polskim a' okraszone 
będą zawierały z jednej že mie- Wiatr 1 poleca wladzom  administracyjuym intendentury į siužby zdrowia—18 okres przygotowań technicznych. świetnym występem w słynnej sztuce mi- 
BÓR w tuacji kg. przeważający j Południowy. ułatwiać nabywanie obywatelstwa pol. miesięcy bz przerwy, 2) dla artylerji Dyplomy zwycięstw wykonuje kol. sowanie. ° Р аНУ w elle zalatere. 

kosZoninżaej, 2 Si 6 strony — „Agi: Półpochmurno minimum za skiego byłym obywatelom imperjum (z wyjątkiem artylerji konnej) — 18 Gracjan Achrem.Achremowicz, stud. onografji o poszczególnych dobę -- 7% C. Tendencja barometryczna rosyjskiego, którzy byli urodzeni na miesięcy, przyczem część szerego- Wydz. Sztuk Pięknych. Jednocześnie szereg m j wzrost ciśnienia. 
do tego doskonała obsada sztuki, Pp. Perza- 

: : 
nowska i Kuszlówna, Frenklėwna i Molska, 

terenie Polski i mieli tu oddawna wych zostanie po upiywie roku urlo- czynione są przygotowania do deko- pp. Wołłejko i Piwiński w rolach głównych, 
działach przemysłu. W tych mono- = staje miejsce zamieszkania i ośrodek powana na przeciąg 6 miesięcy i po racji sali. enie rh efekt6 орр ааО ze sztuki 
BoE YE aka URZĘDOWA. swej gospodarczej działalności, trud: upływie urlopu powułana automa- ODCZYTY i ZEBRANIA że bajeczny w charakterze 1 toja doirzeba, 
węgiel, żelazo i stal, DY SĘ — (t) Choroba p. Wojewody niac się handlem lub rzemiosłem _ tycznie celem dosłużenia brakujących chin, grany przez L Solskiego, należy do 
chaniczne i morskie, bawe na, Ble pa, Wł. Raczkiewicza. W niedzielę, jedynie formalnie zachowali przyna- 6 miesięcy, 3) dla „kawalerji i artyle- — Wileńskie koło związku klejiotów sztuki aktorskiej, $ 2 
produkty chemiczne, ze o atak dnia 21 b, m. Pan Wojewoda Racz- leżność do miejscowości obecnie do rji konnej —25 miesięcy, 4) dla czoł. bibljotekarzy polskich. М środę oem Pojskim «Mieszczanie» 
uwzględnieniem popeów, esa leo tic ł wypadkowi nadwyręże. Polski nie należących. gów, lotnictwa i baonów saperów dnia 24.X11926 r. odbędzie się o PO ms m 2, D eż оы 6Сіеепгі w okolicy kostki lewej MIEJSKA kolejowych, łączności i marynarki godz. siódmej wieczorem w czytel- do 9 wiecz, 

‚ 6 э 

“aby zosialy opracowane materjały nogi. Z polecenia lekarzy Pan Woje: 

tyczące się związków przemysłowych tygodnia, wobec czego sprawy urzę- da, odbędzie się posiedzenie Rady 

wojennej 24 PE: 5) a: ni Bona bibljoteki publicznej i 5 z ni 
i SĘ ady miej. ochrony pogranicza 24 miesiące. uniwersyteckiej w Wilnie zebranie skiego w Teatrze Polskim. j ь ki i prawo- woda zmuszony będzie pozostawać (o) Posiedzenie Ва y et 

ka z * olecki šias w pozycji leżącej conajmniej w ciągu skiej. We czwartek, dnia 25 listopa- PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA członków, na którem przewodńiczący 
Koła dr. St, Rygiel złoży sprawozda- i handłowych; nacjonalizacją i stan dowe będzie Pan Wojewoda załat. miejskiej. Na porządku dziennym:  — (o) Rząd jrozpoczyna akcję nie a) ze zjazdu bibljofil6w i bibijote- 

— Odczyt Stanisława DE 
niedzielę o g. 12 m. 30 pp. projektowany jest w Te: atrze Polskim odczyt Stanisława Przybyszew - skiego. 

W próbach znakomita sztuka Sardou 
3 : я : i je- <Safanduły» z Mistrzem Solskim 

c 
1) sprawa parcelacji folwarku miej. pomocy Żywnościowej i opał karzy w Warszawie oraz b) ż posie y : :!:;іу!;:;;я пЕ{ЁЁЁ&ЁЪпЗЁЁЬЁЁЁ шш—“ (or Nowe ujatwienia w skiego Tapachakj, 2) sprawa reorga- Iłowej dla bezrobotnych. Na mo- dzeń rady związku bibijotekarzy pol- i - kania obywatelstwa nizacji przymusowego įwycieru komi- cy odnośnych uchwał Rady Mini- skich. 

: d A. Joka © polkiego. "Min. spr. aaa now; 3) wniosek w sprawie prowi- strów, Min. pracy i opieki spolecz- — U techników. We wolność handlu, o taryfach, o poro- wydało nowy okólnik w sprawie zorjum budżetowego na pierwszy nej przystępuje do  skcji POMOCY dnia 24 bm. odbędzie się zaba i т b, którym raz od- kwartał 1927 r.; 4) sprawa przeniesie- żywnościowej i opałowej dla bezro- neczna dla członków, ich Eo a A ao nik lub nia niektórych "kredytów z jednych botnych w zimie 1926/27 r, na co wprowadzonych gości. э 

kólnik wyjaśnia, że o ile strona wy- 5) sprawa dalszej rozbudówy elek- powiednie kredyty ze skarbu pań: 

środę 
wa ta- 

rodzin i 

konkurencjj w handlu, wreszcie o nadania obywatelstwa polskiego. O- działów budżetu 1926 r. do innych; Ministerstwo wyjednało już  odpo- Początek o godz. 9 wiecz. э 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Otfruł się na posżerunku policji. 

Dn, 22 bm. do przedpokoju lokalu | Poste- 
runku P. P. na Zwierzyńcu wbiegł pijany Piotr Kowalewski (Stara 9) i otruł się esen* cją octową. Desperata odwieziono do szpie 
a św. J. AGóB > 

Kowalewski miesiąc temu wypisał się 2 
RÓŻNE. ze szpitala św, Jakóba, gdzie leżał jako cho! 

; tykułu zawie- 2 do niej istnieją warun- trowni miejskiej; 6) sprawa ustalenia stwa. a > ty umysłówo: ra des ane Odaniovie Ligi ki RAE w ona iężających prze- niektórych podatków na nowy ėkres Akcja ta będzie prowadzona za ue e. e ROEE. 01 — Gdzie Henryk Sakowicz? Domini: Po-eoczynią” potrzebne, zarządzenia _dla zapew- pisach dla obywatelstwa polskiego, podatkowy; 7) wniosek w Sprawie pomocą organów samorządowych ę e w P. K.O. ka Sa nienia słusznego traktowania handln wszyst- 
i łaceni. racownikom miejskim (Magistratów) tylko w większych I-go kwietnia rb. P.K,O. wprowadzi- iż dn. 18 b, m. wyszedł kim Osłonka Ligi» KE m ira BA AG urzędnikam| państwowymi; 8) sprawa tylko tych z pośród bezrobotnych, dek oszczędnościowych. Jest On ———————2 

е й 5 dzaj asekuracji życiowej, pole- ustalenia niektórych opłat, pobiera- którzy są zarestrowani w państwo „wien ro! yciowej, 
zdaniem powinien stanąć w Wilnie i nieodzownie według projektu, ozna- nych przez wydziały wodociągowy, wych urzędach pośrednictwa pracy i gającej na tem, że właściciel 

to pe- 
czas nie powrócił jej 

kow.cz (Słowiańska 5) zameldowała 
z domu 1 dotych- 

syn Henryk, | 
— Bójka. Dn. 2i bm, podozas bójki 

rozbito Roraiji Zwitowiezyj (Składowa 5) 
głowę oraz 

ksią: groźnym pogotowie odwiozło do szpitala 
k. Poszkodowaną w stanie 

Ę BE: 
dowskiego. 

pomnik Mickiewicza właśnie według czonego pierwszą nagrodą. kanalizacyjny i elektryczny; 9) wnio- nie pobierają zasomóg z tytułu bez- żeczki, płacąc miesięcznie e * Ž As Lia ai 
nagrodzonego projektu Szukalskiego. W warunkach konkursu tego nie sek w sprawe rewizji opłat dzierżaw= robocia, oraz nie są zatrudnieni na otrzymuję po 10 latach kapita : i 1000 zł. Ten sam kapitał może 

. ine ręce. nych, ustaloriych za stragany w Hali robotach publicznych. szący pi > = paso PZAEAI Fae Ainiai as sko- miejskiej; 10) „wniosek wydania prze- = Do korzystania z pomocy żywno- on otrzymać wcześniej, o ile ksią- , 

lu noclegowym przy ul. Połockiej 4 nai gle zmarł wskutek otrucia alkoholem bez stałego miejsca zamieszkania Konstanty Int н i ] i ielewicz. — iebawem. pisu obowiązującego w sprawie ściowej bezrobotni zostaną specjalnie żeczka jego zostanie wylosowana w. gietewi paai dz proj tu SPOSA zyhe>"dowity e mie miod oto starzyzną na zakwalifikowani przez odnośne wła: jednem z losowań, odbywających się p, zę 20% śpiry Poke Paa. psa liłe bie otwarcie zau * rynku Nowo -Kosaczkowskiego; 11) dze komunalne na podstawie docho: co kwartał, Na każde 1000 książe: wiono m, ozwoliłem sobie otw: : 1 : ęłczyznę oraz kobietę nieznanych 6 2 oleczeūsiwo па žaki — jeszcze dwa słowa, aby najmniej. wniosek vw sprawie skasowania dzeń o ich stanie mmaterjalnym, prze. czek wylosowane są trzy książeczki i ści. Wez 
waży! e społeczeństw: którzy byli pijani do nieprzytomno- i EG szego nieporozumienia nie było. handlu mięsem w straganach na ryn. prowadzonych pod ścisłym nadzo- podobne losowania juź miały miejsce ści. Wezwane pogotowie stwierdziło zatrucie 
pomnik grosza nie da. 

Na to p. Matusiak: 
Cz. Jankowski. piękne i nader interesujące dzieło wie udzielenia zasiłku na pomoc _ Akcja pomocy żywnościowej po: pada wydano około 6000 takich ksią- — Myli się p. Cz. Jankowski. Posada, Nie bi у tak Sztuki. Słusznie podziwia p. Matusiak dzieciom emigrantów polskich we legać będzie na wydawaniu produk- żeczek. esada. le bierzmy spraw B 

oczytuję rzežbę Szukalskiego za ku Łukiskim; 12) wniosek w  spra- rem władz administracyjnych, we właściwych terminach. Do _ listo- tla tydowaklake, Pa 
W nocy na 21 b. m. į 

wilo do žydowsklego РОЬ оо 
traj nie. Trzi l bie! kła Hp. znakomite stopienie cokułu i po I cj oświatowe 13) sprawa tów spożywczych w natu! э у (k) Epidemja pryszczycy lat około 0, kióry otruł giczi e eba tylko zbieranie s rze, przy” žo 51 1 gżczyznę 

dek dobrze zorganizować, A przede- 
Wileńskiego twa  fiiharmo- stawowe masowego spożycia z wy: kim w majątku Ponary i Puszkarnia m w i łębokich walorów artystycznych. Nie wego 1 P Szystkiem nie trzeba wmawiač w E: 

EA os ao uk p. Szukalski «dał nam pomnik godny urządzenia na placu Bosaczkowskim się i kosztownych (np. mięso, wyso- Szczycy, Celem zapobieżenia lnnemi słowy, p. Matusiak wierzy Mickiewicza» lecz uważam, że model boiska dla młodzieży szkolnej; 15) ko procentowa mąka pszenna i t. p.) mu rozszerzaniu się tej epidemii włz- święcie, że byle zręcznie wziąć się a legata Rady miejskieį do _ Normy przydziału produktów spo: dze sanitarno-weterynaryjne i Szukalskiego znacznie powiększo- wybory de 
do rzeczy, składki na pomnik według Р. 

y i wykonany w granicie i ciemnym komisji organizacyjnej wystawy Ziem żywczych w zasadzie nie będą prze. sięwzięły odpowiednie kroki. 

posunąłbym się do twierdzenia, że nicznego; 14) komunikat w sprawie łączeniem produktów łatwo psujących wybuchła wśród bydła epidemia pry 
dalsze- 

się spirytusem ska- staci w całość pełną charakteru i zwolnienia od podatku widowisko- czem wydawane będą produkty pod- u bydła. W powiecie Wileńsko-Troc- Żonym. Stau zdrowia chorego — ciężki. 

  

przed 

projektu Szukalskiego popłyną aż nad: wodzie byłby przednią ozdobą każ- Wschodnich. kraczały: 1) dla bezrobotnych samot- _ — Bezpieczeństwo na ulicach to obficie, 
Kto z nas ma rację — przyszłość se ; dzi 4 osób) 2 ctn. śli . i i ahazarduje umentalna. po- zawartych w wyżej podanym po- małą rodziną (do 3—4 osób) 2 ctn. śliwe zajście wywołane napa ać w Kat Gralis a A r read roboty Ii rządku dziennym, wymaganą jest obec« m. ziemniaków i 10 kg. mąki żytniej, 

składek z wyobrażonym na nich pro- nezję i precjozów wdzięk. ność dwiich trzecich członków Rady, 3) dla bezrobotnych z dużą rodziną ków wołających _ policję, 
jektem Szukalskiego. | 

2 @ "  Ze względu na to, iż dla pow- nych: 1 ctn. m. ziemniaków i 5 kg: W nocy z soboty na niedzielę miało a, a. pas A alis kei zięcia a w niektėrych Sprawach, mąki żytniej, 2) dla bezrobotnych Z miejsce na ul. Małej Stefańskiej hzła 
ścią pija: 

ka na przechodniów. Pomimo okrzy 
a nawet Ale—powtarzam—fakiego pomnika radni proszeni są o konieczne przy: (ponad 4 osoby) 3 ctn. m. ziemnia- strzałów z rewolweru na alarm ża: я i. ь я bvci iedzenie. ków i 20 kg. mąki żytniej. Е den policjant się nie zjswił i nie po- Słowa 2 pozę NE ias ъ yw ec di | as zakupu koiłów W razie konieczności zastąpienia kazał, Podaje się to do_ wiadomości zględnie |" SWZ komi: 7“ Psie Goi dla elektrowni. W związku z prze- ziemniaków lub mąsi innymi pro- wiadzy odpowiedzialnej za bezpie” 

z . 
tetu otrzymał opinję sądu konkurso- targiem na dostawę kotłów dla ele- duktami, koszt przydziału nie powi: czeństwo na ulicach Wilna, etu otrz 

K я ktrowni miejskiej dowiadujemy się; nien przekraczać, dla kategorji I-ej — ы : ist 
dzieło ЗЕа laka SSB Gz, Jaskoneki, w przetargu e ris jeszcze de- 13 zł., dla kat. [l-:j — 26 zł, i dla wilejskiezo z | Nios zwi Akio kie nadesłane cyzja ostateczna, ponieważ oferująca kat. Illiej — 42 zł. łał nam Sprostowanie treści następu- ais i dem“, Ko- RA kotły firma H, Cegielski przedstawiła _ Rozszerzenie akcji pomocy żywno- jącej: 
R At e Poławiejszezo obo- : nowe warunki dostawy, które nie- ściowej dla bezrobotnych, czy to * т $ p ie a 21 wiązku postawić pomnik koniecznie wątpliwie będą wzięte pod uwagę. przez zwiększenie norm przydziałów, | Na zasadzie artykułu dekretu | 
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_ dla czytelników gazet 
(pojęcia, państwa, import, eksport, 
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opracował alfabetycznie i przystępnie 

Prof. Dr. Peretiatkowicz 

Część I (A—G), Część ii (H—Z) 
530 stron. 

CENA 9 ZŁOTYCH. 

Do nabycia u Gebethnera 
i we wszystkich księgarniach,     

 



Z SĄDÓW. 
Przemówienie prof. Petrusewi- 

cza. 
Wobec spóźnionej pory w sobotę nie 

jodaliśmy streszczenia przemówienia prof. 
etrusewicza występującego w charakterze 

powoda cywilnego z ramienia matki ś. p. 
Bądzkiewicza. Przemówienie prof. Petruse- 
wilcza jest doskonsłem uzupełnieniem wywo- 
dów poprzedniego mówcy mec. Świdy na 
mową mec. Niedzielskiego. 

Mecenas i profesor U,S. B. Petrusewicz, 
na początku swego przemówienia prosi o 
wniesienie do protokułu ustępów z przemó- 
wienia adwokata Niedzielskiego szczególnie 
obrażających U. S$. B., jego profesorów i 
studentów. Następnie ostro piętnvjąc treść 
przemówienia adwokata Niedzielskiego, jako 
profesor U. $, B. zaznacza, że za swój świę- 
ty obowiązek nważa wychow*wanie mło* 
dzieży w ten sptsób, aby nie szła nigdy 
drogą <pieniactwa honorowego», gdyż całe 
postępowanie strony oskarżonego było nie 
załaiwieniem sprawy honorowej dla obrony 
honoru, ale właśnie pieniactwem nonorowem. 
Pozatem ostro stwierdza niedopuszczalność 
treści i tonu w jakim przemawiał zdwokat 
Niedzielski, jako mowy obrońcy w świątyni 
Temidy. I przytacza przykład, że zatakie nie- 
taktowne postępowanie podczas przemówie- 
Lia jeden ze sławnych adwokatów rcsyjskich 
został należycie surowo skarcony przez prze- 
wodniczącego sądu. 

W dalszym c'ągu przemówienia obala 
argumenty obrony, powołując się na niezbi- 
ie dowody przewodu sądowego wykazvjące 
mija jące sie z prawdą podstawy, na których 
obrona budowała swe tezy, W końcu pode 
kreślając medopuszczalne rzucanie cienia i 
obrazy na pamięć zabitego Bądzkiewicza, 
stwierdza bezwzględną karygodność czynu 
Karnickiego, który w imieniu sprawiedliwo= 
ści i dobra spcłecznego winien być ukarany. 

Sprawa o nadużycia w magazy- 
nach towarowych Dyrekcji Ko- 

lejowej. 
į w roku 1922 eni towarowym 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejcwej był Stefan 
Moczulski, 

Po za tewarami należącemi do osób i 
firm przybyw.jącemi z centrów handlowych 
do Wilna w magazynach tych przechowy- 
wane też były i produkty sp-żywcze dla 
urzędników i fankcjonarjuszy kolejowych 
przeznaczone. 

Podmagazynierzy wydawali na mocy 
cdnośnych asygnat te towary. Dokonywane 
też były różne kombinacje przemiałowe w 
razie braku mąki. W rezultacie tych kombi- 
racji (na ten raz w sensie nieuczciwości) oka« 
+al się brak pięciu tysięcy kilogramów mąki. 

Chcąc zapełnić ię lukę Moczulski wszedł 
w porczumienie z niejakimś Hilelem Diner: 
sztejnem, który za 24 worki cukiu dostar: 
czył brakującą ilość mąki. я 

Tranzakcja ta wykryła się i Moczulskie: 
40 aresztowano. 

W rezultacie wynikła sprawa sądowa, 
*'óra miała być przedmiotem rozpraw sądu 
okręgowego jeszcze w ubległy piątek. Ze 

" względu na przewlekłą sprawę o zabójstwo 
sp. Wł. Bądzkiewicza sprawa odroczona zo* 
stała do dnia wczorajszego. 

Z zeznań powołanych dotej sprawy 
urzędników Dyrekcji Kolejowej wynikało 
e ścisłą ewidencją towarów znajdujących 

się w skłalzie prowadzono w dyrekcji, a 
Moczulski miał tylko podręczną książkę, dia 
własnej orjentacji. 

Jeżeliby nawet przypuścć, że mogły 
być pewne braki powstałe wskutek przemia: 
ła, to w każdym bądź razie nie w  ilcści 
pięciu tysięcy kilo, 

wiadkowie obrony wskazywali, że Mo» 
czulski prowadził życie nie rozrzutne i nie 
pił. Dopiero za kilka dni do wykrycia na 
dużyć widziano go pijanym. 

Prokurator Kowerski w przemówieniu 
swem pedkreślzł złą wolę Moczulskiego oraz 
Sładł nacisk na duże straty, jakie na skutek 
sziałalności Moczulskiego poniósł Skarb 
Państwa. 

Obrona oskarżonego Moczulskiego po- 
wołując się na zeznania Świadków obrony 
zbija tezę aktu oskarżenia uznając, że oskar- 
zony nie przywłaszczył sobie mąki, a jedy- 
mie z racji karygodnego braku dozoru pow* 

  

MAREK AŁDANOW 

"Swięta Helena wyspa 
maleńka. 

VII, 

Życie Napoleona zbliżało się ku 
koficowi, 

Piąty rok mijał, od chwili przy: 
jazdu jego ma Świętą Helenę, W 
tej monotonnej epoce życie zdetroni- 
zowanego cesarza rzadkie były i nie- 
znaczące wydarzenia, 

Z początku Napoleon żywił na- 
dzieję, że powróci na tron. Zimny 
rozsądek wskazywał, iż marzenia jego 
są bezpodstawne, 
władca świata dawno już przestał 
rozróżniać granicę, która oddziela 
rzeczy możliwe od niemożliwych, 
Całe jego życie było bajką cudowną, 
a wyspa Świętej Heleny, podobnie 
jak wyspa Elba, mogła być krótkim 
i nie ostatnim jej rozdziałem. Również 
uważnie, jak dawnej, śledził Napo- 
łeon wypadki polityczne w Europie. 
Od chwili kiedy on nie brał udziału 
w polityce wszystko szło źle i nud- 
no, — pocieszało go to bardzo. A 
jednak zarówno nowe książki i gaze- 
ty, których dostarczano mu, jak i 
opowiadania przyjezdnych, których 
spieszyli rozpytać jego dworżanie — 
wszystko świadczyło o tem, że cisza 
panuje na Świecie: ludzie zmęczeni 
byli wojną i rewolucją, a 2 ludźmi 
zmęczonymi Napoleon niczego nie 
mógłby dokonać. Ucieczka, gdyby 
była nawet możliwą, nie przywróciła” 
by mu władzy nad bezgranicznie 
przemęczonym przez niego samego 
światem. 

Przytem na wygraniu i jego e- 
nergja się wyczerpała. Świat zmę- 
czony był jego czynami, on zaś o: 
słabł od bezczynnyści. 

Oibrzymi zapas energji, zktórą przy- 
był na wygnanie, zapas, który się nie 
wyczerpał w ciągu sześćdziesięciu b'- 
tew, stoczonych dla zdobycia wszech= 
światowej władzy i w jej obronie, 

Wrycewze Błarizłnw Maskiewia — Redaktor /: © 

Lecz niedawny” 

stały straty. Zamianę mąki na cukier uważa 
mecenas Andrejew jako nadużycie władzy. 

Drugi obrońca Moczulskiego adwokat 
Preiss zajmuje się stroną prawną. 

Obrońca współoskarżonego Dinersztejna, 
adwokat Świda uważa, że mocodawca jego 
nie miał obowiązku informowania władz co 
do legalności tranzakcji z cukrem z uwagi 
na kio, że wówczas tego rodzaju zamiany 
praktykowały się notorycznie w poszczegól- 
nych urzędach. 
BARNa mocy wyroku Moczulski skazany 
został po zastosowaniu zmnestji na rok więt 
zienia zamieniającego dom poprawy, a Di: 
ner:tejn na karę grzywny w wysokości 1000 
złotych, która na mocy amnestji została mu 
darowana. T. 

Firma Chrześcijańska 

Dom Hndl. „Bławat Wileński 
Wilno, ul. Wileńska 31. Tel. 3-82. 

NA SEZON ZIMOWY 
Poleca towary, wełniane i bawe 
niane, kołdry poduszki, chustki, 
pończcchy, *zuki i bieliznę 
męską. Garnitury męskie i płaszcze 
robimy na zamówienie z naszych 
materjałów; towary białe w najle 

szych gatunkach. 
Wybór wielki. Ceny niskie 
PP. Urzędnikom | Wojskowym na 
dogodnych warunkach NA RATY, 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. B. B. 
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topniał szybko pod wpływem nudy, 
po raz pierwszy w życiu, doznawanej. 
I chociaż mógł on, jak dawniej, pra- 
cować dwadzieścia godzin na dobę 
czytając po kilka ksiąg z kolei, jedną 
po drugiej, lub dyktując bez wytch- 
nienia dzień i noc  historję ćwierć. 
wiecza, chociaż po dawnemu służyła 
mu wiernie jego fenomenalna pamięć, 
chociaż o wiele większe teraz po 
przeżytych klęskach miał doświad- 
czenie życiowe i polityczne, — jed- 
nak piętno zmęczenia i beznadżiej- 
ności, coraz bardziej ciążyło na du- 
szy cesarza Napoleona. 

Przyłączyła się do tego choroba, 
powolna, męcząca i uparta. 

Gdy :po raz pierwszy uczuł on 
palące ukłucie w prawym boku, wy: 
dało mu się, że wśliznęła się tam 
wąska, cienka, nagrzana brzytwa, zro- 
zumiał odrazu, że to śmierć, że oto 
nadsze'ił kres życia 'z bajki. Przypom* 
niał sobie, że i ojciec jego umarł w 
trzydziestym piątym roku życia rów= 
nież od brzyćwy w boku. Dziwny 
chiód ścisnął jego serce. Lecz nie 
wspomniał o tem nikomu. 

Jedno mu pozostało teraz: 
rir;en Napolėon. 

Tegoż dnia, ktoś z jego dworu 
oznajmił radośnie, że wiadomości (w 
gazetach są pomyślne, rewolucji we* 
Francji oczekiwać należy lada dzień, 
gdyż czara cierpliwości narodu prze- 
pełniona już została przez Bourbo- 
nów: trzeba więc tylko opracować 
dobry, pewny plan ucieczki z wyspy 
św. Heleny. „Jego Cesarska Mość 
mógłby spokojnie uciec, ukrywszy 
się w koszu z bielizną, któryby służ: 
ba wniosia na statek“, 

Cesarz nie odpowiedział ani sło- 
wa, chłodnym 1 pustym wzrokiem 
patrząc w j: den punkt ponad głową 
doradcy. Nie warto było odpowia- 
dać: człowiek rozumny sam musiałby 
odczuć, że Napoleon nie może ucie- 
kać w koszu z bielizną, A _ zresztą, 
najważniejszem było to, że teraz 
nie miał już gdzie ucieksć. | 

I znów zdrowie cesarza nie wzbu- 
dzało w nim żadnych obaw. Lecz 

mou- 

  

2) MYDŁO MUNKA 

3) MYDŁO MUNKA 

zlew Karwowski 

зр ОМО 

aliejski Kidematograi 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | 

    

Dziś będzie wyświetlany film; 

„Pod modrem niebem Argentyny" 
dramat w S'miu aktach podług powieści Vincente Blasco Ibanez'a. 

Rzecz dzieje się w miasteczku Alcotra w Argentynie. — Ostatni seans o godz. 10 
NAD PROGRAM: «Kabaret bez artystów» w jednym akcie. 
Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

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. 30. 
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. 

muszazaa W; Smiałowska 
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„ „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.     
Akuszerka 

Duży wybór 

  

  

$ ki PREMJERA Ginie sę, godz s] ku, die $ Kino-Teatr Na scenie: g?._publ. NIUTA BOLSKA i EDWARD CZERMAŃSKI odegrają świetny Š sa КЕН ОННЕ 
5 1 SKETŚCH p. t. <PORZUCONA» ponadto wykon. PIOSENKI. ь © H eli os“ $ WP. Nr63 D. H. K. «Zachetas 

ję: <HYMN MIŁOŚCI» Dawno niewidz. urocza LEDA NOWA w najnowsz. franc. ——- dańska 6 — 
e 3 Na ekranie dramacie <ZŁODZIEJ DUSZY» zdjęcia dokon. w Paryżu $ tel. 9 — 05. @ —. Wileńska 38. Seansy o godz. 4, 6. 8 Е 10 1/4. © Na gwiazdkę ——   
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3 Biuro Oddziału Wileńskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ® 
8 66 TELEF. 813. zostato przeniesione do dawnego lokalu 
8 „WESTA Biskupia Mr. 12, piac Katedralny. 8 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonar- 
juszów Nowowerkowskiej Fabryki Papieru Sp. Akc. w 
Wilnie odbędzie się w dniu 17 grudnia rb, o godz. 
6-ej popołudniu w lokalu zarządu fabryki 
Wileńskiej Nr. 14 z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

1) Sprawa wydzierżawienia fabryki. 
2) Wolne wnioski. 
Akcjonarjysze Nowowerkowskiej Fabryki Papieru 

Sp. Akc., życzący wziąć udział w Walnem Zgromz- 
dzeniu, winni złożyć swe akcje w Zarządzie 
w Wilnie do dnia 10 grudnia r. b. | . | 

przy ul. 

Wieczna 

Ё 
fabryki 

Jakie zalefy 
których przy żadnem innem mydle znaleźć nie można, 

posiada 

np. tran rybi, tłuszcz kostny, 
wyrabiane jest pod gwarancją wyłącznie jsz 
olejów zagranicznych. Dla tego też Siła odczyszczająca tegoż mydła i jego 
wydajność, jest kilkanaście razy większą od tej jaką Spotyka się przy 
wyrobach konkurencyjnych, polecanych krzykliwą reklamą jako „najlepsze“. 

posiada nietylko największą 

MYDŁO „MUNKA*? 
1) MYDŁO MUNKA | 

ecz nie zawiera również żadnych surowców drugorzędnych, jakimi są 
oleje odpadkowe i t. p, Mydło Munka 

tylko z najszlachetniejszych 

Jest nietylko wolne pod gwarancją od wszelkich szkodliwych domieszek, 

niejsze w użyciu od wszystkich innych mydeł. 

kurencyjny produkt. 

wyrabiane jest własną, specjalną metodą. Biisko STO LAT doświadczenia 
i wytężonej pracy było trzeba, aby stworzyć ten jedyny w Świecie bezkon- 

Użycie wyłącznie tylko TEGO, a nie innego mydła, 
we własnym interesie każdej rozsądnej gospodyni, dbałej 

o czystość i oszczędność, 

dnia pewnego, spacerując w dolinie 
z marszałkiem dworu Bertrand'em, 
cesarz zatrzymał się na brzegu wą- 
wozu przy trzech wierzbach, stojących 
nad malym strumykiem, którego czy” 
sta woda przezroczysta była i chłod, 
na. Stąd widać było w oddali pomię- 
dzy skałami morze. Oparty na swej 
prostej lasce, Napoleon długo patrzał 
w milczeniu na drzewa, fstrumyk 
i morze, a-najuważniej przyglądał się 
małej krawędzi ziemi, u podnóż trzech 
wierzb, nisko pochylonych nad nią, 
Poczem podniósł głowę i rzekł krótko 
zwracając się do marszałka dworu 
i wskazując laską to miejsce. 

— Bertrand, gdy umrę, ciało moje 
musi być tutaj pochowane. 

Marszałek dworu drgnął zdumio- 
ny tem nieoczekiwanem żądaniem. 

— Wasza Cesarska Mość  prze- 
żyje mnie,—rzekł chcąc nadać sło- 
wom swym ton pełnego szacunku 
żartu. —Stan zdrowia Waszej Cesar... 
Lecz, spójrzawszy na twarz Маро!ео- 
na, nie skończył słowa, spuścił po- 
wieki i w nizkim ukłonie wyraził go- 
towość spełnienia dosłownie Świętej 
dlań woli Jego Cesarskiej Mości. 

VIII, 

Świe, otaczająca uwięzionego ce. 
sarza, obrzydła mu niezmiernie. Na- 
poleon odznaczał się zawsze chciwem 
zainteresowaniem z jakim  zbliżałi 
się do ludzi, które dziwne 
łączyło się w nlm ż zupełną pogardą 
jaką do nich żywił. Znał on w swem 
życiu niezliczoną ilość najróżnorod: 
niejszych ludzi, —i profesjonalna ko- 
nieczność odgadnięcia i określenia 
w ciągu kilku minut każdego nowę- 
go człowieka, spotkanego na swej 
drodze, wytworzyła w cesarzu system 

wypytywania: uderzał on człowieka 
młotkiem, żeby po dźwięku poznać 

z jakiego materjału jest złożony. Na 

poleon mylił się rzadko, tak wielką 

była jego wrodzona znajomość ludzi, 
rozwinięta olbrzymiem  doświadcze: 
niem życiowem, tak bardzo obawiali 

się wszyscy jego ustalonej reputacji 
nieomylnego znawcy serc, że w błąd 

  

Ludzie ci 

wprowadzać go odważali się—bardzo 
rzadko — tylko najwięksi dyplomaci, 
w rodzaju Talleyranda lub Fouchć 

Na wygnaniu, na wyspie Św. He- 
leny cesarz widział co dzień jednych 
i tych samych ludzi, Obrzydiy mu 
bezgranicznie anegdoty Las-Casa o 
dawnym dworze, bogata fantazja 
Montolono, opowiadania wojenne 
Gurgota i ponura nuda, wiejąca od 
Bertranda. Prowadząc życie bezczynne 

i nudne, świta Napoleona znajdywała 
rozrywkę w ciągłych sporach, każdy 
z nich widział w innych zbytecznych 
konkurentów, gdyż wszyscy oni żyli 
nadzieje swe opierając na pozagro- 
bowej sławie cesarza. 

Napoleon miał zupełnie określone 
zdanie, co do uczuć, które žywili 
względem niego członkowie dworu. 

byli niezawodnie oddani 
mu, po swojemu, lecz prawie każdy 
z nich miał osobiste motywy, które 
pobudzały go do porzucenia Francji 
i osiedlenia się na dalekiej wyspie 
Św. Heleny. Niezmienny wyraz ich 
twarzy Świadczył już wyraźnie o tem 
jak wielką ofiarę ponieśli dla Jego 
Cesżrskiej Mości. Jedni z nich ma- 
nifestowali swą wierność delikatniej 
i rozumniej, jak hrabia Las. Case, 
niedoszły pisarz, który przez życie 
całe marzył o sławie literackiej I po- 
jechał na wyspę Św. Heleny głównie 
dlatego, aby stworzyć nieśmiertelną 
księgę z rozmów swych z cesarzem 
Napoleonem. Inni nie odznaczali się 
subtelnością. Szczególnie dokuczał 
swą zazdrośną wiernością generał 
Gurgot, który z niezwykłym uporem 
twierdził, że uratował życie cesarzo» 
wi w jednej z bitew, zabijając koza- 
ks, w tym samym momencie gdy ten 
wbijał dzidę w _ nieosłoniętą pierś 
Napoleona. 
© Opowiadanie o tym epizodzie 
Gurgot. kazuł wyryć na klindze swej 
szabli. Napoleon wiedział doskonale, 
że żaden kozak z dzidą nie napadał 
na niego w dniu tej bitwy. Nie ża- 
przeczał jednak i zwykle kiwał głową 
dobrotliwie, wysłuchując poraz setny 
historję cudownego swego ocalenia. 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

nie wymagająca ładowania. 

Zwracać się: Warszawa, ul. Feksal 13 m. 1. 

zawartość tłuszczów, jaka wogóle przy 
pierwszorzędnem mydle da się osiągnąć, lecz podlega we fabryce przed 
wysyłką podwójnemu suszeniu, przez co jest oczywiście daleko oszczęd- 

KES T. 
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Tylko raz, w zły dzień, gdy chora 
jego wątroba powiększyła niezmier- 
nie zwykły jego wstręt do ludzi, w 
tym miejscu opowiadania, gdzie dziki 
kozak padał do nóg silnego władcy, 
na którego miał śmiałość podnieść 
dłoń świętokradzką, cesarz zauważył 
chmurnie, że zupełnie nie wyobraża 
sobie, jak mogło się to zdarzyć, Бо- 
wiem ani razu nie widział on dnia 
tego ani kozaka z dzidą, ani strzela- 
jącego Gurgota. 

— Les bras m'en tombentl—za- 
wołał Gurgot i ledwie nie zapłakał z 
rozpaczy. „On sam dawno już uwie- 
rzył w prawdziwość swego opowia- 
dania i był niezmiernie rozżalony nie- 
wdzięcznością Jego Cesarskiej Mości. 

Ludzie ci byli «wyrzuceni przez 
los poza nawias i przylgnęli do Ce- 
sarza, który uległ katastrofie, mając 
niejasną nadzieję, że cud się spełni, 
że gwiazda Napoleona nie zgasła, że 
oń nie może zginąć. Mijały miesiące, 
lata, cud się nie spełniał—j ilość to- 
warzyszy niedoli Cesarza zmniej- 
szała się. 

Opuścił go Las-Case, odjechał 
Gurgot. Napoleon myślał w złych 
chwilach, że wszyscy prawie pozo- 
stali przy nim ludzie z niecierpliwoś- 
cią oczekują jego Śmierci, która dała- 
by im możność powrotu do Europy 
w aureoli wierności do grobu, Mu- 
sieli też oni liczyć i na testament Ce- 
sarza. W tym czasie krążyły pogłoski 
o kolosalnych bogactwach, ukrytych 
w Europie przez Napoleona. Wiado- 
mości te „były bardzo przesadzene: 
w ostatnich latach panowania Cesarz 
wydał na wojnę klikaset miljonów ze 
swej własnej szkatuły, —t. j. z tych 
pieniędzy należących do skarbu fran- 
cuskiego, które pierwiej, na mocy 
jego własnego rozkazu, zostały zali 
czone jako jego własność prywatna. 
Napoleon umyślnie nie zaprzeczał 
tym pogłoskom o wielkich swych 
skarbach, i czasem wypowiadał wo: 
bec swej Świty niejasne i zamglone 
obietnice, wskutek których zamierało 
z radości ich serce, jak mu się zda- 
wało, i stawali się jeszcze wierniejsi, 
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i oczekiwali jego zgonu z większą . 
jeszcze niecierpliwością. i 

Zresztą Cesarz nigdy prawie nie 
zarzucał nic swej świcie, ani głośno, 
ani nawet w duchu, od dawna już 
patrzał on na ludzi jako na istniejące 
takty, —fakty w olbrzymiej większości 
bardzo marne. I stawianie poważnie 
zarzutu człowiekowi, że jest egoistą, | 
złym, chciwym, lub głupim, tak samo | 
nie leżało w naturze wygnańca na 
wyspie Św. Heleny, jak zarzucanie | 
zwierzętom zwierzęcich instynktów. 
Ludzie, którzy podążyli za nia na 
wygnanie, mimo całej swej mał 
duchowej, potrzebni byli cesarzowi: — 
bez nich życie jego byłoby jeszcze 
cięższe i gorsze, Z dawnych przy* 
zwyczajeń władcy pozostało mu to, 
że nie zabraniał im plotkować, ani 
intrygować; przychylnie, a  na- 
wet z zainteresowaniem wysłuchi- 
wał wszystkiego, co każdy mógł po* 
wiedzieć złego o innych—cesarz za- 
wsze prawie wierzył w zło, które 
słyszał o ludziach, —i każdemu na 
osobności dawał do zrozumienia jasno, 
że ceni go ojwiele więcej, niż wszyst" 
kich innych. Poczem godził ich, by 
nie rozbiegli się po świecie. 

Aby rozerwać się i zająć swych 
towarzyszy niedoli, Napoleon zaczął 
dyktowač im historję swych wojen, 
Lecz wkrótce zrozumiał, że inni na* 
piszą lepiej i w 'lepszym dla niego 
świetle wszystko przedstawią: on SP 
zbyt jasno oceniał rolę przypadkułw 
wszystkich dokonanych przezeń dzie: 
łach, —przypadek rządził zawiedzione* 
mi nadziejami i nleoczekiwanem po* 
wolzeniem. Rozumiał on dobrze, że 
w każdym jego czynie historycy 0* 
dnajdą sens głęboki, i rola przypadku 
w jego życiu będzie sprowadzona do : 
minimum. Nie według słów i wyjaś:) 
nień sądzić go będą przyszłe poko- 
lenia, lecz według tajemniczego, nie- 
zgłębionego i fantastycznego losu. 
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