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Prace budżetowe, 
WARSZAWA, 23XI. PAT. Na 

_ dzisiejszem posiedzeniu sejmowej ko- 
' misji budżetowej przewodniczący za- 
komunikował treść listu premjera 
Bartla wystosowanego do pierwszego 
prezesa Najwyższego Trybunału Admi- 
nistracyjnego w sprawie zakomuniko- 
wania mu uwag poczynionych na 
komisji budżetowej i z żądaniem 
szybszego załatwiania Spraw, . oraz 
przedłożenią wniosków zmierzających 
w tym kierunku Po krótkiej dyskusji 
jaka się w związku z tem wywiązała 
przystąpiono do budżetu M stwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Po referacie zabrał głos minister 
. Składkowski, który oświadczył, że w 

działalności swej kieruje się trzema 
wytycznemi, a to zbliżenie admini: 
stracji, a zwłaszcza instancji pierw- 
szej do ludności. sprawność admini. 
stracji wreszcie zmniejszenie liczby 
t. zw. „kawałków papierowych” t. į. 
biurokracji. 

W dyskusji pos. Dąbski (Str. Ch.) 
i pos. Łypacewicz (Wyzw.) bronili 
polityki ministerjalnej, a zwłaszcza 
wydanego ostatnio okólnika ministra 
do wojewodów i starostw, doma- 
gając się dalszych zmian personal- 
nych zarówno w urzędach wojewódz: 
kich jak i starostwach. S 

Na popołudniowem posiedzeniu 
komisja w dalszym ciągu rozpatry- 
wała budżet M-stwa Spr. Wewn. Na 
wstępie posiedzenia przemawiał min. 
Składkowski, który oświadczył, że 
rząd w sprawie ustaw samorząio- 
zajmie stanowisko w trakcie debaty 
w komisji administracyjnej, do któ- 
rej przywiązuje wielkie znaczenie. 

Następnie przemawiał główny 
komendant policji pułk. Maleszewski 
który opowadał na zapytania w spra* 
wie pobicia biskupów kościoła na- 
rodowego Hodury i Bońca, W 'dal- 
Szym ciągu swego przemówienia 
pułk. Malczewski scharakteryzował 
braki w wyszkoleniu i uzbrojeniu 
policji oraz plan jej militaryzacji. 

Z kolei w dyskusji zabierali głos 
pos. Wasyńczuk (Ukr,), który w go: 
dzinnem przemówieniu dowodził, że 
na Wołyniu rząd obecny prowadzi 
politykę min. St Grabskiego, pos. 
Polakiewicz (Str. Chip) w obronie 
polityki rządu, pos. kiernik (Piast) 
zarzucając rządowi brak inicjatywy 
oraz usuwanie z edministracji ludzi 
fachowych ze względów politycznych. 
Pos. Farusewicz (ZLN) krytykował 
ostro zmiany na stanowiskach woje: 
wodów na Śląsku i Wołyniu oraz 
obecne metody rządzenia. 

W końcu przemawiał podsekre: 
tarz stanu Jaroszyński, który bronił 
zarówno obecnej organizacji M stwa 
jak i okólnika ministra w sprawie 
przyjąć w starostwach, Podsekretarz 
stanu Jaroszyński przemówienia swe: 
go nie zakończył. Uczyni to na 
jutrzejszem posiedzeniu, poczem ko- 
misja przystąpi do dyskusji szczegó: 
łowej nad budżetem M-stwa Spr. 
Wewn. 4 

Od godz. 8-mej min, 30 do godz. 
10-tej min. 15 wieczorem sejmowa 
komisja budżetowa obradowała w 
dalszym ciągu nad budżetem M. stwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W 
wyniku obrad budżet ten w 3-ciem 
czytaniu uchwalono, przyczem w to- 
ku dyskusji szczegółowej na wnio« 
sek referenta posła Kowalczuka (Piast) 
skreślono z pozycji wydatków prze= 
znaczonych na uposażenie w zarzą: 
dzie majątków państwowych 208 zło- 

tych. Na wniosek posła Barańskiego 
(Kl. Pracy) podniesiono pozycję wy: 
datków na cele oświaty pozaszkolnej 
z 75,000 zł na 200 tysięcy złotych. 
Wreszcie na wniosek posła Staniszki* 
sa (ZLN) podniesiono ryczałt na ce- 
le naukowo-hodowlane o 50,000 zło- 
tych. Wszystkie inne wnioski odrzu* 
cono. Następne posiedzenie komisji 
jutro o godz. 1Q;tej min. 30 rano. 
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CENA 9 ZŁOTYCH. 

Do nabycia u Gebethnera   i we wszystkich księgarniach.   
> dRUBZWZMSARKEM 

Zgromadzenie Kom. Wyk. Ill Międzynarodówki, 
MOSKWA, 23 Xi, PAT. Zgromadzenie plenarne komitety wykonaw» 

czego międzynarodówki komunistycznej zostało wczoraj otwarte w obec* 
ności przedstawicieli 52-ch krajów. Bucharim w przemówieniu wstępnem 
podkreślił międzynarodowe znaczenie wypadków w Chinach oraz walki 
górników angielskich. Po przemówieniach powitalnych przedstawicieli 
partyj komunistycznych Chin, Anglj, i innych państw, zgromadzenie 
jednomyślnie postanowiło zwolnić Zinowjewa, stosownie do jego prośby 
s 2 i udziału w pračgch  międzynarodówki komuni- 
stycznej. 

Trocki i Zinowjew usunięci. 
MOSKWA 23 XI PAT. Trocki został usunięty ze stanowiska prezesa 

departamentu techniczno- naukowego najwyższej rady gospodarstwa naro- 
dowego. Jednocześnie komitet wykonawczy międzynarodówki komunistycz= 
nej postanowił jednomyślnie usunąć Zinowjewa ze stanowiska prezesa 3 
międzynarodówki. 

Zabiegi sowieckie w państwach bałtyckich. 
TALLIN, 23 XI. PAT. Dzienniki tuiejsze donoszą, iż rząd sowiecki 

postanowił zaproponować państwom bałtyckim zawarcie paktu gwarancyj- 
nego i o nieagresji pod warunkiem, że państwa te anulują wszystkie trak- 
taty zawarte z mocarstwami będącemi członkami Ligi Narodów, odrzucą 
zobowiązania wypływające z art. 16 Ligi Narodów i zobowiążą się nie 
zawierać żadnego traktatu z państwami wrogiemi Rosji s_wieckiej. 

Jeszcze odpowiedzialność za wybuch wojny. 
BERLIN, 23—Xi. Pat. W związku z rozpoczynającą się dzisiaj na 

plenum Reichstagu debatą nad polityką zagraniczną Niemiec prasa dono- 
si, że frakcje mieszczańskie przedłożyiy wniosek domagając się aby rząd 
rozpatrzył kwestję czy i o ile możliwe będzie na podstawie statutu Ligi 
Narodów oraz międzynarodowego trybunału rozjemczego wznowienie 
przed forum tegoż trybunału sprawy odpowiedzialności za wybuch woj: 
ny Światowej. 

Katedra slawistyki w Brukseli. 
BRUKSELA, 23.X!. PAT. Odjechał stąd prof, Zieliński, który w cha- 

rakterza delegata rządu polskiego bawił w Brukseli celem wzięcia udziału 
w uroczystości otwarcia katedry slawistyki w uniwersytecie brukselskim. 

Uroczysta inauguracja tej katedry odbyła się w ubiegłą niedzielę w 
obecności belgijskiego ministra oświaty, członków poselstwa polskiego 
z ministrem Szembekiem na czele oraz sier uniwersyteckich i naukowych. 

Pierwszy wykład o zadaniu filologji słowiańskiej wygłosił prof. 
Wacław Lednicki. Następnego dnia odbył się w uniwersytecie brukselskim 
odczyt prof. Zielińskiego. 

W niedzielę wieczorem poselstwo wydało uroczysty obiad dla człon- 
kow rządu belgijskiego oraz przedstawicieli władz uniwersyteckich, po 
obiedzie zaś odbył się raut, w którym wzięło udział około 250 osób. 

Ambasador polski w Paryżu. 
PARYŻ, 23.XI. PAT. Ambasador Chłapowski wraz z małżonką oraz 

w towarzystwie sekretarza ambasady Michała Mościckiego spędził parę 
dnl w północnej Francji, dokąd udał się w celu zwiedzenia miejscowych 
organizacyj wychodztwa polskiego. 

W niedzielę rano ambasador udał się do Douai, gdzie ks. Szymbor 
rektor polskiej misji katolickiej we Francji dokonał poświęcenia kliniki 
polskiej w obecności przedstawicieli władz miejscowych, konsula Gawroń: 
skiego, oraz delegacyj różnych organizacyj polskich. > 

Przemówienia okolicznościowe wygłosili ambasador Chłapowski, ks. 
Szymbor, przedstawiciel biskupa, wreszcie imieniem komitetu kliniki 
konsulowa Gawrońska. ‚ 

W niedzielę w południe ambasador powrócił do Lille gdzie był 
obecny na uroeczystem otwarciu wykładów polskich w uniwersytecie ro- 
botniczym. 

Kara śmierci we Włoszech. 
RZYM,- 23 XI, PAT. Messagero w związku z ustawą dotyczącą bezpie- 

czeństwa państwa donosi, że kara Śmierci przez rozstrzelanie będzie wykony* 
wana nie publicznie, a w zamkniętych lokalach. Siedzibą specjalnego try- 
bunału będzie Rzym, będzie on jednak posiadał kilka sekcyj. Przewodni- 
czącymi sekcyj będą generałowie armji, marynarki i lotnictwa lub też mi« 
licji narodowej. Milicja narodowa utrzymywać będzie podczas obrad po* 
rządek na sali i ewentualnie również wykonywać wyroki. 

Miss Gibson przed trybunałem wyjątkowym. 
RZYM, 23,XI. PAT. Dzienniki donoszą, że oskarżeni © zamach na 

Mussoliniego staną przed nowo-zorganizowanym trybunałem wyjątkowym, 
Proces Zaniboniego odbędzie się w styczniu. Proces Luccettiego — w 
lutym, data zaś procesu miss Gibson, nie zostałaj jeszcze ustalona, Miss 
Gibson, która dotychczas przebywają w zakładzie dla obłąkanych, została 
przewieziona obecnie do więzienia. 

Bezczelność gdańskich nacjonalistów. 
GDAŃSK, 23 XI. PAT. Dyrektor targów gdańskich Franke oma- 

wiając na łamach tutejszej prasy wycieczkę gdańskich kupców włókienni- 
czych do Polski podkreślił konieczność zapoznania się kupiectwa gdań- 
skiego z językiem polskim. Opinja ta wywołała ogromne oburzenie w 
tutejszych kołach niem.-nar., których organ Danziger Allgemaine Zeitung 
oświadcza, że brak znajomości języka polskiego nie przynosi kupiectwu 
gdańskiemu żadnej szkody i że pozatem niema potrzeby uczenia się języka 
a» kraju, pozbawionego wszelkiego znaczenia kulturalnego i po» 
itycznego. 

Sukcesy jazdy polskiej w Ameryce, 
NOWY-YORK, 23 XI. PAT. W drugim dniu międzynarodowych kon: 

kursów hippicznych por. Szosland zdobył | nagrodę. | 
NOWY JORK 23 XI PAT. W pierwszym konkursie odbywających 

się tu zawodów hipicznych rotmistrz Królikiewicz na Jacku zdobył 3 

nagrodę. 
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Podwyżka taryfy kolejowej. 
WARSZAWA, 23.Xi, PAT. Ż dniem 1 grudnia r. b. wchodzi w ży- 

cie podwyżka kolejowej taryfy towarowej i osobowej. Opłaty taryfy oso- 
bowej będą podwyższone o 10 proc; przyczem jednak taryfa dla ruchu 
podmiejskiego oraz opłaty przewozowe za bagaż i przesyłki Ea 
ne pozostaną bez zmiany, co będzie miało wielkie znaczenie dla licznyc 
rzesz urzędników i robotników dojeżdżających codziennie do większych 
ośrodków miejskich i przemysłowych. 

Q ile chodzi o taryfę towarową, to podwyżka wyniesie również 10 
proc. dotychczasowych opłat, nie obejmie jednak płac stacyjnych, co re- 
dukuje przeciętnie zwyżkę do 8 proc. Ponadto opiaty za przewóz towa- 
= najtańszych według najniższej taryfy wyjątkowej podwyższone będą 

o 5 proc. Ž 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

LIDA — ul. Majora Mackiewi 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

POSTAWY — 

80 

cza 63 

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

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— ul. Mickiewicza 24 

lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia 

U wrót Indyj. 
Rząd sowiecki zawarł niedawno z 

Afganistanem traktat gwarancyjny, 

ustalający między obiema państwami 

stosunki  jiknajbardziej przyjazne. 
Obie strony obowiązane są żyć w 
<godzie a w razie jeżeli jedną z nich 
zaatakuje ktoś trzeci, zachować życzii« 
wą neutralność. Jest to trzeci z rzędu 
analogiczny pakt, który rząd sowiecki 

z sąsiedniem państwem zawiera, skła« 
dając jeszcze jeden dowód — jak ro: 
syjskie podkreślają gazety — głęboko 

pokojowych nastrojów rządu sowiec- 

kiego. Wszelako traktat z Afganista- 
nem zawarty ma tę charakterystyczną 

cechę, że ustalając niewątpliwie po- 

kój między Rosją a Afgańskim emi- 
ratem, wiernego druha Rosji stawia 

niejako na straży u wrót Indyj a ta- 
kiego, który się był dopiero lat temu 

pięć wyemancypował z pod kurateli 
Wielkiej Brytanji i którego uczucia 
dla niej są znane. 

Wówczas, pięć lat temu okazało 

się, że Afganistan, dzięki swemu po- 
łożeniu, dzięki pokrywającym kraj 

górom stanowiącym istny labirynt 
najmocniejszych w świecie fortec, 

może doskonale obronić swą nieza- 

leżność—o własnych siłach. Wówczas 

też Afganistan, „zrzucając z siebie 

jarzmo Angiji* z całą stanowczością 

szukał oparcia o Rosję, z którą już 

w 1921-ym zawarł przymierze najwy- 

raźniej skierowane * przeciwko Anglji. 
Anglja z trudem niemałym  utrzymy« 

wała już od diuż:zego czasu pod swoją 

kuratelą kraj odcięty ad morza i bisd- 

ny, dając mu chociażby pośredni da- 
stęp do morza i hojnie go  zasilając 
finansowo. Pomimo to — nie udało 
się utrzymać niesfornego emiratu przy 

rydwanie Wielkiej Brytanj, Oderwuł 

się. A odrywając się musiał z mate: 

matyczną ścisłością paść w objęcia 
—Rosji, Już bezpośrednio po pokoju 
anglo-afgańskim zawartym w 1920 r. 

w Rawalpindi było rzeczą jasną, że 

Afganistan idzie na sojusz z Rosją, 
co, wyrażając się popularnie, oznacza, 

że Rosja ma do Indyj otwartą drogę, 
Z równin północno — indyjskich 

dostęp bardzo trudny do wzgórz 

afgańskich. Szturmem ich nie brać... 
O usadowieniu się na afgańskich 

płaskowzgórzach na czas dłuższy mo* 
wy niema, zważywszy na wielką bit- 
ność i w:leczną determinację Afganów. 

Natomiast z gór afgańskich stoczyć 
się na równinę północno-indyjską — 
nie trudno. 

Zdawało by się tedy; plan rządu 

sowieckiego jasny. Przez sprzymierzo” 
ny z Rosją, bitny, niecierpiący Anglii 
Afganistan — do Indyjl Odwieczne 
współzawodnictwo anglo-rosyjskie w. 
Azji zachodniej i środkowej przechy- 
la się na stronę Rosji... Czy rzeczy» 
wiście Rosja juź stoi „U wrót Indyj".?P 

Otóż nie wygląda na to. O ile da 

się przeniknąć plany sowieckie, Rosja 
opanowawszy faktycznie tak znako- 
mity punkś strategiczny; jak Afgani- 
stan, nie będzie myślała — przynaj- 
mniej w najbliższej i bliskiej przy- 
szłości—o wyciągnięciu konkretnych 
korzyści z tego atuta trzymanego w 

ręku. Rząd sowiecki zdaje się, że w 

obecnej chwili nie może i nie chce 
myśleć o ekspansji terytorjalnej. Co 
najwyżej może bolszewizm patrzeć 
na Indje jak na pole do propagandy, 
do którego będzie teraz miał ułatwio- 
ny dostęp. Zarówno w Moskwie jak 
w Lordynie zdaje się, że doskonale 
wiedzą, co trzymać o „wojowniczych* 

planach Republiki Rad. Oczywiście... 

sen o «ciepłem morzu» nie daje Rosji 
pokoju. Lecz, jak to mówią, sen—ma- 
ra. Mało się co po nocach śnil W 
biały dzień, па trzeźwo, na jawie na 

żaden obecnie hazard wojowniczy, 

osobliwie u wrót lndyj bolszewicka 

nie puści się Rosja. Dziś — najwy- 
raźniej: dziś, 

Czy traktat zawarty świeżo z 

Afganistanem oznacza krok naprzód 

Rosji ku «ciepłemu morzu», które 
«stoi» trzykroć podkreślone w t. zw. 
«testamencie Piotra Wielkiego»? 

W awangardzie miałby iść Afga- 

nistaa z jego bitnym, młodym, 
dzielnym ludem.. Juści, nie od tego 
byłby emirat o wcale świetnych tra- 

dycjach historycznych. 
. Przed wiekami potrafił mały Afga- 

nistan wybić się z pod jarzma Ara- 

bów. Wszyscy wielcy władcy Wscho- 
du sięgali łapczywie po ten mały 
kraik a żadeń z nich nie był w sta: 

nie utrzymać go przez czas dłuższy 

pod swoją władzą. Dżingishan panc- 

wał wśród afgańskich gór; Tamerlan 
miał w swojem ręku Kabul.. Perso- 
włe władali Afganistanem. Strząsał 
on z siebie zawsze jarzmo najezdcy 

i sam mu, bywało na kark wsiadał. 

Tak było z Persją, która dopiero w 

1714-tym całkowicie wybiła się na 

wolność z pod władzy Afganów. A 

dawniej, przed wiekami? Toć przecie 

był czas kiedy państwo Afgańskie o- 

bejmowzło swemi granicami niemal 
całe Indje północne! Żywą tradycję 
tej świetności przechowuje lud af- 

gański jak najdrogocenniejszy skarb 

po przodkach, przechowuje ją w rap: 

sodach ludowych. w setkach podań 
i legend. Marzenie o wskrzeszeniu 
wielkiego państwa Achmeta Szacha 
Durani'ego zdaje się do dziś dnia 

przepajać całą ideologję polityczną, 

bądź co bądź, bez mała dziewięciu 

miljonów Afganów. A jest też i af- 
gańska iredenta, wiecznie świeża, nie- 

wyczerpana, w graniczących z emie 

ratem sporych dzielnicach Indyj z 
przeważnie afgańską ludnością .. I oto 

ów Sen o państwie Achmeta Szacha 
Durani'ego nie dopuszcza do zupeł- 

nej drużby między Afganistanem i 
Rosją.. Podejrziiwem okiem patrzy 
Afganistan na Rosję. Rosja gotowa 
sięgnąć po.. byłe państwo Achmeta, 
które „w razie czego” powinno <wró- 
ić» w posiadanie Afganów. 

Powtóre rozumieją dobrze * Afga: 

nowie, że w razie zbrojnego uderze- 

nia Rosji na Indje zia Afganistan, 

kres będzie położony niepodległości 
Afganistanu. Rosja, posuwająca się 
zbrojnie w głąb Indyj, nie zostawi 

za sobą niepodległego jakiegoś emi- 
ratu, który mógłby jej siąść na 
kark. Afganistan. ma przecież przed 
oczami: co się stało z niepodległym 
Turkiestanem, z Bucharą, z. Chiwą 

Patrzą na zapędzanie na Kaukazie 

mohometańskich ludów w tak mie- 

skończenie im obcy ustrój państwo- 
wy jak bolszewicki. Socjalizm —w 
jakiejkolwiek formie—to nie dla lu- 

dów  orjentalnych. Oni mają swój 
Koran, na którego fundamencie świat 
mohametański stoi. wysoko pod 
względem socjalnych założeń. Ludy 
mohametańskie poczytują , komunizm 
za oręż, za narzędzie podboju, któ. 
rem Zachód operuje przeciwko mu* 
zulmańskiemu światu, 

W Europie sądzą, że Afganistan 

może być tylko sojusznikiem bądź 

Rosji bądź Anglji. On tymczasem 
pragnie zachować „wolną rękę”; on 

ma własne drogi i własne cele, Stara 
się być niezbędnym zarówno Rosji 
jak Angiji W tem jego siła. U wrót 
Indyj nie stoi bynajmniej dla Rosji 
droga otworem. Wręcz przeciwnie, u 
wrót Indyj jak wał górzysty i nie- 
dostępny leży Afganistan. Nie prag- 
nie on nikomu drogi torować. Skoro 
tylko nastanie odpowiedna chwila, on 
ruszy naprzód na własny rachunek 

i na własne ryzyko, Może się dostać 

łacno między młot a kowadło—lecz 

orzech to twardy. Nie stłucze go by: 
le kto; może nawet nie jest wcale 

do stłuczenia. Jacz. 
r E UL Liana аТОа 

Posiedzenie K. O. Państwa; 
WARSZAWA. 23.X. Pat. Pod 

przewodnictwem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej odbyło się dziś na 
Zamku 0 godz. 5 po poł. pierwsze 
posiedzenie komitetu obrony Państwa. 
Wzięli w niem udział marszałek Pił= 
sudski, wice-premjer Bartel i mini: 
strowie spraw zagranicznych, spraw 
wewnętrznych I skarbu. Przedmio- 
tem obrad była zbliżająca się sesja 
Rady Ligi Narodów, w której weźmie 
udział minister spraw zagranicznych. + 

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Sejm i Rząd. 

Zjazd Narodowej Demokracji, 

WARSZAWA, 23 XI, (żel,wł, Słowa) 
Na 4-go grudnia zapowiedziany zo* 
stał zjazd Narodowej Dzmokracji w 
Warszawie, Na zjezdzie mają być 
powzięte zasadnicze uchwały co do 
dalszej polityki stronnictwa. Przygo- 
towania do tego zjazdu otoczone są 
narazie jaknajściślejszą tajemnicą. 

Sądząc z pogłosek, które raz po- 
raz pojawiają się w prasie o roz- 
dźwiękach w zonie endecji i przygoto* 
wywanym przez p. Romana Dmow- 
skiego rozłamie, który miałby na celu 
utworzenie nowego stronnictwa do 
którego wszediby gen. Sikorski z jed- 
nej strony a pos. Witos z grupą 
Piasta z drugiej, przypuszczać  nale- 
ży, że przygotowywany w grudniu 
zjazd endecji będzie miał dla tego 
stronnictwa doniosłe nestępstwa. Nie« 
wątpliwie na zjezdzie rozegra się 
walka pomiędzy dwoma kierunkami 
nurtującemi w stronnictwie, poznan- 
skim i małopolskim. Niewykluczona 
jest również zmiana kierunku  stron- 
nictwa w stronę faszyzmu. 

Konferencją Marszałka Rataja 
z pos. Polakiewiczem. 

" WARSZAWA, 23.XI. (tel wł, Słowa) 
Marszałek Rataj powrócił do zdrowia 
i odbył w dniu dzisiejszym dłuższą 
konferencję z przewodniczącym ko- 
misji konstytucyjnej pos. Polakiewi- 
czem w sprawie jutrzejszego pósie- 
nia Komisji. Omawiano sprawę de- 
kretu prasowego. W kołach politycz- 
nych panuje przekonanie, że marsza« 
łek Rataj i pos. Polakiewicz jak rów- 
nież i komisja konstytucyjna w związ= 
ku z nastrojami panującemi w Sejmie 
nie piagną wywoływać konfliktu z 
rządem na tle artykułu 44 Konstytucji 
i wobec czego należy się spodziewać, 
że dekret prasowy nie przyczyni się 
do wywołania nowego zatargu. We- 
dług przewidywań, wbrew  pogłos- 
kom w posiedzeniu jutrzejszem ko» 
misji konstytucyjnej wezmie udział 
przedstawiciel rządu. 

Rzeczowa opozycja. 

WARSZAWA, 23 XI, (żel.wł, Słowa) 
Na dzisiejszem posiedzeniu komisji 
budżetowej przemawiał między inne- 
mi pos. Byrka, generalny „referent 
budżetu na plenum. Dyskutowano 
budżet ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych. Przemówienie pos. Byrki jest 
wysoce charakterystyczne dla stosun- 
ku pomiędzy Sejmem a rządem. Pos. 
Byrka, jeden z czołowych przedsta- 
wicieli opozycj, mowę swoją utrzy- 
mał w tonie spokojnym i rzeczowym. 
Mówca wskazał między innemi, że 
reformy w Ministerstwie Spraw We- 
wnętrznych już za min. Młodzianow- 
skiego nie były rzeczowe lecz perso- 
nalne. Obecny min. gen. Składkow- 
ski uważa, że czyjaś dobra wola i 
patryjotyzm wystarczy dla pełnienia 
funkcyj urzędowych i pod tym ką- 
tem przeprowadził zmiany usuwając 
fachowców. Ostatnie posunięcie min. 
Składkowskiego a zwłaszcza. jego о- 
kólnik o załatwianiu interesantów w 
starostwach jest zarządzeniem więcej 
efektownem na zewnątrz niż w 
gruncie rzeczy celowem i praktycz- 
nem usunięciem niedomagań w na- 
szej administracji. W dalszym ciągu 
pos. Byrka podkreślał zbagatelizowa= 
nie przez obechy rząd memorjału 
prof. Bobrzyńskiego. 

Krytyka pos. Byrki utrzymana w 
tonie rzeczowym, komentowana jest 
w kołach sejmowych jako zapowiedź, 
że opozycja nie będzie ignorowała 
momentów dodatnich w polityce 
rządowej i krytykę swoją ograniczy 
do rzeczowej oceny rezultatów. 

Zgon ks. Aleksandra Druckie- 
go-Lubeckiego. 

WARSZAWA, 23 XI. (żel.wł. Słowa) 
W niedzielę zmarł niespodziewanie 
książe Aleksander Diucki Lubecki, 
prezes Rady Naczelneį Monarchistycz- 
nej Organizacji Włościańskiej. © 

W. dniu dzisiejszym odbyła się eks- 

portacja zwłok z mieszkania przy 
ulicy Królewskiej na dworzec w celu 
przewiezienia do Bałtowa ziemi Ra: 
domskiej, gdzie nastąpi pogrzeb w 
grobach rodzinnych. Podczas ekspor- 
tacjj wygłosił przemówienie pos. 
Cwiakowski prezes M. O.W. Na 
pogrzebie w Bałtowie wygłoszą prze- 
mówienia w imieniu M, O.W, p. Za- 
łuska oraz przedstawiciele okolicznego 
ziemiaństwa. - 

90000 € 

Gy IE CZLONKIEM 

 



WRAŻENIA LAIKA, 
Tyle się czyta i słyszy głosów 

częstokroć biegunowo różnych, przy: 
tem wypowiadanych przez czynniki 
fachowe artystyczne, 0 wystawie 
prac konkursowych na pomnik Mickie- 
wicza w Wilnie, że naprawdę wy- 
twarza się jakiś chaos w umysłach 
czytelników. Czytelnicy bowiem nie 
są ani artystami, ani też fachowymi 
krytykami. Myśl czytelnika błądzi, szu- 
ka ks wyjścia. 

eraz, kiedy burza wywołana roz- 
strzygnięciem konkursu powoli za: 
czyna ucichać, kiedy możemy już 
spokojnie patrzeć na rzeczy, — niech 
wolno będzie również i czytelnikowi 
zabrać głos. A będzie to głos czło- 
wieka szczerze zrośniętego z tą zie- 
mią, kresowca, dla którego Wilno 
jest nietylko przybytkiem sztuki, lecz 
przedewszystkiem stolicą żywego du- 
cha polskiego. 

Przechodząc wśród tłumu zgro- 
madzonych w ujezdżalni przeróżnych 
„projektów, skomponowanych mmiej 
lub więcej  „kałamarzowo* (wyją 
tek stanowi projekt pod godłem 
„Zmierzch i Świt”, niestety obcy nam 
w swej koncepcji i nadający się do 
wzniesienia gdzieś w Kairze lub Je- 
rozolimie), zbliżamy się do prac wy» 
różnionych przez największy nasz 
autorytet wileński w dziedzinie sziu* 
ki prof, Ruszczyca, przez cały sąd 
konkursowy t. zn. przez mandatarju- 
szy Komitetu Głównego, a tem sa- 
mem społeczeństwa miejscowego. 

Projekt artysty Lubelskiego (Ill na- 
groda). Jakiemi drogami szła myśl 
dostojnego gremjum sądu konkurso- 

wego przy ierowaniu swego wyroku, 
dla laika pozostanie tajemnicą. za- 

pewne na zawsze. Cokół pomnika 
żywo przypominający jpudło na śmie- 
cie i na tem pudle postać mężczyz* 
ny w pozie lekkoatletycznej, jakby 

wyzywającej. Na miły Bóg, cóż to ma 
wspólnego z Mickiewiczem? W ruchu 
domniemanego Mickiewicza jakieś 
wyzwanie Światu i to wyzwanie bez- 

czelne, w stylu bolszewickim, Za- 

prawdę podobna koncepcja mogła 

powstać tylko w głowie człowieka 
rasowo nam obcego. Nasi sąsiedzi 
ze Wschodu niewątpliwie radziby 
byli wystawić pomnik według tego 

pomysłu na granicy polsko-bolsze- 
wickiej, zaopatrując cokół w ойро- 
wiedni napis, w rodzaju: „priwiet 
raboczim zapada* lub „na zło burżu- 
jam my mirowoj pożar razdujem*. 
Koncepcja tego projektu jest abso: 
iutnie obcą twórczości naszego 
wieszcza. — 

Praca odznaczona Il nagrodą. Pro: 
jekt wileńskiego artysty Jachimowi- 
cza. Dzieło to charakteryzują Szla- 
chetność koncepcji i szlachetność linji 
Całość ma być upostaciowaniem twór- 
czości młodzieńczej Mickiewicza z 
okresu filareckiego, wyrazem idei fa- 
rysowskiej, Czytałem nawet głosy wy* 
powiadającego się za wzniesieniem 
pomnika według tego pomysłu. Gdy 
się jednak wpatrzymy w ten projekt, 

gdy się jednak wmyślimy, to nieba- 
wem nasuwają się zastrzeżenia. A 

więc cokół, przypominający w ugól- 

nym zarysie fragment łuku tryumial- 
nego w Paryżu—jest piękny, cechują 

go spokój i jakaś dostojność szcze- 

gólna, ale właśnie ten spokój cokółu 

dziwnie nie harmonizuje z pegazem; 
ten rumak skrzydlaty winien był być 
raczej umieszczony na skale, jak 

to ma miejsce 'u Falconeta z jeźd- 
сет miedzianym. Pegaz jest bardzo 

dobrze ujęty, sama zaś postać Mic- 

kiewicza ražąco mala. Mickiewicz nie 

czuje się panem na tym pegazie, przy- 
pomina raczej krasnoludka z „Cudow» 
nej podróży* Selmy Lazerlóf, porwa- 
nego przez dziką gęś. Koncepcja te- 
go pomnika w całości nie jest prze: 

myślaną. . 
Nagroda I. Projekt artysty Szu- 

kalskiego. Od pierwszego spojrzenia 

jestem olśniony głębią myśli, zakutej 

w rzeźbę, przepięknem zharmonizo: 
waniem całości pomnika, wysoką, o 
całe niebo przewyższającą wszystkie 

` Teatr | 

      

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

Głodomór. 
— Czego pan żąda? 
— Pracyl 
— Co pan umie? 
— №с... 
— Trzeba przecież żyć! 
— Żyłem... 
— | jadł pan? 
— A widzi pan, w tem właśnie 

sęk.. Ja prawie zawsze głodowałem. 
Jeśli się mi pan przyjrzy, niezawod- 
nie sam to skonstatuje! — rzekł mło: 
dy, wynędzniały chłopak, o długich, 
małpich rękach, o zapadłej klatce 
piersiowej i o nieogolonej, wynędznia- 
łej twarzy. Ё 

Pan Charles przez sekundę — об- 
serwował chłopca i powiedział: 

— Mógłbym panu dać zajęcie w 
mojem panoptikum; musiałby pan 
grać rolę indyjskiego fakira. Z po: 
śród publiczności zostaną powołani 
iacy, którzy język pański przekłuwać 
„ędą szpilkami. To bardzo ciekawe i 

  

projekty kulturą artystyczną tego dzie- 
ła. Tu dopiero nasuwa się myśl «ten 
jest naprawdę twórcą». I w duszy 
swej kornie składam dzięki Bogu, iż 
dał Polsce wielkiego artystę, który 
tak znakomicie odtworzył nam całą 
syntezę twórczości i życia wieszcza. 
Nie rozumieć tego projektu, to nie 
rozumieć „improwizacji“. Na myśl 
przychodzą słowa Konrada 

Ja-mistrz wyciągam dłonie 
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me 

[dłonie 
jak na skrzydlatych 
[harmoniki kręgach. 

To nagłym, to wolnym ruchem, 
Kręcę gwiazdy moim duchem, 
Miljon tonów płynie, w tonów mi- 

[ijonie 
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każ- 

dym tonie 
Zgadzam je, dzielę i łączę, 
I w tęczę i w akordy 

Na gwiazdach, 

i w strofy 
[olączę, 

Rozlewam je we dźwiękach i w bły- 
[skawic wstęgach. * 

Mickiewicz karmiący krwią! ser- 
deczną orła-ojczyznę. Bardziej polską 
koncepcja być nie mogła. Jest to u. 
symbolizowanie słów „Ja i Ojczyzna 
to jedno.* Nazywam się Miljon, bo 
za miljony kocham i cierpię katusze". 
Projekt ten ma coś w sobie z Mon- 
salwatu. Jakże pięknie zharmonizowa- 
ny jest monumentalny cokół pomni- 
ka z jego szczytowem wiązaniem. Ca- 
ła Polska winna oddać hołd „należ: 
ny twórcy tego projektu. Jako kre- 
sowiec miłujący Wilno cieszę się, iż 
projekt był tworzony z myślą o Wil- 
nie. Po Wilnie się chodzi, jak w ko- 
ściele i dlatego Wilno jest miejscem 
najdostojniejszem dla wzniesienia po” 
mnika w tak genjalnem ujęciu. Przy- 
bywających do Wilna prowadzimy 
dzisiaj do kościoła św. Piotra na An- 
tokolu, aby pokazać arcydzieło z epo- 
ki przedrozbiorowej,—jutro będziemy 
prowadzić gości do pomnika Mickie- 
wicza. I będą przybywać do Wilna 
rzesze z kraju i zagranicy, aby obej- 
rzeć pomnik zbudowany według pro- 
jektu Szukalskiego, arcydzieło rzeźby 
polskiej. My, kresowcy, będziemy i 
wówczas dumni ze swej stolicy. 

Do projektu Szukalskiego wciąż 
się wraca. Projekt ten przykuwa na- 
Szą myśl,'naszą uwagę. Jeszcze upły- 
nie jakiś czas i całe Wilno przyjdzie 
do tego pomnika. A te rzesze ludu, 
które nie rozumieją dzisiaj tego pro- 
jektu przyjdą doń we właściwym cza- 
sie. Narazie nie rożumano dzieł 
Słowackiego, nie rozumiano „Wese* 
la” i „Wyzwolenia* Wyspiańskiego. 
Ale dzieła wielkich artystów rhają tę 
własność, iż są jak słupy ogniste... 

Myśliciel Rodin'a jest umieszczo- 
ny przez Francuzów przed sanktuarjum 
Francji, przed Panteonem. W Wilnie 
Myślicie! rodinowski byłby okrzyczany 
przez tłum jako „bolszewik*. „Józe” 
fuowoczka* wileńska jest postacią bar- 
dzo poczciwą, lecz jej opinja w spra- 
wach sztuki nie może być miarodajną. 

WŁ. Dworakowski. 

W numerze Gazety Warszawskiej Po: 
rannej zamieszczony został na pierwszem 

miejscu artykuł p. t. <Ferment wśród mo- 
narchistów wileńskich». Danych żadnych 
konkretnych artykuł ten nie podaje, więc 
prostować możemy tylko tytuł, co też czy- 

nimy niniejszym zaznaczając. że o żadnym 

«fermencie» wśród grupy konserwatystów 
wileńskich niema mowy. 

Przemówienie ks. Sapiehy na zamku w 
Nieświeżu było wyreżne i programowe, to 
też stwierdzić należy, że zjazd delegatów 

powiatowych Kresowego związku ziemian, 

jakkotwiek na skutek intencji Org. Zach. Pr. 
Państw. podkreślił apartyjność samego zw a* 
zku—to jednak obfitował w momenty, które 
były manifestacjami na rzecz Org. Zach. 
Pracy Państw. Tłómacząc przebieg zjazdu 
na żargon partyjny możemy powiedzieć: 
ostatni zjazd Kresowego Związku Ziemian 
był wielkiemizwycięstwem OrganizacjiZacho" 
wawczej Pracy Państwowej. 

  

trzyma całą publiczność w wielkiem 
napięciu, jestem przekonany, że na 
tem zrobimy kasę! 

— To nie ma sensu, — odpowie 
dział chłopiec — szukam łatwiejszej 
pracy! 

— Za pozwoleniem, — rzekł na- 
gle właściciel  panoptikum, — czy 
pan doprawdy potrafi nie jeść przez 
czterdzieści dni? 

— Powiedziałem przecież... to jest 
jedyrie, co umiem! 

— Miły przyjacielu, możemy zro- 
bić interes. Jeżeli pan będzie głodo- 
wał w ciągu czterdziestu dni, dosta- 
nie pan odemnie tysiąc rubli. Oprócz 
tego dostanie pan z każdego sprze- 
danego biletu, prócz dziecinnych i 
wojskowych, pięć kopiejek, prócz 
jednej szklanki wody dziennie pan 

„nic więcej nie dostanie. 
— Dobrze, zgoda. 

Przed panoptikum przystawały tłu- 
my ludzi. Przed panopiikum wisiały 
olbrzymie, pstre pląkaty, na których 
umieszczona była ciekawa wiado- 
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O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

A, Wschodnia doniosła, iż 
Dmowski zamierza wystąpić z Naro- 
dowej Demokracji i założyć swoje 
stronnictwo i to o monarchicznym 
programie. Pan Dmowski zaprzeczył 
temu kategorycznie, a teraz ogłasza 
artykuł w Gazecie Warsz. Porannej. 

Ww artykule tym ubolewa nad 
rozproszkowaniem się prawicy, nad 
odpidnięciem ziemiaństwa od ende- 
cji, oraz takie słuszne myśli wysuwa 
jako programowe: 

Oś mielam słę twierdzić, że w dzisiejszej 
chwili najważniejsze zadania, leżące przed 
narodem polskim, to, z jednej strony cof- 
nięcie naszego życia politycznego z tej skraj: 
nie radykalnej drogi, na którą weszło od 
początku istnienia naszego odbudowanego 
państwa, z drugiej zaś—założenie mocnych, 
trwałych podwalin prawnych pod nasz byt 
państwowy, bez których państwo popadnie 
w anarchję, a w ostatecznym wyniku zawali 
się lub przynajmniej zamieni na małe, nę: 
dznę, podległe sąsiadom państewko. 

Wszystko to. bardżo słuszne, szko- 
da tylko, że w teorii. 

rzeczywistości, w praktyce 
endecja nie tylko nie cofa nas z tej 
„Skrajnie radykalnej drogi" lecz prze- 
ciwnie robi co może by bronić kon- 
stytucji 17 marca, by nie dopuścić 
do wzmocnienia władzy naczelnej. 

S:koda ta*że, że p. Dmowski sko- 
ro poucza Polaków, nie poucza także 
swego stronnictwa, że nie można ope- 
rować kłamstwem, ani nawet kłamii: 
wemi tytułami jak np. „Fermenty 
wśród wileńskich monarchistów, 

Robotnik oburzony jest na mini- 
stra Niezabytowskiego, za to, że na 
przemówienie półbolszewika p. Dąb- 
skiego, który żądał dla włościan zie- 
mi, kredytów i oświaty, odpowiedzial: 
zgadzam się, lecz w porządku ode 
wrotnym. 

Pisma _ narodowo - demokratyczne 
poświęcają artykuły wstępne pamięci 
Ernesta Adama, zasiużonego posia na 
Sejm ze Lwowa. Zmaiły był wybite 
nym działaczem tej partji, Pos. Stroń- 
ski pisze o nim w Warszawiance: 

Życiorys $,p. Ernesta Adama, dokładny, 
prawdziwy, wierny, będzie kiedyś uczył po: 
tomność, jak Polska szła ku niepodległości 
miłością, wiarą, rozumem i żelazną pracą. 

. Zupełnie niepotrzebnie napadnięto 
na „biskupa* Hodura i pobito go. 
Lecz pisma lewicowe wzięły go w 
obronę przed zamachami kleru kato- 
lickiego, — jak się o tem pisze, i 
wypisują przeraźliwe nonsensy. Pisa: 
liśmy o obrońcach ciemnogrodów! 
Bo istotnie to przecież prawdziwe 
ciemnogrody te sekty, kościoły ma- 
rjawickie, narodowe i inne, oparte na 
zabobonach, ciemnocie, a często ze- 
szpecone tembardziej przez ciemne 
figury spekulujące na ciemnocie ludu. 
To są prawdziwe zabytki średniowie* 
cza. I w obronie tych właśnie spe- 
kulantów na ciemnocie ludu naszego 
uważają za stosowne występować 
posłowie z lewicy z takim patosem, 
jakgdyby właśnie za ich nadzwyczaj- 
ną odwagę cywilną jakaś Sta Inkwi- 
zycja na stos prowadzić miała, 

  я 2 

Nowość wydawnicza! 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 

„l. czeczotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

2 wydana z racji jubileuszu 50-lecia 

0
0
0
9
4
 

pracy literackiej autora. 
e Zamówienia z prowincji kierować do 

drukarni M. Latour'a, 
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
    

  

Administrator 
kaw, 32 lata rzutki, energiczny 1 
zamił, rolnik i hodowca z praktyką 
w znanych majątkach Poznańskiego, 
Szuka stanowiska ew. na Kresach. 
Zna się również na leśnictwie i prze« 

myśle roln. i leśnym. Śmigielski, 
Jarocin. (Pozn.)      

wkrótce otwarcie 

w gmachu 

    

mość, że słynny głodomór , Mac 
Tschamboock przez czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy nic nie będzie jadł, 
że kontrolę nad nim mieć będzie 
publiczność etc. etc. i że opieczęto- 
wanie skrzyni nastąpi dziś punktual- 
nie o godzinie 8 wieczór, Tłumy lu- 
dzi zapełniły olbrzymią widownię, 
wszyscy tłoczyli się dookoła skrzyni, 
do której się miał położyć mistrz 
Mac Tschamboock. 

Wystąpił naprzód, poprawił swój 
różowy trykot i ręką wykonał ruch. 

Do skrzyni podszedł monsieur 
Charles i zawołał: 

— Hallo! Tschemboock Sary? 
— Lapi tak! — odpowiedział mnie- 

many asyryjczyk, drżąc z zimna. 
— Zamknijcie wieko! Panie ko: 

misarzu, proszę zapieczętować urzę” 
dowo skrzynię. Eksperyment nauko- 
wy rozpoczął się! 

J:zz-bandowa orkiestra zagra!a ja- 
kąś skoczną melodję, posypały się 
rzęsiste oklaski. 

5 O północy pan Charles uchylił 

Wywłaszczenie w Kowieńszczyźnie. 
Plan parcelacyjny majątków na 1927 r. 

Z Kowna donoszą: Zarząd Reformy Rolnej przy Ministerstwie Rol- 
nictwa kończy opracowanie planu parcelacji majątków w 1927 r. 

Reforma rolna przewiduje ostateczne zakończenie parcelacji w ciągu 
trzech lat, t, j. do końca 1929 r. W latach 1927 i 28 będą rozparcelowa- 
5 ae: znaczniejsze majątki od 150 ha, w 1929 r. od 150 ha do 

a. 
Obok parcelacji majątków prowadzi się w nich likwidację serwitutów 

i wspólnych pastwisk. Co się tyczy podziału na kolonje, to zastosuje się 
to przedewszystkiem we wsiach związanych w ten lub inny sposób z 
parcelacją majątków. Podział wsi na kolonje ma być zakończony w ciągu 
8 lat, ponieważ w związku z wykonaniem reformy rolnej pracy tej nie 
mig się wykonać wcześniej z powodu braku odpowiedniej ilości komor- 
ników, 

Demonstracje antyrządowe w Kownie. 
KOWNO 23 XI PAT. Odbyły się tu poważne starcia między policją a 

młodzieżą prawicową, która urządziła demonstracje na ulicach miasta skiero! 
wane przeciwko rządowi, Policja konna i piesza zaatakowała demonstrantów 
przyczem 7miu policjantów i 7 osób z pośród demonstrantów zostało ranionych 

Sensacyjny proces w Berlinie. 
PLAUEN, 23 XI. PAT. Przed tutejszym sądem odbyła się rozprawa 

o oszczerstwo, którego dopuścić się miał adw. miejscowy Artur Miiller 
w stosunku do osoby obecnego ministra spraw zagranicznych Strese- 
manna. 

Miiiler zarzucił ministrowi, iż nadużył swego stanowiska i wpływów 
pośrednicząc w sprawie towarzystwa sportowego _„Evaporator*, które 
w roku 1920 starało się przemycić do Czechosłowacji pozostały z demo- 
bilizacji materjał wojenny w celu spieniężenia go w hutach żelaznych 
Kłodna. Wagony, w których znajdował się ten materjał zostały na gra- 
nicy niemieckiej zatrzymane. 

Minister Stresemann na prośbę właścicieli towarzystwa interwenjował 
w ówczesnem ministerstwie gospodarstwa Rzeszy. 

W czasie rozprawy Miiiler zaatakował w ostrych słowach ministra 
Stresemanna zarzucając mu kłamstwo i polityczne machinacje, Mini- 
ster Stresemann nie zjawił się osobiście na rozprawę lecz był przesłuchany 
w komisarjacie w Berlinie. Z zeznań Stresemanna wynika, że pośredni: 
czył on wprawdzie w rzeczonej sprawie, nie wiedział jednak o tem, 22 
chodzi tu o materjał wojenny, który ma być użyty do celów zbrojeń 
zagranicą. 

Na żądanie obrony oskarżonego sąd przychylił się do wniosku, aby 
przesłuchać ministra Stresemanna powtórnie w Berlinie, wobec czego 
rozprawę odroczono na czas nieograniczony. 

Badanie fortyfikacyj w Królewcu 
BERLIN, 23 XI. (PAT), «Deusche Tageszeitung» dowiaduje się, że” 

międzysojusznicza wojsko a komisja kontrolna ma niezwłocznie po po: 
wrocie gen. Walscha z Paryża przedsięwziąć dokładne badanie fortyfi- 
kacyj w Królewcu oraz twierdzy wschodnio-pruskiej Boyen. 

Walki powstańcze w Meksyku. 
PARYŻ, 23 XI PAT. Chicago Tribune donosi z Meksyku, że wbrew o- 

świadczeniomftamtejszych władz, powstanie zatacza coraz szersze kręgi. Walka 
między wojskami rządowemi a powstańcami trwa.3-ch przywódców powstania 
zostało skazanych na Śmierć. 

Kongres ukraiński we Lwowie. 
LWÓW, 23 XI (PAT). Kongres ukraiński (Undo) we Lwowie zakoń- 

czył się uchwaleniem szeregu rezolucyj w sprawach politycznych, gospo- 
darczych i oświatowych, a w szczególności przyjęciem zmian statutu or- 
ganizacyjnego i programu ideowego. 

Kongres aprobował dotychczasowy kierunek polityki ukraińskiej re- 
prezentowanej przez t. zw. centrum partyjne Uado i wystąpił przeciwko 
rządom zarówno lewicowej grupy dr. Kości:Lewickiego, jako też prawi- 
cawej grupy dr. Włodzimierza Raczyńskiego Obaj ci czołowi politycy 
ukraińscy zostali z nowo obranych władz partyjnych wykluczeni. W sto- 
sunku do Ukrainy sowieckiej kongres zajął staaowisko wyczekujące, po- 
tępiając ustrój komunistyczny i supremację wpływów rosyjskich. 

Ze szczególnym naciskiem kongres zalecił dążenie do Ścisłej koope- 
racji taktyczno-politycznej ze wszystkiemi innemi mniejszościami narodo- 
wemi Rzeczypospolitej. 

Jako organ naczelny obrany został komitet centralny z 40 osób, któ: 
ry wyłonił z siebie prezydjum na czele z adwokatein dr. Dymitrem Le- 
wickim jako prezesem, senatorem Czerkawskiem, byłym posłem do parla- 
mentu austryjackiego Terszakowcem i ks, prałatem Kunickimm,—jako wice- 
prezesami oraz z byłym sędzią Celewiczem jako sekretarzem gene- 
ralnym. 

(K I I TEST TTK ES SS TK SETUSEOA 

Pomnik Mickiewicza, 
Z zarządu głównego komitetu bu- 

dowy pomnika A. Mickiewicza w 
Wilnie otrzymujemy następujący ko- 
munikat: 

Zarząd komitetu odbył pierwsze 

nie przesądzając, narazie, 
pomnik ma być. 

Przedewszystkiem chodzi o za- 
pełnienie conajszybsze list, które 
sekcja finansowa komitetu już zaczęła 

jakim ów 

po ogłoszeniu wyniku konkursu po- 
siedzenie w poniedziałek 22 bm. 
Przewodniczył, przybyły umyślnie z 
Warszawy do Wilna prezes komitetu 
głównego gen. Lucjan Żeligowski. 

Postaqowiono opublikować w pra- 
sie w dosłownem brzmieniu moty- 
wowany protokuł czynności sądu 
konkursowego i prowadzić dalej ze 
zdwojoną  energją akcję zbierania 
składek. 

Zarząd komitetu apeluje gorąco 
do społeczeństwa o popieranie jego 
usiłowań, zmierzających do wzniesie- 
nia w Wilnie pomnika Mickiewicza— 

rozsyłać; chodzi o to aby akcja ko- 
mitetu nie stanęła z braku środków. 

Zarząd komitetu, podając do wia- 
domości publicznej, że wystawę prac 
konkursowych  zwiedziło do dnia 
dzisiejszego 2.500 osób, uprasza o 
jaknajliczniejsze zwiedzanie wystawy 
raz dla dokładnego zapoznania się z 
nader obfitym i ciekawym plonem 
konkursowym, powtóre ala zasilenia 
pomnikowego funduszu opłatą za 
wejście. Dla szkół zwiedzających wy- 
stawę zbiorowo tudzież dla wycieczex 
opłata zniżona jest do 25 groszy od 

  

$Lekcji 

drzwi do sąsiadującego z panoptikum 
pokoju i obejrzał swój szlagier, który 
mu miał tyle pieniędzy przysporzyć. 
Asyryjczyk spał. Monsieur Charles 
oświetlił twarz śpiącego lampą. Gio- 
domór ziewnął i powoli otworzył 
Oczy. 

— Kto tam? — zapytał 
szony. — Ach, to pan, panie 

— To ja, przyszedłem, 
czyć, czy wszystko w porządku, 
dalej! Dobranoc! 

Asyryjczyk poruszył się i rzekł» 
— Właściwie nie wszystko jest 

w porządku! 
— A cóż takiego? 
— Chcę jeść! 
Wytłomaczyłem sobie tę sprawę... 

Niech mię pan z tej pułapki wypuści. 
Ch-ę co innego przedsięwziąć! 

Monsieur Charles zrozpaczony 
krzyknął: 

— Ty psie... ty mię chcesz zruj- 
nować! 

— Jeżeli mnie pan dobrowolnie 
nie wypuści, to jutro, gdy sala będzie 
pełna, taki panu kawał zrobię, że mię 

rzestra: 
harles? 

by zoba- 
Śpij 

rysunku, rzeźby, kreślenia i geometrji 
wykr: ślnej udziela nanczyciel. 

Zakretowa 20 m. 1 w godz, 4 — 6 pp. 

2 : 

pan popamieta... No! 
Charles opuścił głowę; wiedział 

bowiem, że jeśli go nawet namówi, 
ażeby wytrwał do jutra, to on w każ- 
dym razie 40 dni nie wytrzyma... 
Podszedł do skrzyni ze wściekłością, 
p pieczęč, podniėst wieko i wrza- 
snął: 

— Wyłaź ty. gałganiel 
Gtodomór milcząc opuścił sw oje 

locum i rzekł poważnie: 
— Ma pan co do jedzenia? Mój 

żołądek jest jak wypompowany. 
Na stole stały resztki kolacji, którą 

pan Charles spożył razem z komisa- 
rzem policji: szynka, pół gęsi i 15 jaj... 
Głodomor złapał gęś, rozerwał ją w 
kawały i po pięciu minutach śladu po 
niej nie było. 

Monsieur Charles stał przy dru- 
gim końcu stołu i patrzał na niego 
ze zdumieniem i podziwem... 

Po chwili artysta połknął szynkę, 
także szybko zniknęły i jajka... 

Właściciel panoptikum ze įstrachu 
upadł na krzesło i zapytał: 

— Czy pan zawsze tyle je? 

Nr 2144 (1284) 

Pomnik.. ale jeszcze 
nie Mickiewicza, 

‘ 

  

Czy 29 re. 
zy lśni pogodą. 

Czy w dzień ginasi 
Czyli też przy święcie: 

Do późnej nocy, 
Ktoś z rozczesaną brodą, 
O własnej stol mocy 

Na własnym postumencie! 

Z podziwem przechodzień 
Popatruje nań codzień. 

„Posąg! Może to Mickiewicz? 
Kiedyś chciał — to masz go! 
Pewnie go Pronaszko 

Ulepił. 

Suchutko czy też błoto, 
On stoi, ani drgnie. 

Dorożką czy piechotą 
Ktokolwiek mimo mknie, 
Pogapi się i pyta: 

Kto to, mój Boże, kio to?! 
Postać niesamowita. 

Ach, ludzie są złośliwi 
I kłamią bez pamięci... 
Chybaż to żaden posąg? 
Niech głową pan pokręzi! 

Na skrzyżowaniu ulic 
W. powszedni dzień — przy święcie, 
Pan z rozczesaną brodą 
Stoi na postumencie, 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o łaskawe umieszcze: 

nie w swem poczytnem piśmie co następuje: 
Odchodząc na inne stanowisko poza 

Wilno, na tej drodze przesyłam wyrazy po- 
żegnania i jak najlepsze serdeczne życzenia 
duchowieństwu, władzom administracyjnym 
państwowym i komunalnym, prasie i WSZy- 
stkim obywatelom miasta Wilna. 

Dowódca Obszaru Warownego 
Wilno 

(—) О. Požerski 
gen, bryg. 

4 

Szanowny Panie Redaktorże! 

Niniejszera mam zaszczyt prosić Szanc. 
wnego Pana Redaktora o łaskawe umieszcze- 
nie'w swojem poczytnem płsmie co nastę 
puje: 

Wobec obiegających prasę pogłosek o 
moim zamiarze powrotu na łono cerkwi pra: 
wosławnej, niniejszem podaję do wiadomo - 
ści ogółu, że rozsiewane pogłoski pozbawio- 
nę są wszelkiej podstawy i dadzą się wy* 
tłomaczyć jedynie tendencyjnemi zamiarami 
pewnych w tem zainteresowanych osób. 

(-) Archimandryta Filip Morozewą | 

23 XI 26 
Wilno. 

  

Lieytaeja, 
Dnia 10 grudnia r. b. w Magistracie 
m. Prużany odbędzie się o godz. 
12:ej ofertowy, a następnie ustny 
po na sprzedaż lokomobili 

nza 65 HP. Cena wywoławcza 
1200 d>larów. Wadjum 10 proc. od 

ceny wywoławczej, 

  

Warunki i szczegóły na miejscu 
lub listownie. 

909608 
NADESŁANE 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy. 

Ihnatowicz, Lwów. 
SEBMARENAZAKRECGEH 

——————————5 

— Nie, tylko wówczas, gdym 
głodny! | 

— Mój drogi! —zawołał monsieur 
Charles, zdenerwowany bardzo — my 
nie zanulujemy naszego kontraktu... 
my go tylko zmienimy... Pan się bę: 
dzie oe jako znakomity żar- 
łok. Powiedz mi pan, czy byłby pan 
w stanie na'jednem posiedzeniu zjeść 
dwadzieścia pięć bułek i całą pieczo- 

ną gąskę? 
— Hm, — rzekł głodomór. Może 

pan dodać do tego jeszcze kilka kieł- 
bas i z dziesięć jaj... 

— Dobroczyńco — zawołał Char- 
les, rzuciwszy mu się na szyję, — To 
wzbudzi jeszcze więcej zainteresowa- 
nia, niż głodówka. 

— Szkoda, że jest tak późna go” 
dzina — rzekł melancholijnie chłopak. 

— Dlaczego? 
— Mógibym bowiem rozpocząć 

spektaki... 
Tłom. (—) 

1
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
terminu płatności daniny lasoweį 

Narada w sprawie zakupu wyznaczonej w ekwiwalencie gotów 
kowym, będą przyjmować się do 30 

zboża dla rolników. listopada r. b. Po tym terminie Mi: 
Wczoraj po południu w Urzędzie nisterstwo podań w tej sprawie nie 

Wojewódzkim odbyła się narada w będzie rozpatrywać. 
sprawie rozpoczęcia akcji zakupu (n) Ceny w Wilnie z dnia 23 

Iników, dotkniętych nie- "istopada ro. zboża dla rolników, dotkniętyc = iemiopłody: żyto loco Wilno 43 — 
urodzajem, W naradzie tej, jaka się = A za 160 kiĘ., = e > 

® mie! rowarowy — „Na kas; — odbyła pod przewodnictwem p. Sza- 58 Gięby zytułe 20 220, Fezie 2030, 
miawskiego, wzięli udział: p. Obie- Ea az: ea ra: 

3 3 czej oczekiwana znižka w związku z konjun- zierski, p. dyrektor Maculewicz, p. kz A mai ARO V EO Nu S 
Kurkliūski i inni. Jak wiadomo, wo- 

jewództwo Wileńskie na przeprowa- 
żyto utrzymuje się w cehie wskutek znacz 
nych zakupów wojskowych. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
dzenie tej akcji otrzymało 1 750.000 eh 10 ae je, a = Arajova 

С. a й TOC. — roc. złotych, zaś do zakupu zboża upo- 60-780, żytnia 50 oc: 65—70, KO rcó0 60-- 
ważnione zostały trzy instytucje: Syn- R razowa 45—48, kariotiana 80.90, gryczana 
dykat Rolniczy, Spółdzielnia Rolnicza <EGHiać pyllowy. 50 Brod ‚65—70, 60 pros, 
Związku Ziemian i Centrala Rolni- a razowy = L 

a * a manna ame! ańska „Za czo-Handlowa. Instytucje te miały o* 1 ir AjaRSAS ENY, zina caie 80:90, 

trzymać kredyty dopiero po otrzyma- t 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
i k Rol ncji sej- 0—60, jaglana 70—0. 

nii: przez Ban On GAl GC Mięso wołowe 140 — 160 gr. za 1 kg, 
mików, które wobec tego będą miały cielęce re baranie 130—150, wie- 
kontrolę nad temi instytucjami. Obac+ PIZOwe 238250, schab 270—280, boczek 

ie ie seįmiki potrzebną gwa- Tłuszcze słonina krajowa | gat. 3.80 — 
pm e - ) B ае 4.00, il gat. 320 — 350, ARON Z rancję ywa = 450—480, sadło z SA 

WoFec tego akcja zakupu zboża Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, šmię- 
z : t 180--200, twaróg 80— 120 za 1 kg. wkrótce się rozpocznie, i zboże prze« R baardzo WY 150 5 200, kata: niec” 

znaczone będzie dla prowincji Jednak tone — > solone 450 — 500, desero' 
REY ; 141; we —700. 

celem przyczynienia się do zniżki *"_jują: 270—280 za 1 dziesiątek. 
cen chleba w m. Wilnie, ze wspom- Warzywa: kartofle 8-9, | za L ka. 

cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za & nianych 1.750.000 złotych wydano Sabeeóy be one) Lark IS S r 
600.000 złotych dla największych w za 1 TŽ brukiew 10 — 12, o Śri kasz. 

ilni { i. 500-80 ha й szt., groci gr. Wilnie młynów: Gordona, |Jaroszewi i t Miko a TM 

cza i Malinowskiego (Jeśmana) Oraz kapusta świeża 10—12 za 1 kg., kalafiory 
dla Kinkulkina. Kredyt ten młyny już Po. 80 za sztukę, pomidory 60 — 80 za 
otrzymały, jednak z zastrzeżeniem, iż 3 

przy sprzedawaniu zboža, zakupione- 
go z tych kredytów, powinny zmniej: 
szyć swój zarobek o 50 proc. 

Wyasygnowanie tak znacznych 

kredytów dla tych młynów przyczyni 
  

się do znacznego źniżenia cen na | ŚRODA 
chleb oraz do regulowania tych cen. 4, Dziś Wsch. s. o g. 7 m 08 

Aby zaś młyny te przestrzegaly | Jana Ch. Zazh, ši o g. 3 m 38 
warunki na jakich wydano im  kre- L tyny p. 
dyty, upoważniono Magistrat do pro L-——— 

Do kontroli tej Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu wadzenia kontroli. pstorologii U. S-B. 
wyznaczą się specjalne komisje. z dnia 23—XI 1926 r. 

Następnie poruszoną została spra- Gientedfe | sA 

wa związana z zwróceniem się woQ- średnie 

jewództwa Nowogródzkiego do wspo” Temperaiura | 

mnianych 3 instytucyj, o objęcie ak- Średnia / 

cji zakupu zboża i dla powiatów No- Opad za do: | 

wogródzkich, dla których rząd wy* w min, i 
asygnował 500 tysięcy złotych. “I Południowy. 

Poe oo ciec aaa te obej: о 

mą swą akcją i województwo Nowo- 

gródzkie. 

INFORMACJE. 

+ 100C 

bę - 40 C. Tendencją barometryczna 
wzrost ciśnienia. 

CT 

— () W sprawie odszkodo- 
Krbtkotėrminowe kredyty dia wań rodzinom inwalidów b. żoł- 

rolnictwa. nierzy armji Stanów Zjednoczo- 
Wedle zestawienia w dniu 1 lis- nych. W sprawie odszkodowań wy- 

topada b. r. rolnictwo korzystało z płacanych przez Rząd Stanów Zjed- 
następujących kredytów krótkotermi. noczonych rodzinom inwalidów i po: 
nowych: w Banku Polskim w wyso- ległych b. żołnierzy armji Stanów 
kości 120 znilj. zł, (po potrąceniu re. Zjednoczonych z wojny Światowej 
dyskonta udzielonego bankom pań. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
stwowym dla weksli rolników). podaje do wiadomości, że uchwalo- 

W Banku Gospodarstwa Krajowe- ny przez kongres Stanów Zjednoczo - 
go kredyty wynosiły 43 milj. zł, (w nych termin p'ęcioletni od daty šmier- 

tem kredyty wekslowe 21 milj. zł c! lub utraty zdolności zawodowej 
pozostałą kwotę ; stanowiły kredyty żołnierza, w przeciągu którego przy- 
eksportowe i aprowizacyjne). sługiwało prawo ubiegania się o Od- 

W Państwowym Banku Rolnym Szkodowanie, — został obecnie prze. 
kredyty wynosiły około 60 milj. zł. dłużony na dalszych pięć lat, t. j. do 
(w tem nawozowe i nasienne około lat dziesięciu ud daty wypadku. 
16 milj. zł.). 

Tedis w P. K. O. pozosiaty na rzystali przysługującego im prawa 
1 listopada dawne lokaty gwarancyj. Olrzymania odszkodowania lub któ- 
ne, które wynosiły 5.7 milj. 2. „ rym odmówiono przyznania odszko- 

Ogółem kredyty krótkoterminowe dowania z powodu upływu pięcio- 
dla rolnictwa wynosiły 228,7 milį. zł, letniego terminu mają więc możność 

: dalszego o nie starania się. 
Nadzór nad bankami isprawa Osobami uprawnionemi do ubie- 

dewiz. gania się o odszkodowanie są: a) 
wdowa po zabitym, względnie żona 

Ministerstwo Skarbu kontynuuje weterana — inwalidy i dzieci rów- 
stale przez siebie prowadzone prace nież nieślubne i adoptowane — po 
w kierunku opartego na doświadcze- przedłożeniukoniecznych dokumentów 
niu ulepszenia jprzepisów o nadzorze oraz b) rodzice zabitego |lub wetera- 

nad bankami i dostosowania przepi- na—jnwalidy, lecz tylko w tym wy: 
sów dewizowych do aktualnych wy- padku, gdy niema osób w poprzed- 
mogów państwowej polityki gospo- nim punkcie wymienionych. 

darczej. » Wdowa po zabitym, względnie 
Prowadzone są studja w łącznoś- żona weterana i dzieci nie mają po- 

ci z opracowanym nowym statutem trzeby udowadniać <zależności mater- 
Ministerstwa Skarbu, nad stworze- jalnej od weterana, podczas gdy ro- 
uiem organu nadzorczego nad ban- dzice muszą udowodnić, iż byli za- 
kami, wyposażonego w obszerniejszy jeżni materjalnie, gdyż w przeciwnym 
zakres i liczniejszego pod względem razie odszkodowanie nie będzie im 
osobowym. przyznane. Podania o odszkodowa- 

KRONIKA MIEJSCOWA. nie mogą być kierowane bezpošred- 
uio do biura weteranów w Waszyng= 

— (o) Zeznania przy podatku tonie (United States Veterans Bureau 
dochodowym. W. sferach handlo- Washington) lub należycie ostemplo- 
wych poruszenie wywołała decyzja wane — do Ministerstwa Spraw Zą- 
Najwyższego Trybunału administra- granicznych. 
cyjnego w sprawie podatku docho- ' — (k) Akcja żywnościowa W 

„ dowego. W myśl tej decyzji komisją związku z nadchodzącą zimą, władze 
odwoławczą dia podatku dochodo- wojewódzkie zwróciły się do Mini- 
wego mia prawo zignorowania za- sterstwa Pracy i Opieki Społecznej z 
równo Odwołania jak i dowodów prośbą © wyasygnowanie kredytów 
tego podatnika, który w swoim cza- na prowadzenie akcji Żywnościowej | 
sie nie złożył zeznania: o dochodzie. dla bezrobotnych. Akcja żywnościowa 
Z powyższego wynika, że w wypad* obejmować będzie tereny m. Wilna i 
ku niezłożenia zeznania odwołanie od Nowej-Wilejki, Otrzymywać ją będą 
wymiaru podatku dochodowego jest bezrobotni zarejestrowani w urzędzie 

nieistotne. pracy, jak fizycznie tak i umysłowo 
— (k) W sprawie odroczeń od pracujący. Prowadzić tę akcję będą 

daniny lasowej, Ministerstwo Ro: samorządy (Magistraty) pod nadzo- 
bót Pubiicznych powiadomiło władze rem władz administracyjnych. 
wojewódzkie, iż podania od peten- — (t) O obowiązku zdecydo: 
(ów, ubiegających się o odroczenie wanej samoobrony funkcjonarju: 

' ' 

Zainteresowani, którzy nie wyko- 

Owoce: jabłka 40—60 gr. za 1 kg., gru- 
szki 60—120, śliwki 80—120. 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
c detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
etalu) gr. za 1 kg. е 

Ryby: liny żywe 380—400, śnięte 280— 
300 za 1 kg., szczupaki żywe 350-330, śnięte 
270—280, okonie żywe 340-360, śnięte 250— 
260, karasie żywe 200—250, śnięte 120—150, 
karpie żywe 280.320, śnięte 240—250, leszcze 
żywe 380.400, śnięte 320—350, sielawa 180— 
230, wąsacze żywe 380-400, snięte 340—350, 

e (brak), płocie 120 — 150, drobne 

Drób: kury 350—500 
częta 200—250, kaczki 400 —700, . bite 400— 
500, młode 250—350, gęsi żywe 1400—1500, 
bite 1000—1100 gr. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

23 listopada 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

gr. za sztukę, kur- 

Tranz. Sprz.  Kapno. 
Dolary 8,99 9,01 8,97 

Holandja 360,65  361,55 359,75 
Londyn 43.68 43,79 43.57 
Nowy-York 9,— 9,02 8.98 
Paryż 32,10 32,18 32,02 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Szwajcarja 173,90 174,33 173,47 
Wiedeń 127,18 127,50 126,86 

Wiochy 37,85 3791 37,76 
Belgja 125,55 525,85 125,24 
Stokhołm = = = 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 15,50 17— — 

= kolejowa 87,— 88,50 
3 pr. pożycz konw. 46— — — 

pr. pożyczk, konw, - — = 
—gproc. listy zast, 
ziemskie przedw. 37,75 — — 

G.EŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 23 listopada 1926 r. 

Dolary St. Zjedn,—899 8981/2 
Ruble Złote—4 77 4,76, 
Ruble srebrne—2,77 2,75, 
Marki niemieckie 2,151/2, 
Tow. Kredyt. m. Wilna 26,25. 

  

KRONIKA 
szy policji. Wobec często zdarza- 
jących się wypadków teroryzowania 
tunkejonarjuszy policji przez bandy- 
tów lub awanturników komenda głów» 
na P.P. wydała rozkaz, który mówi, 
że funkcjonarjusz policji, - przeciwko 
któremu ma miejsce gwałt fizyczny, 
obowiązany jest udaremnić zamiar 
przez użycie broni, 

Brak decyzji, bierność lub uległość 
gwałtom jest dyskwalifikacją funkcjo- 
narjusza i wykroczeniem  służbowem, 
podlegającem karze dyscyplinarnej, 

— (t) Prolongata akcji suma- 
rycznego stwierdzania obywatel- : 
stwa. Na wniosek wojewody wileń- szenie się w godzinach urzędowych 
skiego Ministerstwo spraw wewnętrz- do Referatu Wojskowego (ui, Wielka na wywody prof. Wróblewskiego je- nych zgodziło się na prolongowanie 24) poniedziałki i czwartki godz. 8— den z obrońców p. ad 

Uwagi: Pogodnie, wichura, min.za do- akcji sumarycznego stwierdzania óby- 9 wiecz. w celu otrzymania tako- 
watelstwa w m. Wilnie do dnia 1 
kwietnia 1927 r. 

— (0) W sprawie koncesyj na 
URZĘDOWA. detaliczną sprzedaż wyrobów Rządu. 

tytoniowych. Izba skarbowa otrzy” 
muje liczne podania różnych osób, 
starających się o koncesję na deta- 
liczną sprzedaż wyrobów  tytonia: 
wych, przyczem podania te odsyłane 
są z reguły przez lzbę do władz 
skarbowych | instancji, co osoby, 
starające się o te koncesje, naraża na 
stratę czasu z powodu niewłaściwoś- 
ci urzędu. W interesie tych osób na- 
leży wyjaśnić, iż od dnia 28 paździer- 
nika r. b. prawo nadawania koncesyj 
na detaliczną sprzedaż wyrobów ty- 
toniowych należy wyłącznie do władz 
l instancji, t. į. do urzędów skarbo- 
wych akcyz i monopoli państwowych. 
Tam też jedynie należy: kierować 
„wszelkie podania w tych sprawach. 

MIEJSKA 
— (o) W sprawie węgla dla 

instytucyj miejskich. Magistrat m. 
Wilna zwrócił się do departamentu 
eksploatacjj Min. Komunikacji z 

SŁ O W O 

    

  

1897 i 1901, którzy nie stawili się do 
zebrań kontrolnych w roku 1925, 
wreszcie szeregowi rezerwy roczników 
1899 I 1900, którzy w roku 1025 i 
1026 nie odbyli ćwiczeń w rezerwie 

i nie stawili się do zebrań kontrol- 
nych, a więc ci wszyscy szeregowi 
rezerwy i pospolitego ruszenia z bro- 
nią, którzy byli obowiązani stawić się 
do zebrań kontrolnych w roku 1926, 
winni się zgłosić w Powiatowej Ko- 
mendzie Uzupełnień Wilno (komisja 
urzęduje: ul. Dormrinikeńska 4, sala 
straży ogniowej) o godz. 9-ej w 
dniach poniżej wyszczególnionych, o 
ile temu obowiązkowi poprzednio z 
jakichkolwiek powodów zadość nie 
uczynili, lub też zgodnie z przepisami 
otrzymali przesunięcie terminu sta- 
wiennictwa do zebrań kontrolnych: 

Dnia 6 grudnia 1926 r. rocznik 
3 1890 i 1891 

   Walerja z Piłsudskich 
Giedgowdowa 

Zmarła na Litwie 11 listopada r. b. 
Pochowana 13 listopada na cmentarzu w Surwiliszkach 
Msza żałobna za jej duszę odbędzie się w Wilnie w Kościele Bernardyn- 

skim w sobotę 27 listopada o godz, 7 zrana, 
O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych i znajomych 

pogrążeni w smutku SYNOWIE, 

  

      
      
       

„ 1892 i 1893 

LIST OTWARTY zB > „ 1894 i 1895 
э 10 * „1806 
» }ё » 5 dl studentów Wydziała Prawa i Nauk Społecznych Uniwersy- 
«14 z, ” 1899 i 1900 tetu Stefana Batorego w Wilnie. 
„13 5» „ 1901 Głęboko dotknięci i oburzeni krzywdzącą insynuacją wymierzoną w 
Winni opóźnionego stawienia się dniu 20 b. m. przeciwko Prof. Bronisla i Wrėblewskiemu, stępują- lub niestawienia się do dodatkowych „ię Е nić A saga > : „ сети w charakterze eksperta w procesie Karnickiego w przemówieniu zieniem do 6 Adkanana Karani wie! adw, Niedzielskiego, niżej podpisani studenci U. Ś. B. i słuchacze 

oporni doprowadzeni będą przymu- czcigodnego Profesora jaknajenergiczniej piętnują słowa tegoż adwokala. 
sowo do nadzwyczajnych zebrań Stwierdzamy, iż tem głębiej czujemy się dotknięci, że spotkało to 
kontrolnych. Prof. Wróbiewskiego, naszego nauczyciela, człowieka bez skazy i czcią 

— (t) Obywatelski czyn. Czte- najgłębszą ze strony młodzieży otaczanego. 
ce a Bu widoki ainas =, Wyrażamy bolesne zdziwienie, że przewodniczący kompletu sądzą- 
Buturlina. Na skutek zarządzenia wtadź cego dopuścił, by z ust adwokata padły, mogące rzucić cień na całą 
śsiągnięto baterję z tego miejsca po- Palestrę polską, słowa pod adresem naszego czcigodnego Profesora. 

ju. Ufamy, że Sędziowie i Adwokaci, którzy stoją na straży honoru i 
Przed kilkoma dniami dowódca Sprawiedliwości, będący wzorem dla nas młodych adeptów prawa, nie 
E aga su ara. zawiodą naszych nadzieł i w sposób wyrežay stwierdzą, że tego rodzaju 
czas nie zaznał ze strony szeregowych insynuacje w ustach adwokata są niedopuszczalne. 
najmniejszej nieprzyjemności, wobec Wyrażamy podziękowanie p. p. Prof. Peirusewiczowi i Šwidzie, že 
czego celem podkreślenia swojej sym- w swych świetnych przemówieniach dali należną odprawę adwokatowi 

Niedzielskiemu stwierdzając, że honor naszej Uczelni, honor Profesorów i 
patji ofiarowuje do użytku dywiżjonu, 

zupełnie bezinteresownie 5 ha ziemi, Studentów jest dobrem, którego bezkarnie szargać nie wolno. 
Wilno dn, 23/XI 26 r. 

na polepszenie wyżywienia szerego- 

wych. Następują podpisy w liczbie 309 (trzysta dziewięć), 

Protest byłych słuchaczy prof. Wróblewskiego. 

. Dywizjon korzystać może z tej 
ziemi w roku gospodarczym 1926 —27. 

Jak się dowiadujemy wychowan- 
kowie Wszechnicy Batorego i b. słu- 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W środę dnia 24 chącze : : и prof. Wróblewskiego przesłali 
b. m. o godz. 12 i pół odbędzie się go Jego Magnificencji Rektora i Prze- w'Auli Kolumnowej Uniwersytetu świetnego Senatu Udiwers ; ‹ ytetu Ste* 
promocja absolwenta wydziału lekar- fana BW © w Wilnie "list, nastę: skiego p. Aleksandra Haniewicza na pującej treści: 

żyn katedry, że tak postępować wol- 
no". W dalszym ciągu swego  prze- 
mówienia tenże p. adw. Niedzielski 
wypowiedział się: „To było targnię- 
cie bezprawne, co nawet p. profesor 
Uniwersytetu Stefana Batorego był 
tak wspaniałomyślny, że przyznał”. 

at „> lekarskich. — "Na publicznem posiedzeniu Sądu / Szanujemy wolność słowa każde- 
stęp wolny. Okręgowego w Wilnie pod przewo: go, a w szczególności pełniącego 

< AKADEMICKA dnictwem P. Sędziego A. Jodziewicza szczytne obowiązki obrońcy, nie 
— Wileński Komitet Akade. w dniu 20 listopada r. b. rozpozna: mniej jednak musimy zaprotestować 

micki wzywa Kol. Kol, którzy skła: waną była sprawa Z, Smoleńskiego: 
dali podania, o odroczenie służby Karnickiego. Na procesie tym w cha- 
wojskowej, a dotychczas nie odebra- rakterze biegłego zcznawał prof, Uni 
li poświadczeń o bezwzględne zgło- wersytetu Stefana Batorego Dr. Bro: 

nisław Wróblewski W odpowiedzi 

wówczas, gdy wolność ta jest przez 
niesmaczną i niezgodną z prawdą 
insynuację nadużyta, 

To niżej podpisani, wycho: 
wankowie Wszechnicy Batorego i b. 
słuchacze prof. Wróblewskiego, w 
poczuciu obowiązku stania na straży 
czci i godności Aimae Matris, oraz 
jej grona profesorskiego — zakładają 
stanowczy protest przeciwko treści 
i metodom użytym w wystąpieniu 
adw. Niedzielskiego, czyniąc to w 
imię prawa, sprawiedliwości i honoru, 
Jednocześnie wyrażamy . podziękowa- 
nie p. prof. Petrusewiczowi, który 
występując w procesie, jako adwokat, 
godnie stanął w obronie Uczelni i 
młodzieży akademickiej. 

Następuje 21 podpisów. 

w. Niedzielski, 
mówiąc o samowolnem wymierzeniu 
Sprawiedliwości przez świadka Dzier- 
dziejewskiego oskarżonemu i powie- 
dziawszy, że Świadek ten b;ł w to- 
warzystwie dwóch swoich bratanków 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA |= A Stefana 
az ać „, Batorego i że to było polowanie z 

Wilna na A ana A kijami w nocy na człowieka — użył 
m. załatwił m, in. następujące spra. SIÓW: »Łagodzącą okolicznością dla wy: przyjął do wiadomości komuni. nich (t. Ё studentów), iż wzięli udział 

kat przewodniczącego zarządu z zała- dE = 12 aa a B o AAA 
twionych przez niego i jego zastępcę osa НЫ mija £ SE 
spraw; zatwierdził wnioski komisji 57374 7 HS! swego prołesora z wy: 
finansowo gospodarczej w sprawach: EE IEOA 

przekroczenie art 15 Usławy pociąg. _ Niedoszłe samobójstwo szpiega litewskiego, przekroczenie art. 15 Ustawy, pociąg- 

aa Bolesław Czarnecki zamieszkały konkretnych danych. 
sie i przyznania dodatkowego kredy- " okolicy N.-Trok, znany policji jako W niedzielę placówka K. O. P'u 
tu na leczenie chorych kasowych w notoryczny przemytnik, zmienił fach aresztowała Czarneckiego w momen- 

Poradni Towarzystwa Przeciwgruź: i zaczął utrzymywać bliskie stosunki cie gdy usiłował przekroczyć granicę 
licznego; zatwierdził wnioski komisji Ё funkcjonarjuszami wywiadu litew- do Litwy. : . 
Śwładczeń w sprawach: zadeklarowa- skiego. Działalność ta przyprowadziła Osadzony w areszcie Czarnecki 
nia kwoty zł. 3350 na zabezpieczenie 0 Па Łukiszki, gdzie siedział do poprzecinał sobie żyły, chcąc pozba- 
kasie chorych m. Wilna 1 łóżka w CZASU zbadania jego sprawek. Na wić się życia. | 

y a Skutek decyzji sędziego śledczego Stan niedoszłego samobójcy nie 
Czarnecki został zwolniony dla braku budzi wielkich obaw. (t) 

„Domu Zdrowia* w Bystrej, wpro- 

Napad na autobus pod Niemenczynem. 

wych. Odroczenia nie odebrane do 
dnia 1 grudnia 1926 r. będą nie- 
odwołalnie zwrócone do Komisa:jstu 

prośbą 0 zarezerwowanie i podsta. Specjalnie wyznaczonej godziny, wy- 
wienie wagonów dla dyspozycji kon- najęcia lokalu na umieszczenie gabi- 
cernu węglowego „Progres“ Kato- netów dentystycznego oraz elektro- 
wice, celem przewiezienia pod ad. helioterapji, wyasygnowania dn. 1.XII. 
resem wydziału opałowego Magistra- b. r. kredytów na Stację Opieki nad 
tu m, Wilna 600 ton węgla, koniecz matką i dzieckiem oraz zawarcia od 
nych na czas najbliższy dla utrzyma. tejże daty umowy z Towarzystwem 
nia instytucyj miejskich: szpitali, och. Przeciwgruźlicznem w związku z pro- 
ron, szkół i t. p. 

— (0) Z posiedzenia miej- 
skiej komisji prawniczej, Na po- 

jektowanem przekazaniem leczenia 
chorych-gružlikėw kasowych temuż 
towarzystwu. 

wadzenia w poliklinice kasy chorych 
przyjęć chorych na jaglicę podczas 

W ubiegły poniedziałek o godz. 
17-tej na jadący od strony Wilna do 
Niemenczyna autobus firmy „Omni- 
bus* dokonano napadu. Przebieg na- 
padu był następujący. W momencie 
kiedy autobus znajdował się w od- 
ległości 15 kilom. od Wilna dwóch 
nieznanych osobników zatrzymało 
auto. Jeden z nich steroryzawał szo- 

niedziałkowem posiedzeniu miejskiej RÓŻNE. 
komisji prawniczej uchwałono opra: — Telegram kondolencyjny. 
cować projekt warunków, na których Z powodu zgonu wielkiego oświa- 
będą udzielane przez Magistrat po- towca Prezesa Towarzystwa Szkoły _ Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic: życzki z funduszu rozbudowy miast Ludowej Senatora dr. Ernesta Ada- Wingry Nr 21, 23, 25 i 27, Kwaszelnia Nr7 
na remont domów. Pozatem uchwa- ma, Centralny Zarząd P. M. Sz. Z, W., ama: 9 (Szeroka 9), 11, 13, 15 (Kru- 
lono projekt wykupu działek ziemi którego zmarły był honorowym r "Bo ii Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
miejskiej przez b. „wolnych ш@и członkiem, wysłał do T. S, L. we wsi Góry od Nikodemskiej Nr1 do 31 włą- 
przedłożyć do uchwały Rady miej- I wowie telegram kondolencyjny. Z cznie i od 34—52 włącznie. | 
skiej. Reszta spraw spadła z porząd: powodu bowiem otrzymania Spóźnio” igpo ii Komisarjatu, „mieszkańcy ulic 
ku dziennego. nego powiadomienia, na pogrzebie mej Nr 1,3, 5, Jakóba Jasińskiego Nr 17 i 

— (o) T-wo „Miszmeres Choj- zasłużonego działacza na niwie 19, Tartaki Nr5, 7,9111. | , 
lim“ zwróciło się do Magistratu z oświatowej nikt z Centralnego Za- Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
prośbą o wyasygnowanie 30.000 zł. rządu P. M, Sz. /Z.W. nie mógł oso- 
na pokrycie deficytu na dzień 1 stycz- biśce wziąć udziału 
nia 1926 r, oraz © udzielanie stałej — Zabawa taneczna, Komitet 
subwencji w kwocie 20.000 zł. rocz- Domu św. Antoniego urządza 27 b. 
nie, m. w ostatnią sobotę przedadwento- Wilni 

WOJSKOWA wą o godz. S-cj wiecz. zabawę ta. IE. TEATR | MUZYKA 
— (0) Dodatkowe zebrania neczną w sali klubu dla inteligencji : 

kontrolne szeregowych rezerwy (Mickiewicza 17). ° — Teatr Polski (sala <Lutnias). Wy! 
i pospolitego ruszenia z bronią. Jako niezwykłe urozmaicenie za- stępy Ludwika Solskiego. Dziś znakomity 
P. Minister Spraw Wojskowych za- bawy, ze względu na bliskość trady: gość Ludwik Solski As sztuce Gor- 
rządził dodatkowe zebrania kontrolne cyjnych Andrzejek, wróżyć będzie Kija Mea ai rą Teatr Polski wy- 
w roku 1926. wnuczka słynnej Lenormand. — Jutrzejsza premiera. Jutro z udzia: 

Szeregowi rezerwy i pospolitego — Podziękowanie. Wydział łem Ludwika Solskiego i pod jego znakomi: 
ruszenia z bronią roczników 1898, Szkolny niniejszem dziękuje Zrzesze- tą reżyserją grana będzłe po raz pierwszy 
1804, 1803, 1802 i 1891, oraz Szere- niu Lekarzy Kasy Chorych m. Wilna klasycma komedja W, Sardou <Safanduły», д , : Е ja la, o słonecznej pogodzie i wdzię: gowi rezerwy i pospolitego ruszenia 2га hojny dar 545 zł. 50 gr., wpłaco- kq wypełniła całkowicie repertuar letni i je: 

z bronią rocza ików 1890, 1895, 1896, nych w dniu dzisiejszym za pośred- 

nictwem Naczelnego Lekarza szkół 
pow. p. Dr. Brokowskiego na doży- 
wianie dzieci szkół powszechnych w 

sienny Teatru Narodowego. 

fera, a drugi w tym czasie poprze: 
bijał szyny. Bandyci nie zabiwszy ni- 
kogo uciekli. Jeden z nich zatrzyma- 
ny został przez poster. Bolniaka; jest 
to Bronisław Gradzkiewicz ze wsi 
Slesaryszki gm, Niemenczyńskiej. 

Śledztwo ustali jaki -był cel za- 
trzymania i zepsucia auta. (t) 

Kto dzisiaj powinien stawić się do komi- 
sji przemeldunkowej. 

Pióromontu Nr 2' 4, 6, od 15 do 19 włącz- 
nie, od Nr 26 do 30 włącznie, Derewnickiej 
lewa strona Nr 4, 6,8 i 10, zauł, Pióro 
mont, prawą strona od Pióromontu do De. 
rewnickiej, Słuckiej ewa strona od Pióro: 
montu do Lwowskiej, Lwowskiej Nr 6, 8, 10. 

„ Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Pięknej, prawa strona od drogi Górajce, 
Ogińskiego, lewa strona od Pięknej do Gra« 
niczacj, Granicznej, lewa strona od Ogińskie: 
go do drogi Górajce, wsi Górajce. 

t) 

VATESI KITT AS TTT IEEE TS SS STR OST RÓ ROCCO A 
Sobotnia popołudniówka dla 

młodzieży szkolnej. W sobotę o g. 4 m. 
30 pp. Ludwik Solski wysiąpi w <Skąpcu»— 
Moliera. Widowisko to Teatr Polski prze- 
znacza dla uczącej się młodzieży, pragnąc 

ios ją z arcydziełem literatury fca- 
a . 

„ „—, Popoludniėwka niedzielna. W 
niedzielę o g. 4—ej pp. grana będzie kome: 
dja Ruszkowskiego «Wesele Fonsia», Ceny 
najniższe od 15 gr. 

— Gościna Stanisława Przybyszew: 
skiego w Teatrze Polskim. Teatr Polski 
zapiosił Stanisława Przybyszewskiego w ce- 
lu wygłoszenia przez jubiląta odczytu, któ: 
ry się odbędzie w Teatrze Polskim w nie- 
dzielę nadchodzącą o g. 12 m. 30 pp. na 
temat: «Kobieta w mej twórczości», w pot 
niedziąłex zaś Stanisław Przybyszewski wy*
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powie słowo wstępne przed premjerą sweš 
Sztuki «Dla szczęścia», w której rolę Zdżar- 
skiego kreuje Ludwik Sclski, 

WYPADK! ! KRADZIEŻE, ET 

— Bójka w piwiarni. Dn, 22 b. m. o 
g. 21 w piwiarni Danki (Ostrobramska 5) 
wynikła bójka w czasie której awanturujący 
się stawili czynny opór posterunk owemu 
komis. Chmielewskiermu, który 
wkroczył do piwłarni. Posterunkowy, widząc 
iż sam nie da rady zaalarmował gw zdkiem 
© pomoc. Wówczss przybyli przechodzący 
przypadkowo aspirant Chmiefiński i 3.ch in. 
nych policjan'ów, którzy zejście zlikwidowali, 

czasie interwencji posterunkowy 
Chmielewski | poster, Izmajłowicz zostali 
lekko potuibowani. Awanturników Józefa 
Katkowskiego, Antoniego Kirkiewicza wraz 
z Long Zofją doprowedzono do I komisar- 
a 

— Kradzieże. H. Mukłowowej (Wer- 
kowska 11) skiadziono bieliznę wartości 350 
złotych. 

— W. Dowbosowej (zawł. Śnegowy 9) 
skradziono ubrańie wartości 8(0 zł. 

— S$. Lewitowi (Zarzecze 16) skradziono 
różne rzeczy wartości 1100 zł. 

BEST TRIDENS 

Wileńskie Towarzystwo 
Filharmoniczne. 

W jednym z artykułów peprzec- 
się poinformować o nich staralem 

trudnościach, napotykanych na 
dze rozwoju W.T.F. 

Brak środków do uzyskania włas- 
nej sali koncertowej i zależność cal- 
kowita od sporadycznej decyzji— 
prawie zawsze bardzo spóźnionej— 
Dyrekcjł teatru w sprawie sali «Lut- 
ni» niezmiernie utrudnia, a często 
najzupełniej uniemożliwia pracę pla 
nową Towarzystwo, 

Wymownym dowodem ujeranych 
skutków takiej działalności dorywczej, 
postanawianej z dnia na dzień, był 
ostatni poranek niedzielny, urządzony 
zbyt pośpiesznie, kiedy było już 
więcz niemożliwem przygotowanie 
koncertu z udziałem Wileńskiej orkie- 
stry symfonicznej (egzystencja której 
stanowi główną troskę W.T.F.) albo- 
wiem znaczna część orkiestry nale- 
żała do objazdowej imprezy opero: 
wej, która powróciła tylko w końcu 
tygodnia. Byłoby niezawodnie lepiej— 
wcale nie urządzać poranku, niżeli 
wypuścić na estradę wykonawców. 
nięstojących na wysokości wymagal- 
nej i odpowiedniej zadaniom kultu, 
relno muzycznym Towarzystwa. Trze- 
ba © tem pamigtači,. 

Przyjemny w brzmieniu, lecz za- 
mało dźwięczny głos, aby wypełnić 
salę „Luini“, postada barytonista S 
Śwolski, Nie można odmówić śpiewa- 
kowi mużykalności, ładnego doboru 
pieśni i wykonania wyrazisiego. 
„ „Wszystko to jednak nie jest w 
ilcści wystarczającej dla dużej sali 
koncertowej | 

Wprost nie do pojęcia, że śpie” 
wacy (z nielicznemi wyjątkami) nie 
zadają sobie trudu—nauczenia się na 
pamięć muzyki i słów tych kilku dro- 
biazgów, z kióremi występują pub: 
licznie. Jest to lekceważenie swych 
obowiązków, kióre nie powinno być 
tolerowane przez krytykę. Pośród 
pracowników muzycznych, chyba, 
nzjbardziej leniwi—Śpiewacy, 

gFortepianista A Szatensztejn był— 
godobno—chory i wystąpił tylko, aby 
uie robić zawodu. Byłoby to—może 
— bardzo chwalebne dla jego osoby, 
ale jeszcze bardziej szkodliwe dla re-. 
nomy artystycznej. Pierwsze wraże- 
nie najsilniej pozostaje w pamięci i 
trudno potem poprawić, jeżeli adra- 
zu nie wypadło całkiem pomyślnie, 
Gra fortepianisty wykazała uzdolnie- 
nie muzyczne i sprawność technicz. 
ną jednak wcale niedostateczną, aby 

dro- 

RR Ča 

MAREK AŁDANOW. 

„ Swięta Heleną wyspa 
maleńka. 

Z początku miał on nadzieję, że 
proces odtwarzania przeszłości pomo 
że mu znaleźć odpowiedź na pytanie, 
—gdzie, w czem i kiedy został popeł» 
niony przezeń fatalny błąd, który za: 
łamał jego życie, Lecz wkrótce zro- 
2umiał jasno, że nie warto szukać 
odpowiedzi na to pytanie: wiele dzieł 
rozpoczętych przezeń mogło się Wy. 
dawać ludziom główną przyczyną je- 
go upadku; lecz on sam wiedział 
dobrze, jak Ściśle związane było każ. 
de z nich tysiącem innych dzieł, za- 
miarów i planów, które z równą 

słusznością uznąne mogły być za 
fatalne. W głębi duszy przyszedł on 
do przekonania, zupełnie jasnego dlań, 
że nie zgubiła go żadna klęska poli- 
tyczna lub błąd strategiczny j nawet 
nie setki klęsk i Diędów: lecz zgubiło 
go to, że on, jednostka ludzka, chciał 
rządzić światem; a to właśnie było 
rzeczą niemożliwą, nawet z jego 
szczęściem i z jego geniuszem. 

IX. 

z Napoleon pędził żywot samotny, 
Loa rzadko przyjezdnych i nie 
Scali znajomości prawie z nikim 
z arystokracji na wyspie. Na Świętej 
Helenie kursował nawet żart, że miej: 
scowa kolonja jedynie z europejskich 
gazet dowiaduje Się towin z życia 
ze Bonapartego. Co prawda w 
tlerwszych latach pobytu swego na 
wygnaniu, cesarz znalazł przyjaciela, 
Przyjacielem tym była czterkasioletnia 
Betsy Balcombes, córka kupca, w kió- 
rego domu mieszksł Nzpoleon, zanim 
«iila Longwood nie została przygo* 
„owana do przyjęcia wygnańca. Zna- 
jomość między nim, a wesołą i roz. 

wywzwzu Głabiaiaw Fłaskiwwięk — Kedaslor 6/z Catsiax Karos ski 

Ze świata. 
— Dom przyszłości. Pewien architekt 

kański przepowiada, iż dom, PAS 
ędzie miał najmniej sto pięter. ierw- 

szych 15 pięter zejmować będą sklepy, ma- 
gazyny i składy. Reszta pięter będzie oprócz 
mieszkań zawierała to wszystko, co czło- 

1 wiekowi potrzebne jest dla zdrowia, czy nie zrozumieli go. Powtórzył to samo po 
służbowo "Ozrywki. Będzie tam więc zakład kąpielowy, angielsku, 

restauracja, kawiarnia, kinematograf, a na 
dachu nowoczesny ogród. Oczywiście cały 
dom będzie ogrzewany centralnie i oświetla: 
ny przez własną elekrownię. Wchodzenie na 
schody będzie zupełnie zbyteczne, gdyż mię- 
dzy piętrami będą funkcjonowzły liczne 
windy ejekiryczne. Z punktu widzenia zdro 
wotności i ędą te drapacze nieba przyszłości, 
przewyższające wysok: ścią wieżę Eiffel, tów 
nież pożądane; w ciągu kilku sekund bo- 
wiem będzie można dostć się na dach, 
gdzie pow e rze jest czyste, pozbawione ku- 
rzu i sadzy. 

Inżynier amerykański sądzi, że z punkiu 
widzenia techniki budowlanej, gmach taki 
jest zopełale możliwy i że olbrzymie koszty 
budowy pokryją sę w zupełności. 

— Zabawna przygada króla belgij- 
skiego. Z powocu zaś:ubin belgijsk'ego na- 
stępcy tronu z ksężniczką rtzwedzką p.smo 
«Het Laats e Nieuws» opowiada o zabawnej 
przygodzie jaką zdarzyła się królowi Ailber- 

Z SĄDÓW. 

Dezerter bandyta skazany na 
osiem lat. 

Mieszkańcy gm. Miorskiej zaniepokojeni 
byli w roku 1924 często powtarzającemi się 
napadami tabunkowemi dokonywanemi przez 
zamaskowanego żcłnierza. Napady dokony* 
wane były przeważnie na pojedyńcze osoby, 
przyczem napastn'k odznaczał się specjalnem 
okrucieństwem. 

Pewnego kupca jadą e;0 furmanką do 
Miadzioła bandyta zimusił rozebiać się dó 
naga, a następnie rewciwerem 1 sztyletem 
wyruszał wydanie pieniędzy, których n. b. 
poszkodowany nie miał przy sob e. : 

Śledztwo doprowedziło do stwierdzenia, 
że napady te dolonuje dezerter z wojska 
polskiego Feliks Kossskowski ukrywający 
się po lasach. 

Razu pewnego policja otrzymała poufne 
informacje, że bandyta vkrywa się w Sto- 
dole. 

Okrążono stedołę i kiedy policjanc! za» 
Częli się zbliłeć ze stodoły wybiegło dwóch; 
Kossakowski i Wojck. Kossakowski wy- 
strzelił z karabinu do policjania poczem za: 
czął uciekać w kierunku lasu. Wójok rzucił 
się z siekierą lecz padł przeszyty strzałem 
posterunkowego. Za uciekającym Kossakow* 

SŁOWO 

AMiejski Kinematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

towi, gdy za swoich młodych lat bawił w 
Szwecji. Wyszedł z domu wczesnym rankiem, 
aby się przejść po ullcach Sztokholmu. Po 
godzinie powrócił t chciał wejść do zamku 

ki ólewskiego. ierze stojący na warcie 
nie poznali go i zatrzymali mówiąc: 

— Tu nie wolno nikomu wchodzić. 
— Ależ ja jestem królem Belgji, zawo- 

łał Albert po francusku. Żołnierze naturalnie 

Н Dziś będzie w 

    
i 
i 
i 

i 

\ 
j Rzecz dzieje się w miasteczku Alcotra w A 

NAD PROGRAM: «Kabaret bez artystów» 
Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 

następnie po niemiecku, ale CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 
wszystko to nic nie pomagało. Zołnierze 
ciągle powtarzali: 

— Tu nie wolno nikomu wchodzić. 

  

Nr 274 (1284 

yświetlany film: 

„Pod modrem niebem Argentyny" 
dramat w 8-miu aktach podług powieści Vincente Blasco Ibaneza. 

rgentynie. — Ostatni seans o godz. 10 
w jednym akcie. 
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. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 

  Król znał kilka wyrazów szwedzkich i 
  | 

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
pno, zamiana fortepianów, 
pianin, tisharmoniji. 
  

  dla Napoleona: Pr 

przy ich pomocy chciał żołnierzom tło 
A km jet i 5 si NA RATY! 
<Kung Bele, kung Belg», powtarzał, ale 

żołnierze nic nie TOŃ 1 wkońcu wzięli ВЕ Ре“" 
go za warjata. Jeden z wartowników zawo- 4 NAJTAŃSZE x az straży, = rzekomego wat- ZRÓDŁO! ku ata odstawić na policję. Komenda rzera- 1 ili eine — 
R) zawolal: оНО BE Odbiorniki M CZĘŚCI SKŁADOWE 

— Ależ to król! Prezentuj broń! : Król wszedł już bez przeszkody do pa T-wo 1177 Wilno» łacu i szczerze uśmiał S'ę ze swej przygody. я > b I Wileńska 24 — Nastroje religijne ludności w Ro- Radjo techniczne s Tei. Nr 1038. 
sji. Kor*spondent rosyjskiego pisma socjsli- wnuczka Lenorm 
stycznego «Dni» donosi w swej ostatniej ko» у 3 ` 
respondencji z Rosji o następującym fakcie, 
tóry się zdarzył w Piotrogrodzie, odzie 

bolszewicy zwrócili Ławrę Aleksandro'Niew: 
ską duchowieństwu prawosławnemu. Przez 
ostatnie dwa lata Ławra ta oddana była 
przez władze sowieckie zwolennikom żywej 
cerkwi, którzy z powodu braku funduszów 
1 wiernych doprowadzili stan gmachów Ła- 
wry do całkowitego zniszczenia. Wobec tea 

  

Adres; naprzeciw 

Oo godz. 10 zran Przefarg 

  

  

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 

nowa 21—6 w bramie na schody, 

  

  

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy ustnej 
Sztuczne zęby. Porce 
lanowe korony. Mi 
ckiewicza 11—8. Wojł 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 
W. Z. P. 4503. 

an; co wróżyła 
zepowiada przysz- 

Krzyża, ul Mły- 

a do Sej wiecz. 

    

  

: Akuszerka 

W. Smiałowska 

  

  
      

  

« 
go odebrały władze sowieckie Kawrę zwo- Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu zaku ž ©' | przyjmuje od godz. % 
lennikom żywej cerkwi iogłosiły w pismach _ pi: 3545 m* deseki brusów sosnowych war- | ® S | do i9. Mickiewicza 
sowieckich, że oddadzą gmachy Ławzy na  sztatowych, specjalnych wymiarów ы © 46 m. 6 
przeciąg 15 fat tej organizacji cerkiewnej, r ю & p WZP. Nr 63 
która podejmie się całkowitego remontn La: 3 a aj i warunki technicz- | > 6 
AE ne należy się zgłosić osobiście iub pisemnie do Wy- = conan 

„ Prawosławny metropolita piotrogrodzki _ działu Mechanicznego pokój 312 w gm+chu Dyrekcji, | Z a MAJĄTKI 
Józe! podpisał umowę na przekazanie gma: SS < 5 domy, place, fol. 
chów Ławry duchowieństwu prawosławne: Oferty należy nadesłać względnie złożyć do 5 Е warki sprzedajemy 
mu. W dniu kiedy odbywało się przekaza! skrzynki w przedsionku gmuchu Dyrekcji najpóźarej & 7 — kupujemy na 
mat ak me zebrał sę. tłam, dnia 21 grudnia br. godzina 12 w zapieczętow:nej i | O 5 „asa cz anaście tysięcy osób. Po ukończe: i > m: ye niu łormalności, zwiąsanych z kwa paeme MS dE 3 dla | £ В Dow HK 
awry, duchowieństwo odprawiło nabożeń + > ©. Ак stwo, podczat ktėrego zbi t ZACHĘTA 
аОНЕ na cel odbudowy tia, Visas, W zgłoszeniu należy wyszczególnić: 2 Gdańska 6 K 
tej kwesty dal nader wymowne rezultaty — el. 9—05, 
w cążu godziny zebrano w tłumie 75 tys, 3) cenę za 1 m3 tylko w złotych, franco wagońt o wynajęcia o wynajęcia dwa 
rubli. stacja załadowania P.K.P. normalno:torowa, cena D 2 ĖS KOJE RE aż R. RZĄDCA 
P0444+4+444+4+6454 ‹ winna być wypisana cyfrowo i słownie; westkiómi wypodyiaj 2 AS A rolny energiczny z 

DETALICZNY SKLEP / $ b) stację załadowania: przy mi. Wileńskiej. | Witoldowa 7—1. towną praktyką Wro: 
Pierwszej Wil. Spółki Win $ №1ад. м- Вшгае Ogto- ааН, 

i Przetworów Owocowych c) termin wysyłki a w razie podziału na partje, ter. 3762 5. „Jutana, Niemiecka 4. 

  
  

rowego gospodarstwa 
posiada Świadectwa 

skim dano szereg strzełów, z których dwa $ 
raniły go w piecy i lewą rękę. Uciekający ® w wysokości 5 proc. wartości oferowanych materja Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlowe 

Wileńska 36. tel, 886. min wysyłki każdej partii. solidne, poszukuje 

4 Podaje do włdóżóki, że w tych * Oi sa : a : Dochodowe o dE 
dniach otrzymano świeży transport Ф Gene. mają prawo przy otwarciu ofert być ® domy AZ ® :Ь!сгё'еіа. akcja 3% obecni. Do oferty należy dołączyć kwit Głównej Ka- nałychiślast sprzedatięy — 16 2) 04-12 AO OliOYy Nicejskiej. sy Kolejowej którejkolwiek D.K.P. na złożone wadjum 0 NeMY r е 

4 ооФФФФФоФФФФоФоФФоо | padł wycieńczony upływem krwi. i i i i i PER TWh Rat ŚĆ. se Niezłożenie wadjum spowoduje odrzucenie 060 nie 
przez wszystkich prawie poznany. Biuro Techniczno - Handlowe oterty. 

Sąd okięgowy skazał go na dziesęć lat 
więzienia ciężkiego. Sąd apelacyjny w skła 
dzie: przewodniczący sędzią Songajłło craz 
sędziów Dmochowskiego 1 Ejdrygiewicza 
zmniejszył w dniu wczorajszym karę do lat 
ośmiu. Oskarżony nie dał po sobie poznać 
przygnębienia. Na ławie oskarżonych usiło' 
wał nawiązzć rozmowę z policjantem, uśmiei 
chał się i nie robił wrażenia strapionego. T. 

  

się odważać na estradę z „Balladą“ 
F-dur Szopena, należącą do arcydzieł 
tak pod każdymi względem trudnych 
i odpowiedzialnych. Tylko najwięksi 
pianiści mogą sobie na to pozwolić; 
większość nawet wytrawnych muzy- 
ków powinna tylko dla siebie w do- 
mu studjować z nabożeństwem, nigdy 
a nie produkując z niemi publicz- 
nie. 

Znacznie lepiej wypadły „Warja: 
cje na temat polski* Ladowa wdzię- 
czna i w wielu szczegółach ładna 
kompozycja. Sonatina Ravela niebar: 
dzo odpowiada swej nazwie formal: 
nej i zadługa na wartość inwencyjną 
tematów. Nie jest też dobrą zmiana 
programu; wykonawca powinien z 
obmyśleniem układać program i ścis- 
le się jego trzymać. Publiczność ma 
prawo wymagać wykonania żepowie* 
dzianych utworów. 

Mickat Józejowicz, 

na bardzo pewne 
gwarancje każdą sumę 
Wileńskie Biuro Komi: 

sowo-Handlowe 
-NI_ Mickiewicza 21, tel.152. 

EL 
Mydło 

OgórKOWE. 

J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. | 
Adres tel. — «KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach fabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

AUE ŻE E 
gł 

a DRUKARNIA 
a „ WYDAWNICTWO ti 

Bau WILEŃSKIE* 

a przyjmuje wszel- 

Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych. 
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Lekarz Dentysta 

B. Sławińsk 

upię  przedsię- 
K biorstwo handlo= 

we uruchomione 
w Wilnie za gotówkę 
10—15 tys. zł. Szcze» 
gółowe propozycje do 
Biura Reklamowego 

$, Grabowskiego 

Mickiewicza 21, 
tel. 152 

Mieszkania 
2—3—4 pokojowe 
w centrum i na 

przedmieściach 
wynajmiemy na 

dogodnych warun: 
kach, 

Dom H.-K. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6. 

Telef, 9—05 

  

    

pod «Kupno». 

wa place bu- 
iš dowlane kupię 

й w okolicy Łu- 
kiszek ub Pohulanki 

„ul, Orzeszkowej 11 
m. 25, 

  

O SPRZEDANIA 
SKLEP w cent- 
rum miasta z 

urządzeniem 1 towa- 
rem. Wiadomošč w 

Mickiewicza 46. 
Wydź. Zdń 67. 
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pieszczoną dziewczynką, zaczęła się 
zaraz po jego przyjeździe. Zupełnie 
nieoczekiwanie do willi Balcombes'ów 
„Brisrs“ podjechala, pewnego dnia, 
grupa jeźdców, — i momentalnie ro- 
zeszła się wieść, że jeden nieduży pa- 
wiljon domu zostanie zarekwirowany 
czasowo dla generała Bonapartego. 
Betsy, wpadła jak strzała do ogrodu. 
W towarzystwie admirała angielskie: 
go Cockburne i kilku osób świty, 
podjeżdżał wolno do werandy na 
pięknym wierzchowcu człowiek w 
zielonym francuskim mundurze, z du- 
żą gwiazdą na piersi, Betsy poczuła 
odrazu, że z całej tej grupy jeźdców 
patrzeć należy tylko na jednego czło- 
więka, Uderzył ją niezwykły wyraz 
jego twarzy biadej, pięknej, o dziw- 
nych oczach, których wyraz zmieniał 
się co chwila. Betsy nie mogła uwierzyć, 
że ten człowiek, który będzie mieszkać 
obok nich w ich domu,—to z!v Boni, 

Wkrótce admirał i świta odjechali: $ 
pozostawiając w samotności wielkiego 
czło wieka, by w tej historycznej chwi- 
li przełomowej mógł swobodnie od. 
dać się swym smutnym tozmyślaniom. 
W całym domu chodziło się na palcach, 
Lecz po kilku minutach generał w 
zielońyth mundurze wyszedł szybka 
z pawilonu do ogrodu i gwiżdżąc 
iosenkę „Fra Martino“ usiadł na 
weczce, stojącej niedaleko od klombu 

białych róż. Betsy z poza krzaka 
patrzała wytrzeszczonemi oczami na 
strasznego generała. On zaś, złekka 
uderzając po,bucie szpicrutą nie prze- 
rywał Swej piosenki: „Era  Mariino, 
suo na la campan.“, Wtem gałązka 
pod nogą Betsy złamała się z trza 
skiem, Całowiek w zielonym mundurze 
obejrzał się i zobaczył, kryjącą się za 
krzakami i wpatrzoną w niego z prze- 
rażeniem, piękną dziewczynkę. Wstał 
więc prędko i zbliżył się do niej. 

— jak się nazywa stolica Francji? 

—zapytał gróbowym głosemiwpatrując Jego Cesarską Mość po utracie nie zrozumiał, Gdy zaś okazało się, 
się w dziewczynkę. trzechset  miljonów złotem, które że Betsy pragnie wiedzieć, dlaczego 

— Paryż—wyszeptała Betsy, drżąc pozostawił w podziemiach pałacu przeszedł on w Egipcie na wiarę 
ze strachu. paryskiego. Jednak Betsy stanowczo turecką, cesarz potwierdził tę plotkę 

— Włoch? odmówiła, nie uznając Swe; n"zegra" o przyjęciu muzułmanizmu 1 dodał, 
— Rzym. nej, przysięgała, że ояг!пег nie "ał że zawsze przyjmował religją tego 
— Rosji? uczciwie, i£ was not f Wówcza. kraju, w którym się znajdował, 
— Teraz Petersburg, pierwiej była Napoleon zagarnął z łożka rozłożoną — Jaka hańba! zawołała Betsy, 

Moskwa... na niem najiadniejsżą suknię dziew: rumieniąc się z oburzenia. Lecz za” 
— Agdzie się podziała Moskwa? czynki, którą miała włożyć, jadąc na czynał; się w niej budzić wątpii- 

—zapytał cesarz, jeszcze groźniej wy- swój pierwszy bal do admirała wości с^ @0 prawdziwości słów 
"trzeszczając i tak już bardzo straszne Cockburna—i bezlitośnie zabrał ją Boni'ego. 
oczy. ze sobą, mimo gorących próśb Betsy. Z powodu swej przyjaźni z Na- 

— Spalono ją, — iracąc przytom- Filozof Las-Case pomyślał, jak bez« poleonem Betsy Ba'combes stała się 
ność, z przerażenia, odrzekła Betsy. graniczny zaiste musiał być zapas znakomitością sławną na całym świe- 

„-- Kto spalił Moskwę? Co? energji duchowej u tego niezwykłego cie. Gazety wszystkich krajów Euro- 
— Bo.. Ja nie wiem... Rosjanie... człowieka. py pisały o niej, a mieszkańcy wyspy 
— Ja spaliłem Moskwę!—zaryczał Tak,  drażniąc  czternastoletnią Spotykając czasem spacerująca, zajętą 

cesarz |, rozrzucając włosy ręką i dziewczynkę, bijąc ją i pocieszając ożywioną rozmową tę dziwną parę, 
rozczapierzając palce obu rąk, sunął drogiemi prezentami ex-cesarz spę patrzyli na dziewczynkę, jak na <oś 
wprost ku Betsy, Dziewczynka krzyk- dzał z nią długie godziny. Od pierw» RC. z czego Betsy by'a 
neta i rzuciła się ku ucieczce, Wślad szych dni znajomości znał on niezmiernie dumną. 
jej rozległ się wesoły, dźwięczny wszystkich jej krewnych, wiedział za _ Pewnego razu, podczas spaceru, 
miech Napolegna, : kogo wyszła zamąż každa z jej cio- Napoleon, Las-Case i Betsy spotkali 

Na drugi dzień byli już najbliż- tek i czem handluje każdy z jej wu- przyjaciela dziewczynki starego ogrod- 
szymi przyjaciółmi. Odwaga Betsy jów, i jak wielki jest posag każdej z nika, malajczyka Tobi. Betsy przed- 

stała się tak wielką, że ośmieliła się jej kuzynek, i wiele innych równie stawiła go cesarzowi. 
zaniQgonować swemu nowefnu przy* potrzebnych mu wiadomości, o któ:  -Las Case, uśmiechając się do ce- 
jacielowi, by zagrał 2 nią w karty. re- wypytywał 'szczegółowo i już sarza, zwrócił się do malajczyka w 
Cesarz zgodził się, lecz zauważył su- nigdy potem nie zapominał, gdyż wyszukanym języku angielskim: 
rowo, że nie będzie grał inaczej, jak pamięć jego żatrzymywała wszystko  — Wątpię, mój przyjacielu, czy 
na pieniędze. ; na zawsze. (Wiele lat później, mogłeś kiedykolwiek spodziewać się, 

— Ile masz pieniędzy, Betsy?— Elżbieta Ebel, dawna Betsy Balcom- że będziesz rozmawiał z wielkim 

zapytał ponownie. bes, z podziwem opowiadała Na- człowiekiem, sława którego przelecia: 
Pieniędzy Betsy miała nie wiele, polenowi III swe długie  roz- ła całą ziemię? й 

całego państwa jedną pagodę. Napo- mowy z więźniem na wyspie świętej Lecz, ku niemałemu zzżenowaniu 
leon zgodził się grać na pagodę. Za Fel ny) Cesarz opowiadał jej o so: Las Case'a, wyszukane jego przemó- 

siedli przy stole. Lecz w pierwszej bie różne niebywałe historje; a patrząc wienie poszło na marne: stary małaj - 

zaraz partjij Betsy zauważyła z obu ma jej oczy szeroko otwarie, ź prze: czyk nigdy w życiu nie słyszał imie- 

rzeniem, że cesarz oszukuje w grze, rażenia, Śmiał się serdecznie, jak ma- nia Napoleon. 
— Shamel—zawołała. łe dziecko. Betsy najwięcej niepoko- Betsy zmieszała się również, 

— Kłamiesz, — odrzekł spokojnie iła kwestja jego religij — On nie zrozumiałlizawołała dziew- 
Napoleon.—Sama szachrujesz. Ja gram — Pourquoi avez+vous tourne czynka, chcąc wytłomaczyć swego 
bardzo uczciwie. turc?.. pewnego razu zapytała swego przyjaciela Tobi, jak mogłeś nie sły- 

I zażądał pagody. Hrabia Las- przyjaciela. szeć o człowieku, który zawojował 
Case zauważył z uśmiechem dwo- Zdania tego,  przetlumaczonego cały świat?.. ! ; 

raka, że to wygrana może pocieszy dosłownie z angielskiego, Napoleon — Zawojował cały Świat siłą 

Odpowiedzialny za ogioszenia Zenon Ławiński 

swego groźnego oręża—dodał hrabia 
Las Case,—i podbił wszystkie naro- 
dy swym genjuszem, wprowadził ład, 
tworząc silną władzę i podnosząc 
autorytet religji, 

Tym razem Tobi zrozumiał o kim 
mowa i radośnie zakiwał siwą gło” 
wą. Oczywiście, dobrzy gentlemani i 
dobra miss mówią o wielkim, groź» 
nym radžy Siri-Tri-Buwana, džangim 
cesarstwa Manankaban, który żwy* 
ciężył radszanów, lamponów, batta- 
ków, dajaków, sundariesów, mankae 
sarów, bogisów i alfurów, uspokoił i 
zagarnął ziemie malajskie i wpiowa- 
dził kult krokodyla. Lecz ten znako= 
mity człowiek umarł już dawno. 
Las-Case roześmiął się elegancko, 
śmiechem, który przypominał dwo- 
rzan XVIII wieku w sali wersalskiej 
Оей de Boeuf i zauważył, że Jego 
Cesarską Mość miał swego czasu, jak 
się okazuje, niebezpiecznego rywala. 
Jednak Napoleon dosyć ponuro wy+ 
słuchał jego żarłu, kazał dać potem 
ogrodnikowi dwadzieścia złotych mo 
net i szybko zawróci). SE 

W końcu spaceru zbliżając się 
do domu, cesarz przerwał nagie 
Las Case'a, który opowiadał anegdo* 
tę z życia starego dworu i zapytał 
krótko; 

— A dużo ich znacie? 
— Kogo, Wasza Cesarska Mość? 

— nie zrozumiał Las-Case, 
— No, tych malajczykow,—wyjaš- 

nił gniewnie Napoleon. 
Las-Case odrzekł, że na ile pamię- 

ts, plemię malajskie liczy się na mi- 
Ijony. 4 

— Niechże ich djablil-—zamruczał 
cesarz—Siri-Tri-Buwanal—1 z ponurym 
wyrazem twarzy, wszedł do swego 
pawiłonu. 
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