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Poema. | PRENUMERATA 
закса? 

Z odnoszeniem do domu lub 
1 zł. Konto czekowe w P, K. 0. 

  

Przeciwpolskiedemonstracje 
w Kownie, 

W niedzielę 21 bm. Kowno było 
widownią zakrojonej na szeroką skalę 
antypolskiej demonstracji studentów, 
inspirowanej, niewątpliwie, przez chrż. 
demokrację. Jak wiadomo, już w u- 
biegłym tygodniu „Rytas* ogłosił, iż 
„w związku z szerzeniem w Litwie 
polonizacji i bolszewizacji“ w niedzie- 
ię tę w Kownie odbędzie się mityng 
i-demonstracja „narodowo i państwo= 
wo usposobionej studenterji* (t.j. stu- 
dentów krikszczoniów i narodowców). 
"Tymczasem ukazały się wiadomości, 
iż organizacje lewicowe również za- 
mierzają wystąpić z  demonstracją. 
Wobec tego dla uniknięcia łatwo mo- 
gących wyniknąć ekscesów  ulicz- 
nych Departament Ochrony Obywa- 
telskiej wydał rozporządzenie, na mocy 
którego wszelkie pochody i demon: 
stracje uliczne dnia tego zostały za- 
kazane. Dopuszczone były jedynie 
zebrania w lokalach zamkniętych. Stu- 
denci chrz, demį kierunku uzyskali w 
ten sposób pozwolenie mityngować 
w sali Domu Ludowego aż do 11 

wiecz. 3 
„O godz. 1 i:pėt pp. гогросга! 5!@ 

mityng studencki w Domu Ludowym 
Na scenie koło Ścian na kijach usta- 
wiono cztery plakaty z nadpisami: 
„Precz z rękami polskiemi od szkół 
w Litwiel* — „Niech żyje jedność 
i narodowość!*— „Przez jedność i pa- 
trjotyzm ku odzyskaniu Wilnz!*— 
„Precz z widmem bolszewizmu w 
Litwie*1! Z boku widniały również 
chorągwie. o. barwach narodowych. 

Pierwszy mówca oświadczył, iż 
największym wrogiem narodu liew- 
skiego są Polacy, „największym wro- 
giem detnokracji — bolszewicy. Aby 
Odzyskać Wilno, należy rozbudzić 
wewnątrz kraju patrjotyzm,—tymcza- 
sem obecny rząd prowadzi szkodliwą 
politykę polonizacji. 

Drugi .z kolei „mówca przytoczył 
dość wymowny przykład „polonizacji* 
szkół, który sam mówi za siebie: mia« 

nowicie, w Skorułach, gm. Janow- 
skiej, istniała dotąd jedna dwuwy- 
działowa szkółka litewska; po otwarciu 
obecnie w tej miejscowości szkółki 
polskiej, w litewskiej pozostałó za- 
ledwie... 14 uczni, czyli po 7 uczni na 
nauczyciela, ponieważ wszystkie dzie- 
ci natychmiast przeszły od szkoły 
polskiej. Wcbec tego szkoła litewska 
musi być zlikwidowana. 

Następnie zabrał głos p. Kristutis. 
Zastrzegł on na wstępie, że bynaj- 
mniej nie należy go uważać za 2zwG- 
lennika Połaków. Wszystko, co było 
wyrażone przez poprzednich mówców, 
jest bardzo piękne. jednak jest to 
tylko gra na uczuciach  patrjotyzmu, 
W rzeczywistości niema wielkiej trz- 
gedji w zakładaniu w Litwie szkół 
polski: Hus 

W tem miejscu mówcy przerwa- 
no. Zerwała się burza protestów, na 
sali powstał zamęt, wygrażanie się 

pięściami, okrzyki «Nie dać mu gło" 

sul» «Precz z polskim agitatoreml» 
etc. 

Ostatni z mówców, reasumując 
wywody swych poprzedników, przy- 
pomniał raz jeszcze lufy zwrócone ze 
szkół polskich przeciw Litwinom, po- 

święcił kilka cierpkich uwag mini 

strowi Oświaty p. Czepinskasowi i 
zakończył oświadczeniem, że teraz 
mamy rząd żydowsko”polsko-niemiec- 
ki, chociaż na czele jego stoją Litwi- 
ni. Dla czterech głosów polskich w 
Sejmie prowadzona jest polonizacja 
kraju. 

Po wyjściu z zebrania studenci 
z Domu Ludowego udali się ulicą 
Łukiszysa w kierunku Alei Wolności 
wpierw w pojedynkę chodnikami i 
jezdnią, następnie zaś zlewajac się w 
olbrzymi zwarty tłum, który zaczął 
śpiewać litewski hymn narodowy. Na- 
przeciwko ukazał się oddział konnej 
policji z ok. 30 ludzi, który, nig do- 
puszczając pochód do przejścia na 
Aleję Wolności, zaczął w energiczny 
sposób rozpraszać demonstrantów. 
Powstała panika i zamieszanie, tłum 
rzucił się do ucieczki. Po pewnym 
czasie jednak demonstranci znów ze- 
brali się na Alei Wolności i siąd ze 
śpiewaniem hymnu narodowego i li- 
tewskich piosenek wojskowych ruszyli 
ku muzeum. 

Ok. godz, 5-ej ogródek Muzeum 
ulicę Donełajtise oraz przyległy plac 
Jedności zalegały na chodnikach i 
jezdni tłumy, Tudzież przy wejściu 
de ogródka stał uszykowany w Sze- 
regi oddział policji wraz wyższemi 
funkcjonarjuszami policji konnej. Na 
miejsce zajścia przybył również Na: 

* czelnik m. Kowna i pow. Morkus, 
naczelnik policji Fejfer i in, Rozna- 
miętniony tłum studentów  znajdo- 
wał się wewnątrz ogródka, ktoś na- 
woływał kolegów do pomnika, gdzie 
ś.iewano hymn narodowy. Pomimo 

Artykuł 44 
Posiedzenie komisji 

WARSZAWA, 24 XI. PAT. Posie- 
dzenie sejmowej komisji konstytucyj- 
nej miało na pierwszym punkcie po- 
rządku dziennego sprawę rezygnacji 
przewodniczącego komisji pos. Głą- 
bińskiego (ZLN). "Na wniosek pos. 
Dubanowicza (Ch. N) ze względu 
na poprawę stanu zdrowia pcs. Głą- 

Konstytucji, 
konstytucyjnej. 

biński rezygnację swą cofnął, Pos. 
Polakiewicz (Str. Chł). przewodni- 
czył jednak nadal na posiedzeniu, po- 

W sprzedaży detalicznej cena p 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

ojedyńczego n-ru 20 groszy 

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

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

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

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

ui. 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 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. droże 

Zmiana ustroju Wielkiej Brytanii. 
Wydarzeniem sensacyjnem ostai- 

nich dni o śwatowem znaczeniu jest ka południowa, gdzie w parlamencie vyjjna 
uchwała konferencji wielkorządców 

jednak wysuwane są obawy,;że Afry 

znajduje się spora ilość przedstawi. 

  

Sejm i Rząd. 
Min. Meysztowicz w Wilnie. 
w dniu „wczorajszym przybył do 

Minister Sprawiedliwości p. 
Aleksander Meysztowicz. P, Meyszto- dominjów Brytyjskich, zmieniająca za- cieli Holendrów, nie ograniczy się do wicz zabawi w Wilsie jeszcze dzień 

sadnicze podstawy ustroju Wielkiej obecnej zmiany ustroju i będzie dąży: 

nieważ odpowiedzialność za przed- Brytanji. Obrady, w których brali u- ła do całkowitej emancypacji. 
miot obrad, będący na porządku 
dziennym ponosi on. 
jący w tym czasie przewodniczący 
nomisji. 

Opinja prof. Cybichowskiego. 

Następnie pos. Polakiewicz za: 
wiadomił komisję, że zwracał się do 
dwóch profesorów znawców prawa 
konstytucyjnego p. Władysława Ja 
worskiego i Zygmunta Cybichow- 
skiego, aby wypowiedzieli swą opi- 
nję w sprawie interpretacji artykułu 
44 Konstytucji. Prof. Jaworski, dzię- 
kując za okazane mu zaufanie komu- 
nikuje, że jako członek rady prawni: 
czej nie może wydać opinji na wez- 
wanie skierowane tylko do niego, 
stosownie do regulaminu obrad ra» 
dy prawniczej. : 

Z tego też powodu wysłał dnia 
23 bm. opinię swoją p, ministrowi 
sprawiedliwości, jako przewodniczą- 
cemu rady, do jego rozporządzenia, 
zawiadamiając go równocześnie o 
treści listu, wysłanego do przewodni- 
czącego komisji konstytucyjnej. Prze- 
wodniczący stwierdza, iż wskutek 
nieobecności w Warszawie p. Minis- 
tra sprawiedliwości nie mógł opinji 
tej uzyskać; natomiast odczytał opinię 
nadesłaną przez prof, Cybichowskie- 
go, która brzmi jak następuje: 

Wielce Szanowny Panie Prezesie. 
W odpowiedzi na zapytanie Pana 
Prezesa w dniu 19 b. m. mam za- 
szczyt zakomunikować swoją opinię 
w sprawie uchylania przez Sejm roz- 
porządzeń Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Konstytucia głosi w arty: 
kule 44, że rozporządzenia ustawo- 
dawcze Prezydenta tracą moc jeżeli 
po złożeniu ich Sejmowi będą przez 
Sejm uchylone. Konstytucja stwarza 
związek czasowy pomiędzy uchyle: 
niem i złożeniem, żądając aby złoże” 
nie poprzedzało uchylenie. Przepis 
ten wobec jego rędakcji nie budzi 
wątpliwości, lecz trudności powstałe 
na tle stosunku tego postanowienia 
do artykułu 10 Konstyfucji o inicjz- 
tywie ustawodawczej Sejmu. Zapyty* 

P. P. S. oponuje przeciwko 

Pozatem przewodniczący zakomu- 
nikował, że żaproszenie na posie- 
dzenie komisji konstytucyjnej w 
zwykłej dredze wysłał, a pozatem 
zwracsjąc się, jako prezes komisji do 
wybitnych znawców prawa konsiy- 
tucyjnego chciał dać komisji możność 
usłyszenia opinji z po za Sejmu. 

Pos.. Marek (PPS) w drodze for- 
malnej przeciwstawił się zasięganiu 
opinjj u osób postronnych przez 
przewodniczącego komisji i stwier- 
dził, że opinja prof. Cybichowskiego 
jest opinją osoby prywatnej i w żad- 
nej mierze nie obowiązuje komisji. 
Mówca proponuje, aby cdczytanie 
pisma uznać za odbyte przed otwar- 
ciem posiedzenia. 

Przewodniczący pos. Polakiewicz 
stwierdza, że posiedzenie było już 
otwarte i že w sprawie zwrócenia 
się o opinję do profesorów zasięgał 
rady p. Marszałka Sejmu i jednego z 
wybitnych posłów. 

Pos. Liebermann (PPS) również 
zastrzegł się przeciw zasięganiu opi: 
nji osób prywatnych. Mówca uważa, 
że _ sędzią między rządem a 

Sejm ma prawo 

Przystąpiono do meritum sprawy. 
W dyskusji zabierali głos pos. Lie- 
berman, Konopczyński,  Dubanowicz, 
Schreiber, Czapiński, Bagiński, Bła: 
žewicz, Milczy ūski, Stroūski i Kiernik, 
Na podstawie dyskusji po 20-minu- 
towej przerwie przyjęto jednomyślnie 
następującą uchwałę: 

W związku ze sprawozdaniem 
komisji prawniczej z dnia 15 XI. 1926 

nalegań policjj studenci i tłumy 
wśród ogólnie podnieconego nastro- 
ju nie rozchodziły się. Wreszcie sta- 
nęło na tem: studenci zobowiązaii 
się rozejść wzamian za zwolnienie 
jedenastu przyaresztowanych za u- 
dział w niedozwolonej demonstracji 
kolegów, co też przyrzekły uczynić 
władze Wobec tego kompromisu 
zostały cofnięte oddziały policji kon- 
nej i pieszej, których otaczający tłum 
żegnał głośnem gwizdaniem oraz iro+ 
nicznemi okrzykami: „Waliol* Niech 
żyją gumowe nahaje!* „Do Moskwy!" 
Dał się słyszeć i taki histeryczny 
wykrzyk „Do Warszawy"... 

wano, czy Sejm na mocy art. 10 Kon- 
stytucjj nie może uchylač rozporzą- 
dzenia Prezydenta przez ustawę z po- 
minięciem normy artykułu 44 Konsty- 
tucji, a więc nawet i wtedy, gdy roz- 
porządżenia nie złożono Sejmowi. 
Należy wyjaśnić, że artykuł 10 Kon- 
stytucj, jako norma ogólna, wcze” 
śniejsza doznała ścieśnienia przez art. 
44 Konstytucji, jako normę szczegó: 
łową, późniejszą, w myśl zasady „lex 
specialis posterior derogat legi gene- 
ralis priori*. Chcąc uchylić rozporzą 
dzenie Prezydenta Sejm w wypadku 

artykułu 44 musi zaczekać na złoże” 
nie rozporządzenia Sejmowi. 

Następnie trzeba wskazać, że uchy- 
lenie rozporządzenia, jak zniesienie 
ustawy, jest aktem ustawodawstwa i 
musi dlatego według artykułu 3 go 
Konstytucji mieć formę ustawy. Uchy- 
lenie rozporządzeń jest stanowieniem 
normy prawa i należy według art. 3 
Konstytucji do zakresu ustawodaw* 
stwa. 

Niema w artykule 44 Konstytucji 
postanowienia, któreby dla uchylenia 
rozporządzenia prezydenta przez Sejm 
wyłączało drogę ustawodawczą i samo 
przez się rozumie się, że uchylenie 
rozporządzenia ustawodawczego pod- 
pisanego przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, przez prezesa Rady Mini- 
strów i przez wszystkich ministrów 
jest rzeczą ważniejszą, aniżeli wie e 
Spraw załatwianych na drodze usta- 
wodawczej. Powaga właściwa dostoj- 
nej osobie naczelnika Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej wymaga aby uchy- 
lenie rozporządzenia, na którem zna- 
lazł się podpis Prezydenta, jeżeli jest 
już konieczne, miało formę ustawy. 
Tylko wyrzźny przepis mógłby wy: 
łączyć w tej sprawie drogę ustawo- 
dawczą. Tego przepisu niema, Sejm 
więc słusznie wybrał formę ustawy. 

opinjom z poza Sejmu. 

parlamentem nie może być, jak w 
danym wypadku, wątpliwej wartości 
naukowej opinja. Jedynie Sejm może 
i ma prawo wypowiedzieć się w tej 
sprawie. Wreszcie stwierdza, że prze- 
wodniczący pos. Polakiewicz nie byt 
upoważniony przez pienum komisji 
do takiego kroku. 

Wobec tego pos. Polakiewicz po- 
woławszy się ma miarodajną opinię 
p. Marszałka Sejmu, że zasięganie 
opinji z po za Sejmu osób postron. 
nych nie miało na celu wpływania 
w jakiejkolwiek formie na opinię ko- 
misji, a tylko chęć dania oświetlenia 
z po za sejmu i wobec wątpliwości 
odczytał tekst swego listu wystoso* 
wanego do obu profesorów. Pos, 
Marek widzi błąd w tem, że na 
pismach figuruje podpis pos. Pola: 
kiewicza, jako przewodniczącego ko- 
misji Wobec tego pos. Polakiewicz 
powołuje się na precedensy, jakie 
miały miejsce w sejmie Ustawodaw- 
czym przy uchwalaniu ustawy o 
wzajemnem _ ubezpieczeniu. Formę 
pisma przygotowała kancelarja Sejmu, 

uchylać dekrety: 

r.—o wnioskach poselskich dotyczą: 
cych uchylenia rozporządzenia Prezy* 
denta Rzeczypospolitej w dniu 4 XI. 
1926 r. (Dz. Ust. R. P. N. 110 poz. 
640) o karach za rozpowszechnianie 
nieprawdziwych wiadomości, komisja 
konstytucyjna jednomyś!nie stwierdza: 
Niezależnie od przewidzianego art. 44 
konstytucji trybu uchylania rozporzą: 
dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej wy* 
danych na podstawie tego art. Kon- 
stytucji ust. 6, tudzież ustawy o u- 
poważnieniach Prezydenta + @та 2 
VIII. 1926 roku przysługuje Sejmowi 
na zasadzie artykułu 2, 3, 10 i 35 
Konstytucji w każdym czasie prawo 
uchylenia takich rozporządzeń w dro- 
dze zwyczajnej ustawy. - 

Wobec wątpliwości w jakiej for- 
mie komisja debatuje nad interpretacją 
artykułu 44 przewodniczący stwier. 
dza, że materja ta została przekazana 
komisji na podstawie uchwał Sejmu. 
Dla ścisłości odczytuje enuncjację 
Marszałka z 307 posiedzenia Sejmu. 

RA 

jako urzędu. 
dział przedstawiciele Kanady, New- 
Foundlandu, Afryki / Południowej, 

Australji, Nowej Zelandji oraz Irlandji 

rozpoczęty się eszcze w październiku. 

Już z chwilą gdy za stołem konie- 
rencyjnym zasiedli delegaci dominjów 

obiegła prasę pogłoska, że rezultaty 

obrad będą miały doniosłe znaczenie, 

Zródłem tych domysłów były oddaw- 

na ujawnione nastroje separatystycz- 
ne zwłaszcza Afryki południowej i Ka: 
nady. Sprawa zmiany ustroju nie jest 
niespodzianką, była bowiem omawia» 

na juz w roku 1921 podczas pierw- 
szej konferencji dominjów, a następnie 

p-ruszano ją w roku 1923. Jedynie 
przywiązanie do tradycyj nie pozwoliło 
na przeprowadzenie zmiany ustroju, 
która obecnie stała się rzeczą do* 
konaną. ; 

Na czem zmiana ta polega? 
Uchwała konferencij kwestję zmia- 

ny ustroju ujęła w sposób nastę- 

pujący: 
<lmperjum składa się z członków, 

które są autonomicznemi społecznoś- 
ciami, zupełnie równemi do praw i 
obowiązków, nie podporządkowanemi 
jedne drugim ani w swoich we: 
wnętrznych ani w _ zagranicznych 
sprawach. Są zaś złączone ze sobą 
przez wspólną wierność wobec Ko- 
rony i są dobrowolnie ze sobą zwią- 
zane jako cząstki jednego angielskie" 
go narodu». 

Uchwała ta dotyczy wolnego pań” 
stwa Irlartdzkiego i koionji samorz4- 
dnych (Kanada, Afryka Południowa, 

New Foundland, Australja i Nowa Ze» 
landja) nie są natomiast nią objęte 

kolonje koronne i Indje, które wcho- 
dzą w skład Imperjum Brytyjskiego 
jako odrębne cesarstwo, pozostające 

pod zarządem jednego z członków 
gabinetu, Sekretarza Stanu do spraw 
Indji, 

Dotychczas łączność metropolji z 
koloniami utrzymywana była za po: 

średnictwem gubernatora, który był 

mianowany przez rząd angielski. Obe- 
cnie gubernator będzie jedynie repre- 

zentantem Króla a rządy dominjów 

będą się porozumiewały z rządem 

angielskim jako równi z równym. 
Rząd dominium jest uprawniony do 
zawierania odrębnych umów z pań: 
stwami zagraniczhemi z tem jednak 
zastrzeżeniem, że uprzednio o zamie- 

rzonej umowie zostaną powiadomio* 

ne inne kraje związkowe umową tą 
zainteresowane. Rządy dominjów mo- 
gą również wysy'ać do stolic państw 
innych swych przedstawicieli dyplo- 
matycznych. Umowy zagraniczne za- 
wierane będą w imieniu Króla Anglji, 
w którego tytule zostało usunięte 
określenie Król zjednoczonego króle- 
stwa. Pełny tytuł brzmi teraz nastę- 
pująco: Jerży V z łaski Bożej Król 
Wielkiej Brytanji, Irlandji oraz brytyj- 
skich dominjów zamorskich. 

Obecnie więc jedyną nicią łączącą 

na zewnątrz dominja angielskiej z 
meiropolją jest unja personalna. W 
stosunkach wewnętrznych ma istnieć 
pomiędzy dominjami a rządem an- 

gielskim stały kontakt, zwłaszcza w 
dziedzinie polityki zagranicznej i spraw 

gospodarczych. Być może, że w tym 
celu zostaną powołane specjalne u: 
rzędy dla polityki spraw zagranicz 

nych i gospodarczych. Dokonana 
zmiana ustroju jest dziełem federa- 
listów Afryki Północnej i Kanady. 
Przedstawiciele tych krajów gen. Hert- 
zog i Mackenzie King oddawna dąży- 
li do zmiany stosunku wobec metra- 
polji. Prasa angielska przyjęła uchwa- 
łę konferencji naogół przychylnie, pod 
kreślając,; że swoboda w stosunkach 
usunie tarcia, które dotychczas  nie- 

jednokrotnie miały miejsce i stworzy 

podstawy do współpracy. Skądinąd 

Czy obawy te są słuszne to naj- 
bliższa przyszłość wykaże. 

sz, 
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Prace budžetowe. 

Budżet ministerstwa spraw 
wewnętrznych. 

WARSZAWA, 24XI. PAT. Sejmo- 
wa komisja budżetowa pod przewod: 
nictwem pos. Rymara (ZLN) obra- 
dowała dziś przed południem w da!- 
szym ciągu nad budżetem  minister- 
stwa spraw wewnętrznych. 

W zakończeniu dyskusji ogólnej 
wiceminister Jaroszyński w godzin: 
nem przemówieniu scharakteryzował 
prace ministerstwa, przyczem omó- 
wił zmiany personalne, dokonane w 
zakresie ministerstwa spraw wewnęt- 
rznych oraz odpierał wysuwane w 
toku dyskusji zarzuty, 

Pan wiceminister wskazał, że do 
tej chwili liczba urzędników przenie- 
sionych w stan nieczynny wynosi w 
centrali 16 (na liczbę zredukowanych 
67) i również 16 we władzach po- 
wiatowych i wojewódzkich na ogėl- 
ną liczbę około 700 zredukowanych; 
przedstawił szczegółowo prace mini 
sterstwa w zakresie reformy admini. 
stracyjnej, pojętej z jednej strony ja« 
ko zmiana i ulepszenie form organi- 
zacji, z drugiej jako jednostajnienie 
1 poprawienie materjalnego prawa 
administracyjaego oraz stworzenie 
nieistniejącego dotąd właściwie pra. 
wa 0 postępowaniu i egzekucji admini- 
stracyjnej, W rzeczach kontynuuje się 
poczynania dawno przez ministerstwo 
podjęte i podejmuje się nowe. Stan 
istniejących organizacyj samorządu 
de ministerstwo za nie do znle 
sienia. 

"W komisji administracyjnych bę- 
dzie ministerstwo w spółpracowało w 
kierunku wyjścia z obecnej sytuacji, 
Stwierdzając, że ministerstwo samo 
wkroczyło na drogę daleko idących 
redukcyj i oszczędności, co znajduje 
wyraz w przedłożonym budżecie, wi- 
ceminister uważa za niebezpieczne 
zmuszanie ministerstwa do dalszej re- 
dukcji przez obuięcie mechaniczne w 
budżecie, albowiem dalsze oszczęd- 
ności dadzą się osiągnąć jedynie 
przez systematyczną reorganizację, 
Środki te nie mogą być stosowane 
w. sposób gwałtowny bez szkody 
dla sprawności aparatu administracyj- 
nego. 

Następnie komisja przeszła do dy- 
skusji szczegółowej, po stronie do: 
chodów podwyższono sumę jaką c- 
siągnie się ze sprzedaży koni poll- 
cyjnych o 110800 złotych, natomiast 
skreślono dochód 29.009 złotych ze 
sprzedaży znoszonego umundurowa* 
nia. W wydatkach zniżono różne po- 
zycje w dziale pierwszym ogółem o 
sumę I96 tys. zł. W dziale traktują: 
cym o wydatkach województw i sta- 
rostw ogółem zniżono różne pozycje 
na sumę 1.080,000 złotych Cały dział 
służby. zdrowia przyjęto bez zmian. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
komisji zakończono rozprawy Szcze: 
ółowe nad budżetem ministerstwa 
5praw Wewnętrznych. W dziale po- 

licji zmniejszono wydatki osobowe o 
700 tysięcy złotych, środki lokomocji 
o 69 tysięcy złotych, Natomiast sumę 
na zakup nowych koni policyjnych 
podwyższono o 180 tysięcy złoty $* 
Działy KOP, Głównego Urzędu Sia” 
tystycznego, urzędu dla spraw mniej” 
szościowych, przedsiębiorstwa wyro“ ja Z i 1 orąz zdro: 

wisk państwowyc i 
większych zmian, ” alis nos 

Po zatwierdzeniu budżetu Mini. sterstwa Spraw Wewnętrznych Ró: misja przystąpiła do działu długów państwowych. Po sprawozdaniu pos. Pączka (PPS) przyjęto projekt rządo: 
wy bez zmian, z tem, że w trzeciem 
czytaniu uwzględnić trzeba będzie 
sumę 09.480.008 złotych w złocie, t.zw. 
pożyczki Jastrzębskiego, której spła- 
ta wypada na 1 go psździernika 1927 
roku, a której rząd do budżetu nie 
wstawił. Postanowiono pozostawić do 
do uznania rządu, czy zachce tę su- 
mę wstawić do budżetu, czy też po- 
kryć ją wydaniem nowej pożyczki. 

dzisiejszy, 

Prace nad ustawami samo. 
rządowemi, 

WARSZAWA, 24 X;. PAT. j- mowa komisja administracyjna śż stąpiła dziś przed południem do dal szych prac nad ustawami samorządo- wemi. W dniu dzisiejszym komisja obradowała nad ustawą o _ ordynacji wyborczej do rad powiatowych. Przed przystąpieniem do dyskusji dyrektor Weissbrod, imieniem ministra spraw wewnętrznych oświadcza, iż rząd będzie współpracował z komisją nad ustawami samorządowemi a co do projektów ustaw przez komisję już uchwalonych zajmie stanowisko i zgłosi wnioski najdalej w . ciągu 10 dni. Po tem oświadczeniu komisja przeprowadziła dyskusję szczegółową nad pierwszemi sześciu artykułami Paa ustawy, zawierającemi zasa- dy ordynacji, Według propozycji re- erenta, wybory do sejmików powia- towych mają się odbywać za pośred- nictwem rad gminnych w specjalnych okręgach wyborczych, na które po: wiat żostałby podzielony. Odnośnie do techniki wyborczej zgłoszono w toku dyskusji Szereg wniosków, któ. re przekazano do rozpatrzenia spece jalnej podkomisji. Podkomisja będzie a = w. dniu dzisiej 
m, jutro zaś o: zie się pl posiedzenie kosśleji ct WRZE 

Senacka komisja skarbowo- 
budżetowa. 

WARSZAWA. 24XI. PAT. Se. 
nacka komisja skarbowo-budżetowa 
zakończyła dziś sprawozdanie Naj: 
wyższej lzby Kontroli o budżecie M.- 
nisterstwa Rolnictwa, przyczem na 
wniosek referenta sen. Pułaskiego 
(ZLN) uchwalono szereg rezolucyj, 
a między innemi rezolucję: 

1) stwierdzającą poprawę rachun- 
kowości i sprawozdawczości w dzia- 
le ogólnej administracji ministerstwa 
rolnictwa, zwracającą jednak uwagę 
na sprawę celowego zużywania а* 
siłków na cele rolnicze, które dziś 
stanowią znaczną pozycję w budże» 
cie ministerstwa rolnictwa. 

2) w drugiej rezolucji komisja 
stwierdza konieczność powzięcia jak- 
najszybszej decyzji, które majątki 
państwowe mają przejść na rzecz 
ministerstwa reform rolnych, gdyż 
stan przejściowy powoduje straty 
dła skarbu państwa, 

Ponadto komisja uchwaliła co na- 
stępuje: Przyjmując do wiadomości 
sprawozdanie dotyczące administracji 
i eksploatacji lasów, państwowych 
senat wzywa rząd, aby w myśl u- 
przednich uchwał: в) zorganizował 
fachową, sprężystą administrację la: 
sów, któraby zapewniła rozwój  pro- 
dukcji, b) rozwinął eksploatację leśną 
zapewniającą jaknajwiększą dochodo- 
wość skarbowi państwa przy pomo* 
cy odpowiedniej polityki leśneji przez 
wysokie uprzemysłowienie przedsię: 
Liorstwa. 

W dalszym ciągu posiedzenia ko- 
misja rozpatrywała sprawozdanie Naj. 
wyższej lzby Kontroli o budżecie 
Ministerstwa - Spraw Wojskowy ch, 
przyczem część dotyczącą wyżywie- 
nia i umundurowania wojska zrefero- 
wał sen. Rottenstreich (Koło Żyd.) 
pozostałą zaś część sen. Januszewski 
(Wyzw.). Obaj referenci stwierdzili 
poprawę w administracji wojska oraz 
dążenie ministerstwa do stałego u- 
Sprawniema tej administracji, ® 
dyskusji, jaka się rozwinęła, zabierali 
głos sen. Adelman (ChD) i Wojna- 
rowski (ZLN), i szef korpusu kontr. 

Jednolita organizacja inspekcji 
pracy. 

WARSZAWA, 24.X1. PAT. Mini 
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej 
przesłało na Radę prawniczą projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo» 
spolitej o inspekcji pracy. Projekt po- 
wyższy przeprowadza na jednolitych 
podstawach organizację inspekcji pracy 
we wszystkich trzech dzielnicach, 
anulując różnorodne, dotychczas obo- 
wiązujące przepisy. Projekt zbudo- 
wany jest na zasadzie niezawisłości 
urzędów inspękcji pracy od władz 
administracji ogólnej, przyczem ściśle 
został określony zakres działania in: 
spektorów pracy w poszczególnych 
gałęziach pracy najemnej, nie wyłącza- 
jąc określenia stosunku inspekcji do 
przedsiębiorstw państwowych i sa- 
morządowych.



ECHA KRAJOWE 
U p: Wojewody Beczkowicza.. 

— Korespondencja Słowa — 

Korzystając z przyjazdu do Nowo: 
gródka, poprosiłem o rozmowę z p 
Wojewodą Beczkowiczem. Nie mia- 
łem wielkiej nadziei uzyskania jej, 
gdyż dowiedziałem się od sekretarza 
wojewody, p. Paderewskiego, że 
program dnia już jest całkowicie wy- 
pełniony. Spotkała mnie jednak miła 
niespodzianka i obietnica otrzymania 
audjencji wieczorem. Gdy zjawilem 
się w poczekalni o godz. 9 m. 30 
wieczorem, u p. Wojewody znajdo- 
wał się jeden z urzędników, a gdy 
wychodziłem po audjencji widziałem 
na biurku stosy papierów, czekają- 
cych na załatwienie jeszcze tegoż 
wieczoru. Jak mnie informowano, 
podobnie intensywną pracę prowadzi 
p.żWojewoda Beczkowicz codzien- 
nie. 

P. Wojewoda niedawno wrócił z 
Warszawy, gdzie między innemi spra- 
wami poruszał i kwestję przyszłości 
Województwa Nowogródzkiego. О: 
kazało się, że Rząd zdecydował o- 
statecznie nietylko o dalszem istnie- 
niu Województwa Nowogródzkiego, 
ale i o pozostawieniu siedziby urzę- 
du w Nowogródku. W związku z 
tem konieczne jest zmienienie do- 
tychczasowego wyglądu najwyższej 
powiatowej stolicy na ośrodek cywi- 
lizowany. Odpowiednie inwestycje 
muszą objąć nietylko samo miasto, 
ale i, a może przedewszystkiem - do- 
jazdy odpowiedniemi drogami  żelaz- 
nemi i kołowemi. P. Wojewoda ma 
nadzieję, że zdoła otrzymać pomoc 
rządową w tym kierunku. Rozumie 
się z pomocą przyjść muszą i samo- 
rządy, zwłaszcza najbardziej zaintere- 
сомапу samorząd miejski w Nowo- 
gródku: regulacja ulic, przyzwoite o- 
Śświetlenie, kanalizacja, budowa po- 
trzebnych domów, to niezbędne po- 
czynania w niedalekiej przyszłości. 

Przechodzimy następnie do sto- 
suaków polityczno-administracyjnych. 
Powszechnii zajmująca dziś sprawa 
Hromad i stosunku do nich władz 
rządowych narzzie nie nadaje się do 
publikacji, jak słyszeliśmy jednak 
Rząd zajmuje się tym problemem z 
wieiką uwagą. P. Wojewoda uważa 
za wysoce nienormalny stosunek lud- 
ności do policji, obecnie panuje obu- 
stronna dezorjentacja, dzięki f czemu 
policja narażona na niedopuszczalne 
wybryki nie może się od nich obro- 
nić, Dla usunięcia tak nienormalnych 
w państwie praworządnem stosunków 
p. Wojewoda ma zamiar wydać o- 
dezwę do ludności całego wojewódz- 
twa, w której wezwie wszystkich oby* 
wateli do bezwzględnego podporząd- 
kowywania się organom bezpieczeń- 
stwa publicznego, 
znajmiając, że wydał rozkazy do po- 
licji, by zachowywała cały takti obo- 
wiązujące przepisy. Żeby jednak spo- 
kój funkcjonarjuszy policji nie był źle 
zrozumiany jako słabość, P. Woje: 
woda poucza o konieczności stanow 
czego pestępowania ich aż do użycia 
broni palnej, jeżeli tego zajdzie po- 
trzeba, ° 

Dla omówienia tej sprawy jak i 
wielu innych odbyła się 19-go listo- 
pada w Urzędzie Wojewódzkim od: 
prawa wszystkich komendantów po- 
wiatowych P. P. 3 

Po zapoznaniu się ze stosunkami 
w województwie p. Wojewoda po- 
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Rewelacje gen, Denikina 

W świeżo wydanym $:tym tomie pa: 
miętników gen. Denikina spotykamy 
rozdział poświęcony Polsce, który 

przytaczamy poniżej. 

Przypisek tłómacza Czytejąc niniejsze 

wspomnienia gen. Denikina rozumie się do- 
brze dlączego układy z armją ochotniczą nie 
dały żadnych skutków, Oen, Denikin nie 
chce zapomnieć o Chełmszczyźnie, a wzru. 

szeniem ramion wita wiadomość 0 aspira- 
cjach polskich za Buglem. 

Gen. Denikin był zwyciężony a Polacy 
nie lubią źle mówić o zwyciężonych A jed« 
nak uwagi jego nasuwają dwie przykre od- 

powiedzi. Dwa podziwy, Jeden, że pod 
sztandarami narodowemi gen. Denikina zna- 
lazła się tak znikoraa garść Rosjan, która 
chciała bronić swej Ojczyzny, no, a która 

zajmowała się zresztą nietylko obroną Ojczyzny. 
Podziw drugi, że w czasąch tak dla nich cięż- 

kich Rosjanie nie potrafifi zrozumieć, że Ro* 
lacy muszą dążyć do odzyskania Aistorycz- 

nego stanowiska wśród narodów słowiań- 
szczyzny. 

Trzecie miejsce, co do ztaczenia 
w losach przeciwbolszewickiego ruchu, 
należy się słusznie Polsce. Na mocy, 
szeregu traktatów międzynarodowych, 
zawartych w połowie 1919 roku, u- 
słalone zostały granice zachodnie 
Polski, które później uległy pewnym 
zmianom, na mocy umów,  plebiscy- 
tów i sankcyj komisyj ustalających 
granice. Co do granicy wschodniej, 
to od wiosny 1919 r. komisja państw 
sprzymierzonych badała tę kwesiję, 

jednocześnie о-- 

Nowogródek, 22-go listopada. 

stanowił przeprowadzić szereg zmian 
personalnych na stanowiskach urzę- 
dowych. I tak powierzył kierownictwo 
Wydziału Administracyjnego p. vice: 
wojewodzie Parfjanowiczowi z pozo- 
stawieniem mu dotychczasowych prac. 
Zarządzenie to zostało spowodowane 
poglądem p. Wojewody, że na czele 
Wydziału Administracyjnego musi stać 
prawnik z wykształcenia. 

Ponieważ Wydział  Budżetowo- 
Gospodarczy przy dzisiejszym syste- 
mie oszczędnościowym ma ogromie 
znaczenie dla sprężystej działalności 
wszystkich urzędów administracyjnych 
w powiecie, przeto na jego czele za- 
stał postawiony znany ze swej energji 
i sprężystości naczelnik p. Hruszwicki. 

Tymczasowe kierownictwo Wy- 
działu Samorządowego narazie objął 
p. Bogatkowski, prawnik wyspecjali- 
zowany w pracy samorządowej. Kie- 
rownictwo Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej objął p. Piątkowski. 

Starosta z Wołożyna, p. Wartman 
został przeniesiony w stan spoczyr:- 
ku, a b. starosta z Baranowicz, p. 
Kwieciński zwolniony zupełnie ze 
służby państwowej. 

P. Wojewoda podkreślił, że od- 
czuwa wielki brak młodych sił, któ- 
reby mogły zastąpić dotychczasowych 
pracowników niefachowych, a zajmu- 
jących mimo to nieraz poważne  sta- 
nowiska administracyjne. W tym celu 
zamierza ściągnąć do swego woje- 
wództwa możliwie największą ilość 
fachowych pracowników. 

Wobec spóźnionej wielce godziny 
nie zadawaliśmy już P. Wojewodzie 
innvch pytań i podziękowaliśmy za 
garść powyższych informacyj. B 

MIADZIOŁ. 

— Misje i jubileusz parafjalny. 
W dniach 21, 22, 23, 24 i 25 listo- 
pada odbywały się misje połączone z 
uroczystością jubileuszową w parafji 
Miadziole, 
nad uroczem jeziorem Narocz. Misje 
prowadzili ks. Edmund Nowak, pro: 
boszcz parafjl wojsk. w Nowo-Wilej- 
ce oraz ks. Jan Boży z zakonu braci 
Bonifratrów w Wilnie, zaproszeni przez 
proboszcza ks. Kazimierza Łobacza. 
Zachęceni i przygotowani przez ks. 
proboszcza tłumnie spieszyli na nauki 
misyjne. Nietylko kościół ale i cmen- 
tarz kościelny zapełniony był poboż- 
nym ludem zgromadzonym nietylko 
z parafji miadziolskiej ale i okolicz- 
nych. Liczne nawrócenia, prośba o 
uregulowanie szeregu małżeństw wzię- 
tych w cerkwiach prawosławnych, 
tysiące ludzi u spowiedzi i Komunii 
św., około 3 tysięcy wpisanych w 
szkaplerz, różaniec i koronkę dobitnie 
świadczyły o pożytkach, owocności i 
potrzebie misji. Ustawiono krzyż mi- 
Syjny na pamiątkę odbytych  misyj i 
jubileuszu. Ludność serdecznie ze 
łzami w oczach dziękowała ks. misja: 
narzom za pracę Oraz ks. probosź« 
czowi Łobaczowi za zgotowanie jej 
tak wielkiej uroczystości. Muszę za- 
znaczyć, że w misjach brała dość 
liczny udział okoliczna ludność pra* 
wosławna. Niewiasty prawosławne 
zwracały się z prośbą o wpisanie do 
szkaplerza. 

WESOLE 

A 
posiłkując się prywatnie wiadomoš- 
ciami udzielanemi przez osoby znają: 
ce te sprawy, nie zaangażowane po- 
litycznie, polecone przez rosyjską radę 
Paryską Lecz zdecydowanie tej kwe- 
stji bez Rosji przedstawiało trudności 
nie do przezwyciężenia. I Rada Naj. 
wyższą odkładała wciąż swą decyzję, 
oczekując dalszych wypadków, a 
szczególnie zakończenia wojny domo- 
wej w Rosji. 

Wogóle odnosiła się niechętnie 
do koncepcji stworzenia «Wielkiej 
Polski» kosztem Rosji i lord Curzon 
ostrzegał rząd polski, iż należy <«u- 
trzymać swe żądania w granicach 
rozsądku, nie dążąc do pochłonięcia 
narodów, nie będących z Polską w 
związkąch plemiennych, kióre mogły- 
by stać się jedynie źródłem słabości 
i destrukcji».. Francja zajęła pozycję 
chwiejną: próbowała odgadnąć—czy 
ma rzucić kartę decydującą na 
Wielką Polskę, czy też na Wielką 
Rosję... 

Jesienią 1919 r. Rada Najwyższa 
określiła nareszcie, na skutek . doma- 
gań się Polski, tymczasową granicę 
wschodnią Polski, bez północnej 
części Suwalskiej gubernji, która przy: 
padła Litwie, natomiast oddano Polsce 
część gubernji Grodzieńskiej (powiat 
Białostocki), lecz bez Grodna i Brześ- 
cia Litewskiego. Do tych granic Poi. 
ska mogła już rozszerzyć swe rządy, 
dalsze zaś rozszerzenie jej terytorjum 
na wschód uzależnione zostało od 
zgody Rosyjskiego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego. Według słów Sażo- 

dekanatu Duniłowickiego” 
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O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

„Biełaruskaja Krynica" drukuje 
memorjał Centralnego Komitetu BCHD 
(białoruskiej chrześcijańskiej demokra- 
cji) do wileńskiego rzymsko-katoli- 
ckiego Arcybiskupa. Memorjał—trze- 
ba stwierdzić — nie odzwierciadla 
istotnego stanu rż:czy, 
cznie wyrazem aspiracyj politycznych 
kilku politykujących księży Białorusi- 
nów, którzy miast łagodzić budzące 
się tu i ówdzie pod wpływem agita- 
cii antagonizmy narodowościowe, 
działalnością swą dolewają oliwy do 
oguta. 

Memorjał na wstępie podaje kilka- 
naście fantastycznych cyfr o ilości 
Białorusinów katolików na terenie 
archidjecezji wileńskiej. Skąd są one 
zaczerpnięte — pozostanie tajemnicą 
autorów memorjału, w każdym bądź 
razie dalekie są od rzeczywistości. 

<—Na terytorjum wileńskiej archidjece- 
zji — czytamy dalej — Białorusini katolicy 
w swem życiu religijnem pozbawieni są 
ojczystego języka. Dlatego też nie mogą oni 
poznać ani zrozumieć zasad wiary katolickiej 
jak również nie czują się urównoprawniony- 
nemi członkami wielkiej rodziny katolickiej, 
Dowodzi tego znane przyzwyczajenie Biało 

rusinów katolików nazywać siebie wyznawą 
cami wiary nie katolickiej lecz polskiej oraz 
paradoksalne przekręcanie modlitw i zasad 
wiary wskutek niezrozumienia języka pol- 
skiego. : 

„ „Katoliccy kaplani pełniący obowiązki 
wśród ludu naszego albo z rozmaitych po: 
wodów nie mają odwagi wystąpić w obro- 
nie wiejkich krzywd (?), lub sami będąc innej 
narodowości krzywd tych nie rozumieją, Tak 
np. podczas ingresu Waszej. Ekscelencji na 
arcybiskupią stolicę wileńską nie zważając 
na ogromną(?) w Archidjecezji większość 
B:ałorusinów katolików Bulla była odczytana 
nie po bialorusku,.,» 

Utyskiwania memorjału na niezro- 
zumienie przez katolików Białorusinów 
zasad wiary dlatego, że nie są one 
wyrażane w języku białoruskim, są 
conajmniej nieuzasadnione. _ Wręcz 
przeciwnie, nader często słyszymy na ' 
wsi głosy niezadowolenia włościan, 
że wprowadza się im modlitwy -w 
języku białoruskim, co sprzeczne jest 
z tradycjami, w których zostali wy: 
chowani. Na zarzut dlaczego Bulia 
nie była odczytana w ję*yku białoru: 
skim, ] E. ks. Arcybiskup Jałbrzykow- 
ski słusznie miał odpowiedzieć gdy 
z podobną pretensją ktoś z księży 
Białorusinów wystąpił, że Bulla jest 
aktem urzędowym i dlatego w dwóch 
językach urzędowych odczytana za- 
stała. 

` Na zakończenie memorjał domaga 
się: 

1. W Wileńskiem Seminarjum wprowa: 
dzić wykłady języka, historji i literatury bia* 
łoruskiej. 

2. Wyznaczyć w Wilnie Białorusinom- 
katolikom oddzielny kościół wyłącznie dla 
ich użytku. 

, 3. Zezwolić na używanie języka białoru- 
skiego w stosunkach z władzami duchowne» 
mi narówni z łaciną. 

4. Wydać polecenie duchowieństwu aby 
w parafjach białoruskich kazanie i nabożeń- 
stwa dodatkowe odbywały się po białorusku. 

fi e O A 6 do 
arafji białoruski: 1 

\'\)Нс!\ odwołać. ZD 2 

Byłoby stokroć lepiej, żeby Biało* 
ruska Chadecja kierowana przez księ: 
ży miast pisania mtmorjałów O rze- 
komych krzywdach zajęła się energi- 
cznem przeciwdziałaniem akcji bolsze- 
wickiej „Hromady*, której postępy są 
zastraszające. 

5. 
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wkrótce otwarcie 

w gmachu 99 
przy ul. Dąbrowskiego 5. 

nowa, państwa sprzymierzone uwa- 
żały, że linja ta <odpowiada określe- 
niu Rządu Tymczasowego z 17 mar: 
ca 1917 roku o etnograficznej zasadzie 
rozgraniczeń», 2 

Co zaś dotyczy przyłączenia do 
Polski Chełmszczyzny, tłomaczy się 
to <odwieczną przynależnością jej 
do Polski i faktem opozycji w Radzie 
Państwa przeciw rządowemu projek“ 
towi odłączenia jej w roku 1911», 

Ziemie, leżące na wschód od wy» 
znaczonej linji, tworzyły trzy okręgi 
wojenne— Wileński, Brzeski i Wołyń. 
ski, na czele których stał «komisarz 
cywilny», podległy głównemu do- 
wództwu polskiemu, 

Akt Rady Najwyższej spowodował 
wielkie poruszenie w społeczeństwie 
polskiem, żadna z politycznych grup 
którego nie zgadzała się na takie 
granice. W prasie polskiej rozpoczęła 
się na tym tie żywa polemika prze- 
niesjona również do Sejmu; w pole- 
mice tej wyraźnie określone zostały 
dwa główne kierunki dotyczące ziem 
litewsko-białoruscich. Socjaliści („le- 
włca*) stawiali postulat stworzenia 
„Wielkiej Litwy**), w której połączo- 
ne zostałyby ziemie etnograficznie li- 
tewskie i białoruskie, miały one być 
unją związane z Polską, Do tej kon- 
cepcji przyłączyli się więksi właŚcicie- 
le ziemscy gubernij litewskich i га 
chodnio-rosyjskich. Koncepcja ta, we 

*) Unja Lubelska 1569 r, 

a jest wyłą- . 

  

Minister Czępinskas o szkolnictwie polskiem. 

Z Kowna donoszą; 
Minister Oświaty prof. Cżepinskas ogłosił na łamach «Lietuwy» 

wywiad, w którym oświetlił szereg kwestji w zakresie rolnictwa i Óświaty, 
poruszonych w interpelacji chrz. demokratów i narodowców. 

O szkolnictwie polskiem p. Minister Oświaty wyraził się w sposób 
następujący: 

Co do polonizacji Litwy, co mi się również zarzuca:| | 
Przy przejmowaniu przezemnie Ministerstwa funkcjonowały 24 

szkoły polskie (49 kompletów), utrzymywane na koszt rządu, i 2 utrzy- 
mywane przez organizacje prywatne (3 komplety). Po przyjęciu przeze 
mnie Ministerstwa Oświaty założono 57 polskich szkół (79 kompletów). 
Wszystkie te szkoły są zatwierdzane z tym warunkiem, że utrzymanie ich 
wezmą na siebie prywatne polskie organizacje. O tem więc, aby szkoły 
te legły całym swym ciężarem na Litwinów, nie może być mowy, ponie- 
waż na utrzymywanie szkół polskich będzie wyasygnowany ten sam 
procent, jaki był dotychczas asygnowany i który odpowiada procentowi 
ludności polskiej w Litwie. 3 : 

Skoro Konstytucja zapewnia Polakom, jak również innym  mniejszo- 
ściom narodowym, prawo zakładania szkół narodowych, niedopuszczal- 
nem jest tamowanie tego prawa z jakichbądź innych, nie mających nic 
wspólnego z pedagogiką względów. 

Na granicy francuske-włoskiej. 
LONDYN, 24 XI. PAT. Korespondent „Daily Telegaph* donosi z 

Paryża, że wiadomość jakoby rząd francuski był zaniepokojony koncen: 
tracją wojsk włoskich nad granicą francuską. nie jest prawdziwa. Fran* 
cuskie koła urzędowe nie przypisują rządowi włoskiemu żadnych wrogich 
zamiarów; ale wobec ostatnich zajść muszą się liczyć z możliwością, że 
niespokojne elementy będą się starały wywolać zaburzenia. Z tego wzglę- 
du okazało się potrzebne podjęcie zarządzeń ostrożności, które jednak 
posiadają charakier zupełnie normalny. 

Antyangielska propaganda. 
LONDYN, 24—X!. Pat. Odpowiadając w lzbie Gmin na zapytanie w 

sprawie stosunków angielsko-sowieckich Chamberlain powiedział między- 
innemi: Stwierdziłem wyraźaie wobec sowieckiego charge d'affaires, że 
anty-angielska propaganda komunistyczna jest zasadniczą przeszkodą po- 
lepszenia się stosunków angielsko-rosyjskich, Chamberlain wyraził następ 
nie ubolewanie z powodu Śmierci Krasina. 

Zgon Krasina. 
LONDYN. 24XI. PAT. Ambasador Sowietów Krasin zmarł tu dziś 

rano. В 

Separatyzm w Bawarji. 
MONACHJUM, 24X1. PAT. . Wczoraj rozpoczęła się w sejmie ba: 

warskim wielka rozprawa polityczna, w czasie której poseł ludowy dr. 
Schwittenbauer atakował niezwykle ostro rząd Rzeszy za jego tendencje 
centralistyczne, zarzucając mu, iż swą dotychczasową politykę podatkową 
podkopuje systematycznie samodzielny byt państw związkowych i dąży 
do całkowitego sprusaczenia Niemiec, 

Kryzys w Finlandji. 
HELSINGFORS. 24 XI PAT. W związku z interpelacją w sprawie 

zaopatrzenia armji, parlament uchwalił rządowi votum nieufaości 104 gło 
sami przeciwko 84. Dymisja gabinetu spodziewana jest w dniu dzisiejszym 

Znowu por. Szosland. 
NOWY YORK. 24,XI, PAT. W trzecim konkursie hipiczaym porucz- 

nik Szosland zdobył trzecią nagrodę * 

Przebieg powstania w Albanji, 
BIALOGROD, 23—XI, Pat. Wreme podaje dalsze szczegóły O pow- 

staniu wAlbanji północnej, które przypisać należy spiskowi emigrantów 
albańskich w Żarze. W Dukattin na wschodzie od Skutari toczą się walki 
w których bierze udział również artylerja. Powstańcy w liczbie 2000 u- 
siłują zdobyć Skutari, Ostatnie doniesienia z pola walki podkreślają, że 
wojska rządowe cofnęły się. Z Tirany nadchodzą posiłki. Jugosłowiańsk e 
władze graniczne nie będą przepuszczały emigrantów albańskich na tery- 
torjum jugosłowiańskie, a usiłujących przejść granicę będą internowaly 
odbierając im broń. 

Huragan nad Zakopanem, 
ZAKOPANE 24 XI PAT. Nad miastem i okolicą szaleje huragan. Połączenia 

telegraficzne i telefoniczne w wielu miejscach zostały przerwane. Siła wiatru ŻA e = 
szędzie wielka, że zachodzą wypadki wywracania się do rowów wozów z końmi. 

widać pozrywane dachy i powalone drzewa, które w kilku miejscach zatarasowały chod« 
W powietrzu unoszą się dachówki i deski. Ruch publiczny ograniczony do 

Giuseppe 
Prezzolini b ASZY. ZM” 

minimum, 

Geneza faszyzmu. Mussolini. Inni reprezentanci faszyzmu. 
Faszyzm i kultura, Pafistwo faszystowskie. Faszyzm, Katolicyzm, 
Nacjonalizm. Dzieło faszyzmu, Faszyzm a zagranica, 

Str. 168. CENA zł 6, 
Wydawnictwo księgarni F, HOESICKA, Warszawa. 
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dług słów polskiego historyka”), stwo- acji Polski na zachodzie... Przytem 
rzyłaby bufor między Polską i Rosją o oddaniu nam Chełmszczyzny Pola- 
i zgodną byłaby z „ideą samookreśle cy wszystkich kierunków — politycz- 
nia narodów*, a polski element na nych jednakowo nie mogli słyszeć 
tych ziemiach „przeważający w Zna- bez gniewu. 
czeniu kulturalnem, zająłby stanowisko — pian pierwszy, który pod pokryw 
któreby dopomogło z czasem do ką „samookreślenia* narodów miał 
zlania się „Wielkiej Litwy* z Polską...“. na celu zagarnięcie złem, podtrzymy” 
Te otwarte marzenia o polonizacji wany był przez naczelnika państwa— 
obcych elementów spotykały jednak Piłsudskiego. Drugi—zupelnie dowol- 
przeszkody nie do zwalczenia; były nie określający „polskość* elementów 
niemi: ostra nienawiść Litwinów do narodowych, religijnych i kulturalnych 
Polaków i zupełna pasywność Biało: cjeszył się uznaniem wiskszości Sejmu 
dnia wobec kwestji Asahi polskiego. 

nia». „Dziwnem zjawiskien—powia- / Takie jednostronne rozstrzygnięcie 
da Kutrzeba— byli Polacy—propagu- „y„ęz Polskę kwestji Alezniarnej wig jący państwowość białoruską—pośród wywołało sprzeciw polityki państw 
narodu, w którym trudao było... roz: sprzymierzonych, rządów rosyjskich 
budzić świadomość narodową i znaleźć antybolszewickich i Litwy, oraz spo- 

elementy, mogące być ośrodkiem kty- wodowało zbrojne wystąpienie armii 
stalizacji tej państwowości. .". czerwonej Pogłębiło ono potencjo- 

„ Drigi prąd, który znalazł te nalnie i zaostrzyło świadomość naro- 
ników wśród „prawicy, a głównie dową rosyjskiego narodu, której nie 
„Narodowej demokracji dążył do in- mogły wytępić w nim  doszezętnie 
korporacji wszystkich ziem litewskich ciężkie lata panowania komunizmu 
i rosyjskich, „gdzie istnieje przewaga : 2 Ea + 
elemeniu  poiskiego absolutna, lub Prawica chciala się liczyć z Rosją 
względna, wogóle — gdzie ludność „Jutrzejszą“ i žądala od rządu „współ: 
jest -|przeważnie katolicka (unici?) i o działania z Kołczakiem i Denikinem", 
kulturze polskiej, bezwzgiędu nanarodo- Lewica żądała zawarcia pokoju z bol- 
wość...", Rozszerzano na mapie granice szewikamii... 
przypuszczalnych polskich posiadłości Paryska rada rosyjską i rząd 
zagarniętych z pośród ziem rosyj- Omska i Ekatierinodara, występowały 
skich, zagarniając wielką część Biało zupełnie jednomyślnie w zasadach po- 
rusi, Wołynia i Podola. Plan ten opie: lityki swej pod względem Polski: 
rał się na nadziei „dobrych Siosun- utrzymanie tymczasowej granicy, wy- 
ków* z Rosją, wobec niepewnej sytu- znaczonej przez Radę Najwyższą, 

CZ pierwiastek etnograficzny, jako zasada 
*) St. Kutrzeba «Polska odrodzona». ostatecznego rozgraniczenia, i sankcja 
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Komunikacja lotnicza Berlin-Rzym. 
Otwarcie regularnej komunikacji powie« 

trznej między Niemcami i Włochami nastą- 
pl z wiosną przyszłego roku. Ze względu na 
tradnoś:i przelotu nad Alpami i brak dot 
świadczeń w tej dziedzinie lotnictwa, linja 
ta będzie miała początkowo charakter pro- 
wizoryczny. Projektuje się, aby samolot star- 
tował z Berlina o godz. 5 m. 30 rano i lą- 
dował w Rzymie o godz. 7 m. 30 wieczo- 
rem, W) porze zimowej pasażerowie będą 
zmuszeni ze względu na krótkość dnia por 
sługiwać się ruchem kombinowanym, to 
znaczy z Berliną do Monachjum używać 
ekspresuśnocrego, a rano lecieć samolotem 
do Rzymu. Podróż będzie zatem trwała 14 
godzin w lecie, a 22 godziny w zimie, co 
oznacza znaczną oszczędność czasu w sto. 
sunku do jazdy kolejowej, która trwa 2 no- 
te i jeden dzień Z protokułów rokowań 
niemiecko.wfóskich można wywnioskować, 
że państwa te;zamierzają nadać linji lotni- 
czej Berlin—Rzym charakter głównej linji łą: 
czącej północ z połudn.em Europy, od której 
rozchodziłyby się dalsze boczne p. łączenia 
lotnicze, prowadzące przeważnie do połud- 
niowo:wschodnich krajów europejskich. Ob» 
łatywanie tej linji zostanie prawdopodobnie 
w ien sposób zorganizowane, że odcinek 
Berlin — Monachjum obsługiwany będzie 
przez Niemców, ruch na przestrzeni Medjo: 
lan—Rzym należeć będzie wyłącznie do Wło- 
chów, a jedynie ś odzowa część między 
Monachjum a Medjolanem będzie sierą 
działania obydwu państw, względnie wyl 
znaczonych przez nie kompanji lotniczych 

Prześladowanie prasy.' 

PARYŻ, 24 XI. PAT. „Journal“ do- 
nosi z Nicel, iż policja tamtejsza za- 
groziła wydaleniem dwum  dzienni- 
karzom, jednemu Anglikowi, jednemu 
Amerykaninowi, którzy wysłali do 
swych pism tendencyjne depesze o 
stosunkach francusko-włoskich. 

P. Brzozowska będzie pobie- 
rała emeryturę. 

Z Kowna donoszą: W swoim 
czasie Rada Miejska m. Kowna uch- 

"waliła wyznaczyć emeryturę wdowie 
po zmarłym burmistrzu m. Kowna 
Brzozowsklm. Postanowienie to zo- 
stało oprotestowane przez Naczelnika 

„ masta i powiatu, ponieważ p. Brzo- 
zowska jest obywatelką Polski i za- 
mieszkuje w Polsce. 

Departament Samorządowy obec- 
nie zatwierdził uchwałę Rady Miej- 
skiej na tej podstawie, że p. Brozow- 
ska jest obywatelką nie państwa 
polskiego, lecz okupowanej Litwy i 
mieszka nie w Polsce, lecz w Wilnie. 

Powrót królowej rumuńskiej 

NOWY YORK 24 XI. PAT. Kró- 
lowa Ma'ja rumuńska z księżniczką * 
lleaną odjechała do Francji na po» 
kładzie statku „Berengarja“. 

Obsunięcie się ziemi. 

N.CEA 24 X|. PAT. W miejsco- 
wości Roquobiliie nastąpiło z powo- 
du długich deszczów obsunięcie się 
ziemi, przyczem zawaliło się 20 do- 
mów. około 30 osób straciło życie. 

Stan zdrowia Wilhelma, 

AMSTERDAM 24 XI. PAT. Z 
Doorn donoszą, że stun zdrowia €x- 
cesarza Wilhelma poprawia się w. 
dalszym ciągu. Cesarz cierpi jeszcze 

„ha reumatyczne bóle krzyża. 

Sprawa „Deutsche Allgemeine 
Ztg.« 

BERLIN, 24 XI, PAT. Frakcja ko: 
munistyczna wniosła w Reichstagu 
interpelację, w której stwierdza, iż 
rząd Rzeszy w tajemnicy przed pare 
lameniem nabył na własność z fun- 
duszów państwowych dz ennik pra- 
wicowy „Deutsche Allgemeine Zig” 
aby w tej drodze urabiać przychylnie 
dia siebie opinję publiczną. Interpela« 
cja domaga się wyjaśnienia z tytułu 
nadużycia pełnomocnictw przez 84- 
powiedzialnych ministrów, 

  

  

— wszęchrosyjskiego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego. 

* 
Rozpoczynając atak w kierunku 

Kijowa, brałem pod uwagę ogromne 
znaczenie, jakie miałoby połączenie się 
armji naszej z siłami polskiemi, nad- 
ciągającemi ku iinji Dniepru, Połącze- 
nie tych wojsk odcinałoby automa- 
tycznie cały front zachodni i uwalnia- 
łoby znaczną część sił okręgów Ki- 
jowskiego i Noworosyjskiego, dla 
akcji w kie unku północnym. Nadej: 
ście polskich wojsk ku Daleprowi 
odciągnęłoby znaczne siły bolszewickie 
i ochraniataby dostatecznie nasze 
armje z zachodu, idące na Moskwę. 
Wreszcie połączenie z wojskami pol- 
skiemi otwierało nam dostęp do dróg 
żelaznych ku Europie Zachodniej — 
do centrum wpływów i sił politycz 
nych, do źródeł dostaw materjalnych 
dla armji. 

Współczując osobiście całkowicie 
odrodzeniu polskiego państwa, nie 
uważałem, by trudności, które się 
nasuwały w stosunkach polsko - ro- 
Ssyjskich, miały być nie do przeżwy- 
ciężenia. W każdym razie byłem pe. 
wien, że drogi nasze związane są niero- 
zerwalnym węzłem, ponieważ los Polski 
i Rosji znajduje się w jawnej i fatal- 
nej zależności od istnienia władzy 
sowieckiej. 

Komenda rosyjska posłała do War- 
szawy przedstawiciela „W. S. J. R 
pułkownika Dolińskiego, lecz nie uzy 
skała od niego przez czas dłuższy
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KURJER COSPODARCZY 
Izby przemysłowo- 

handlowe. 
W ubiegły wtorek Ministerstwo 

Przemysłu i Handlu rozesłało wszy- 
stkim instytucjom i organizacjom do 
zaopinjowania projekt ustawy o iz 
bach przemysłowo-handlowych. 

$ Projekt ten zawiera kilkadziesiąt 
paragrafów, normujących działalność 
izb, reprezentujących sfery kupieckie 
i przemysłowe. 

W. dniu 6 ym grudnia r. b. od: 
będzie się.w Min. Przemysłu i Hand- 
lu pierwsza konferencja z przedstawi- 
cielami instytucyj gospodarczych w 
celu przedyskutowania projskiu mini. 

rstwa i wysłuchania stanowiska 
er zainteresowanych. 
Projekt ustawy opracowany zo- 

stał na podstawie art, 44 ust. 6 kon- 
*stytucji i przewiduje na wstępie, że 
stałą reprezentację interesów gospo: 

« darczych przemysłu i handlu powie- 
rza się lzbom Przemysłowo - Handle- 
wym. 

Pod pojęcie przemysł i handel 
podpadają także przedsiębiorstwa fi- 
nansowe, przewozowe, ekspedycyjne, 
komisowe i pośrednictwo handlowe, 
nie podpada natomiast rzemiosło. 

O utworzeniu lzby postanawia 
Min. Przemysłu i Handlu po zaciąg- 
nięciu opinji odpowiednich organi- 
zacyj społ. gospodarczych. 

! Zadaniem Izby będzie: 1) obrado- 
wać i stawiać wnioski oraz bądź na 
wezwanie, bądź z własnej inicjatywy 
udzielać władzom spostrzeżeń i wia* 
domości. 2) Wyrażać opinię o pro- 
jektach ustaw i ważniejszych rozpo- 
rządzeń Orsz współdziałać przy ich 

racowywaniu Oraz _ przedstawiać 
>. tego rodzaju projekty w 
szczególności zaś: : 

а) wyrażać opinję i współdziałać 
przy opracowywaniu i zmianach ta- 
cyfy celnej oraz przepisów: celnych. 

b) wyrażać opinję i współdziałać 
przy zmianach taryf kolejowych. 

Izby winny przyczyniać się do 
zaspokojenia potrzeb i ułatwienia wa- 
runków rozwoju życia gospodarcze- 
go. W tym celu winny tworzyć, 

| utrzymywać lub popierać odpowied= 
nie instytucje i urządzenia, jako to: 

„instytuty badawcze, targi, biura in- 
formacyjne i t. d. 

r Do uprawnień i obowiązków Izb 
należy: = ; 

Wyznaczanie rzeczo:nawcOwW, ро- 
wołanych do wydawania opinji i 
i stwierdzania stanu faktycznego w 
zakresie przedmiotów i czynności 
mających znaczenie dla reprezento- 
wanych przez lzbę dziedzin, przy- 
czem lzbom przysługuje prawo: а- 
przysięgania rzeczoznawców, wyda- 

ż_wania przepisów postępowaniai usta- 
id norm opłat, delegowania przed- . 

„Stawicieli do utworzonych przez 
ę władze organów, wydawania wła- 
dzom zaświadczeń o istniejących 

, zwyczajach handlowych, wydawania 
j świadectw © pochodzeniu towarów i 

innych zaświadczeń, dotyczących ob- 
* rotu handlowego, tworzenia sądów 
polubownych. 

Do uprawnień lzb należy rów- 
nież prowadzenie wykazu wszystkich 
w danym okręgu reprezentowanych 
przez lzbę dziedzin gospodarczych. 

Nadzór nad izbami sprawuje Min. 
Przemysłu i Handlu, 

" Właściwe władze państwowe ce- 
lem umożliwienia lzbom spełniania 

   

  

   

    
   

    

Czesław KŁOSSOWSKI 
P. Podprokurator Sądu Okręgowego w Wilnie, 

< Opatrzony $.5. Sakramentami, po długich i 
ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 23 listopada 1926 r. przeżywszy lat 52 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Wileńskiej Nr 31 m. 2 do Kościoła Św. Ducha 
odbędzie się dn. 25 b. m. o godz. 4 pp. 

Po nabożeństwie żałobnem w dn. 26 b. m. o godz, 9 m. 30 rano zwłoki” zostaną 
złożone na cmentarzu ROSSA. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku ŻONA, SIOSTRA i RODZINA. 

ы 3 

S. 4 P. Czesław KŁOSSOWSKI 
Podprokurator przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 

zmarł w dniu 23 listopada r. b. wieczorem opatrzony 
Św. Św, Sakramentami 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 26 b. m. o godzinie 
9 m. 30 rano w Kościele Św. bucha, 

ZIEM WSCHODKiICH 
stwa posiadające czynne prawo wy: Tym płatnikom, którzy podatek 
borcze obowiązane są udzielać lzbie ten nadpłacili, podatek ten w resztu- 
na jej żądanie wszelkich informacji i jącej nadwyżce nie może być zwró- 
dat statystycznych. cony, ani zaliczony na inne podatki 

Skład lzby stanowią członkowie z bezpośrednie, zanim centralne władze 
wyboru, przyczem skład ten może skarbowe nie wydadzą odnośnych 
być uzupełniony członkami koopto- rozporządzeń, których spodziewać 
wanymi. się uależy dopiero po znoweliząwe- 

Prawo wybierania do lzb po- niu dotychczas obowiązującej ustawy: 
siadają osoby bez różnicy płci, które 
trudnią się zawodowo przemysłem 
lub handlem. : 

Prawo wybieralności przysługuje 
obywatelom Państwa Polskiego, któ- W dniu 1 stycznia 1927 r. upły- 
rzy ukończyli 30 rok życia i mają wa term'n moratorjum dla długów 
prawo wykonywania czynnego prawa hipotecznych. Wobec rozbieżnych 
wyborczego lub zajmują kierownicze krańcowo żądań właścicieli nierucho= 
stanowisko w zrzeszeniach wyznaczo- mości i wierzycieli sum hipotecznych, 
nych przez Min. Przem. i Handlu. rząd, jak się dowiadujemy, zamierza 

C:łonkowie wybierani są każdo- sprawę załatwić  kompromisowo. 

   
    

    

   
    

Moratorjum dla długów 
hipotecznych. „no wywóz taki 

hamować zapomocą specjalnych zarządzeń 
walutowych, Zarządzenia te wydały już pe- 
wien skutek, podczas gdy w październiku 
wywieziono około 36.000 ton zbóż chiebor 

wywozu zbóż, Postan 

wych, to w ostatniej dekadzie listopada 

wywóz ten spadł na 7.000 ton. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 listopada 19386 r. 

    

    

razowo: a) w dwóch piątych swej Kompromis ten polegać będzie Dewizy i waluty: Pogrzeb nastąpi zaraz po nabożeństwie na cmentarzu Rossa. 

liczby z Road ogółu Sab, kiócoea na tem, z anioła diałówe Tranz. Sprz. Kupno. kia eż = Wilia 
przysługuje bierne prawo wyborcze, zostanie na trzy lata, jednakże wza- a. w aa i : Die CA & SOWY . 
w trzech piątych swej liczby z po- mian za to stawki waloryzacyjne Lokys 4301 4378 4356 4 . Da SRR. ET 

nai is i i i aa i ai | zrzeszenia gospadarcze ktėre wyzna- gu nie zwaloryzowanego, t. į. dwu- Paryż 31,20 31,12 31,04 : 
czy na wniosek Kom. Wyborczego dziestoprocentowa stawka walor; Za- praca RE i i 
Minister. Przem. i Handlu. Przy wy- cyjna zostanie podwyższona do 30 wa: 12118 12450 12686 8 Ę 
znaczaniu zrzeszeń mogą być brane proc; 25 proc. do 35 proc. it. d. Wiachy 3780 3789 3711 * SĘ 
pod uwagę tylko te, które istnieją w Beigja 125,55 525,85 125,24 * 

Зроёбь prawem przepisany. Zapowiedž reformy przepisów Stokhoim 24075 24135 | 240,15 
łosowanie jest tajne i odbywa dewizowych. Papiery wsztościowe Cc ł KŁOSSOWSKI 

się na listy kandydatów, O wyniku ‚ y SM Pożyczka dolarowa 26,75 17.50 — zeS aw 
i Według ostatnich doniesień z r „Pi wyborów rozstrzyga względna więk- : ddać - kolejowa  87— & — 2 

szość otrzymanych głosów. Warszawy rząd zamierza poddać IE- 5 pr.pożycz konw.  46— 46,50 Podprokurator przy Sądzie Okręgowym 
Zgromadzenie członków z wybo- Wizii dojychczasowe przepisy dewi- K BNS S LSA de w Wilnie 

ru może uchwalić kooptację nowych Z0we: Pewną wskaźówką w jakim —pm. ie RAW 9005 20 Unie, 
kierunku pójdzie oczekiwana reforma 
może być fakt, że rząd studjuje 
przepisy czeskie, kióre Uuniemożli- 
wiają tamtejszym czynnikom pano- 

członków izby. Kooptacja może być 
uchwalona w obecności conajmniej 
połowy członków i to bezwzględną 
większością głosów. - 

Opatrzony Ś. Ś. Sakramentami zmarł w dniu 23 listopada 1925 r 
o godz. 8-ej wieczorem w wieku lat 52. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej Nr 31 
do Kościoła Św. Ducha nastąpi we czwartek dn. 25 b, m. o g. 4 po poł. 

G:':EŁDA WILEŃSKA. 

* Wilno, dnia 24 listopada 1926 r. 
z : Nabožefistwo # ; i i „m. Cłonkowie Izby tworzą dwie wanie nad rynkiem pieniężnym. Dolary St Ziedn,—808 89818 Kajko c eos opak 

sekcje: przemysłową i handlową. O wywóz zboża. Ruble okaz 17 "215 O czem pogrążeni w smutku zawiadamiają 
Przed dwoma tygodniami Rada mini. M a 1 + й KOLEDZY. 1 : inist ‚ Маг niemieckie 2,151/2, Е INFORMACJE. S Oi domagający się wydania zakazu Tow. Kredyt, m. Wilna 26,25. 

  
O zwrot nadpłaconego po- FODRZUSEWEZREZIKODZZKA 

. datku majątkowego. K R 0 N I K A 
  

Definitywny wymiar podatku ma- 
jatkowego wielokrotnie przez władze 
skarbowe przedłużany, ukończony zo- 

  

stał z dniem 15 marca 1925 roku. GZWARIEK| mocnych cech legalizacyjnych, bez: о 

Jad zdotych Fanków, Prey. падики [ 0к wete.oc1m0: uggi jen podągany do odpowie [fs i я 
Ёдзгяао:_упё Ро}з!:і, ‘‹‘›зіасочппут па Pm Z P. Zack. si o g. 3 m. 38  dzialności sądowej z art. 363 K.K. > ii 

„4 miljardy złotych. u 

Z tego miljarda złotych, rolnictwo |Konrada, Gr.] MIEJSKA. długoletnia współpracowniczka firmy ,,W. Malinowski, Inż * 
  miało zapłacić 500 miljonów, prze- е _ч opatrzona Św Sakramentami po długich i ciężkich 

mysł i handel 375 miljonńw złotych, Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu — (0) Z posiedzenia miejskiej „opa (ZOT 1 у 

a innych Maiko, 125 Žas Bee komisji finansowej. Dnia 23-g0 н CICT) pieniach zmarła dnia 24 listopada 1926 roku, 
złotych. = ® е listopada odbyło się posiedzenie 

miejskiej komisji finansowej. 
odanie związku zawodowego 

przeżywszy lat 59. 

Niedobór lub nadwyżka jakie się RE Eksportacja zwłok z kliniki U.S.B. Bogusławska 3, 
okażą po uskutecznionym , wymiarze 

| 769 
La 

i ; „do Kościoła Dobroczynności odbędzie się dnia 25 ъ im o * "0 

I odspów cape E regoni Raka j+» a Lė akrų 8 sabeikkasi “listopada o godzinie 5 po południu, nabożeństwo 
z pominięciem tych płatników, któ+ Opad za do- zatrudnionym przy robotach inwesty: „,żałobne i pogrzeb na cmentarz Rossa w sobotę 27 
rych majątek przy definitywnym wy- bę w mm. | cyjnych z pożyczek rządowych, na- 10 godzinie 10 rano. 

B= Baca DY AEA iais + | Południowy. Po da, aina ras + W zmarlej tracimy niestrudzoną współpracowniczkę 
Wobec togo iż definitywny wy- = OE -przefotne_ opady, szenia płacy będzie zmniejszenie . «1 oddanego przyjaciela. 

miar podatku majątkowego nie przy: saitas likes za dobę - 40 С. ilości zatrudnionych robotników, tem 
niósł nawet połowy spodziewanej dencja barometryczna wzrost ciśnienła. bardziej, że subsydjum państwowe 

Ten. „ae s „Zarząd firmy »W. MALINOWSKI, Inż.» 

sumy, M A = 55 jest PA ane tylko +) dnia 15 
nych nakązac atniczych  ustalaly rudnia r. b. Wobec zaś tego, żeby Nad Czajna: Wal Ze. 

zwyżkę w procentach podwyższając URZĘDOWA. Sobieda zwiększeniu bezrobocia, WOJSKOWA ZWYCZAJE DZE OE 
branie Polskiej Macierzy Szkoł- 
nej Z. W. W niedzielę dnia 12 gru- 
dnia o godz, 1 szej po połudaiu od. 
będzie się w sali Seminarjum — Мац- 
czycielskiego Z P. M. Sz. przy ul. 
Wileńskiej 23 (wejście od podwórza) 
nadzwyczzjne Walne Zebranie P. M. 
Sz Z.VW. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawozdanie z bieżącej @213> 

łalności. 

ustalony podatek dla rolnictwa, czyli — (t) O legalizacji wag aptecz- uchwalono prosić p.p. Korolca i God- — (k) Orędzie biskupa polo 
w tak zwanej |-ej grupie o 367 proc., nych. Na podstawie art. 14 dekretu woda, aby zbadali w Warszawie wego W. P. S, Galla. Biskup po- 
dla handiu i przemysłu, czyli grupy o miarach wydane zostały specjalne obecny stan rzeczy i poczynili odpo: lowy W, P, S. Gall wydał z powo- 
ll-ej o 37 proc, i dla innych płatni: przepisy o wagach aptecznych. wiednie kroki do uzyskania dalszych wodu roku jubileuszowego, orędzie 
ków nie zaliczonych do grup powyż- W celu rzożności uzyskania w pożyczek na' inwestycje w celu żz- do żołnierzy. W orędziu Pasterz na- 

szych o 120 proc, czasie właściwym legalizacji narzędzi trudnienia bezrobotnych m. Wilna.  wołuje do ogólnej spowiedzi i ko- 
Do końca października roku bie- mierniczych bez przerwy w ciągłości Pozatem komisja przyjęła wnio. munji żołnierzy. с 

żącego wszyscy płatnicy tego podat- ргасу, každa apleka i každy skład sek Magistratu o przeniesienie kredy- W związku z tem, w poszczegól: 

ku obowiązani byli zapłacić do od- apteczny powinny posładać dwa kom- tów z jednych działów budżetu 1926 nych kościołach odbędą się dla 
nośnych urzędów skarbowych 100 piety wag i odważników, aby w Cza- r, do innych. Sprawa ta dotyczyła się żołnierzy spowiedzi. Pierwsza spo: 
ot pierwotnego wymiaru w grupie sie legalizacji jednego kompletu po- 16 punktów pozycyj budżetowych i wiedź odbędzie się 24 bm. 
-ej bez zwyżki kontygentowej, poło- zostawał w zakładzie drugi, posiada- miała na celu kredyty wyczerpane 1 i 
wę całkowitego wymiaru, uwzględ- jący prawomocne cechy legalizacyjne. zasilić kosztem innych niezrealizowa- bywa do Wilna mir. japońskiego 
niając zwyżkę w grupie li-ej,j a 100 Wagi i odważniki z oznaczeniami nych pozycyj budżetu 1926 r. sztabu generalnego, Gość japoński 
proc. pierwotnego wymiaru bez 1 klg., i niżej, używane w składach Dluższą dyskusję wywołała spra: przybywa do Wilna celem obejrze. 
zwyżki w grupie Ili-ej, aptecznych powinny posiadać cechy wa udzielenia kredytów na rozbudo- nia wojskowej stacji radjowej. 

Po tym terminie, urzędy podatkowe legalizacyjne przeznaczone dla narzę- wę elektrowni miejskiej. — (k) 6a brygada K. O. P. 
przystąpiły do egzekucji tego po. dzi dokładniejszych. Według planu sekcji technicznej przeniosła się  D-two Ótej bry. 
datku, który obecnie ściąga sięz całą _ Ujawnione przy rewizji wagi i Magistratu, rozbudowa elektrowni gady К.О.Р.. mieszczące się dotych: 
bezwzględnością. odważniki dokładniejsze bez prawo- będzie trwać do roku 1030. Koszia czas w gmachu przy zaułku Kazimie- 

rozbudowy wyniosą 2.600000 zi. rzowskim, przeniosło się na ulicę 
| m A i TEN S c EA SERENO | których wydatki w roku 1927 wy Ostrobramską do gmachu Nr. 7. 

2 : : „ niosą 878000 2i, w r. 1928—568000 — (k) Licytacja koni wojsko- 
wydanym na cześć misji zwróciłem przymierze. | pragnąc <rozwiać nie. „;) w r. 19290—581000 zł, i w r. wych. Dnia 30 b. m. o godz. 1) tej 
się do obecnych z krótkiem przemó- porozumienie» prosił o oznajmienie 1930 __598000 zł. Wydajność nowych rano, na rynku Kalwaryjskim odbę: 
wieniem: jego stanowiska „wyższym władzom”. maszyn wykaże się w taki sposób, dzie się licytacja wybrakowanych ko 

«Po długich latach wzajemnego nieporo: „Nie mamy powodu zawierać przy- ; e 2800 „ będą zwiększo. ni wojskowych. Do licytacji stawać 
zumienia i braterskich sporów, po ciężkich mierza w obawie przed bolsze - ika- žr Es 1272 mogą a 
wstrząšnieniach wojny šwiatowej. I og0ne| mi—mėwil--bolszewikėw nie obawia: | y dyskusji cały szereg uwag co — — (к) Prėbne strzelanie. Dziš wieruchy, hod a arenę Świata dwa > Ana > = 
Ersa B a anienionych” stosunkach my Się. Silniejszej od naszej (armji go tego planu wypowiedział dr. pomiędzy godzinami O tą rano, a 3 

ambowski, zdaniem którego jest p. p. odbędą się w okolicy Wilna wzajemnych, opartych na zasadzie zwycię- nikt teraz nie ma. Możemy posuwać p) 
stwa interesów państwowych i na wspólno* się naprzód © własnych siłach. Nie raczej wskazanem starać się o po- ćwiczenia w strzelaniu z miotaczy 

życzkę długoterminową na rozbudo- min: 
ści zewnętrznych sił przeciwdziałających. cofniemy się w żadnym razie. Do 

Z całej duszy życzę, by drogi ie „ti ZE: 
ły się odłąd. ” 5 "sze US szliśmy do (swojej) granicy, teraz wę ejektrowni, niż zwalać te kosza _ — Stowarzyszenie rezerwi- 

na barki abonentów. : stów i b. wojskowych w Wilnie 
rozchodziły się odtąd. 

Waloeię kielich za odrodzenie Polski i podchodzimy do dzielnic rosyjskich 
i możemy wam dopomódz. Lecz pra* Radny p. Kruk zaznącza,że próby uprasza swych bezrobotnych człon: 

przeprowadzenia przyłączeń do prądu ków do zgłaszania się celem rejestre 

za nasz przyszły braterski związek», 

Nigdy jeszcze nie żałowałem do gniemy wiedzieć naprzód, jaką uzy- 

zmiennego wynoszą przeciętnie 150— cji, która będzie się odbywać od 
180 zł. na jednego abonenta. Oprócz dnia 27 bm. 4 grudnia w godz. 

tego stopnia wypowiedzianych prze skamy zapłatę za naszą krew, którą 
zemnie słów. : ; dla was o: ks nie se 

Karnicki nie przyjął „wezwania*. organu, któr zechciał rozmówi i z i 

Jego krótka śdpo wiedź. była tak bez- e Tdi © Ve kwestji, która nas tego rachunki za światło elektryczne, 12 — 13 w lokalu Stowarzyszenia l : 3 które wynosiły w październiku 10 zi, przy ul. Wileńskiej Nr. 26 — I. 
przedmiotową i suchą, że następnego tak bardzo interesuje, poa pretekstem listopadzie dosięgły do 44 zł., t. į Rejestrację przeprowadzi się ce- 
dnia uzńał sam za stosowne dodać że nie jest upoważniony do rozstrzyg- A =. si ak 4 razy. We» lem przedstawienia odnośnym  wła- 
do oficjalnego teksiu, przeznaczonego nięcia kwestyj terytorjalnych, to nie Re a + "2 “ % > dak dzom 0 ilości 3 bezrobotnych rezer- 
dla prasy, kilka grzecznych frazesów, mamy tu co robić". do przedsiębiorstw sekcji technicznej, wistów i b. wojskowych, członków 

która tylko powoduje wzrost opłat, naszego Stowarzyszenia, którzy po 
W końcu przyjęto uchwałę kom- szukują pracy. 

aby nie wywoływać rozczarowania O tej otwartej rozmowie swego 
w społeczeństwie rosyjskiem. A „do- pomocnika dowiedział się oficjalnie 

promisową, by sprawa ta była szcze* Oj rejestrujących są wymagane 
gółowie omówiona przy rozpatrzeniu Świadectwa, zaświadczenia i t. p. do- 

wódca sztabu misji”, major Przeź- generał Karnicki, który tegoż dnia zja- 
dziecki, zapytał ze zdumieniem swe- wił się do mnie wysoce przygnębiony, 

gm sąsiada przy stole o przyczy. przepraszał i zapytał, czy natychmia- budżetu na rok 1927 i aby Magistrat kumenta stwierdzające ich uzdolnie- 

wystąpił na dzisiejszem posiedzeniu nie. 
Rady miejskiej z prośbą 0 upoważ: 

nach» bankietu i powodach radości stowe odkomenderowanie Przeździec- 

nienie do podpisania zobowiązań 

zadań powinny im | udzielač 
do zaopinjowania projekty ustaw 
przed skierowaniem ich na drogę 
obrad ustawodawczych oraz projekty 
rozporządzeń przed ich ogłoszeniem, 
jeżeli projekty te mają znaczenie dla 
dziedzin gospodarczych. 

Wg. art. 5 stowarzyszenia i kor- 
racje oraz osoby i przedsiębior- 

żadnych wiadomości. Wogóle wyda- 
rzenia i nasiroje ówczesnej Polski 
bardzo mało były nam znane. Mój 

. sztab nastawał, wskutek tego, na jak- 
najszybszem ustaleniu łączności, wpły- 
wając w fym kierunku na przed- 

1stawicieli państw sprzymierzonych 
i hrabiego Bem-de - Kosban — który 
od początku roku 1919 był przed- 
stawicielem „Polskiego Komitetu Na- 
rodowego” pray komendzie głów: 
nej. Stosunek z naszej strony zarówno 
władzy wojskowej, jak i cywilnej do 
miejscowych Polaków dotyczył tylko 
obrony interesów obywateli polskich, 
reewakuacji ich, mobilizacji roczników 
poborowych dla wojsk poiskich, for- 
mowanie polskiej brygady pułkownika 

aiciińskiego —isłowem stosunek był 
; jaknajlepszy. Nie wypływał z wyracha* 
, wania, lecz z serca. | pewien jestem, 
„že Polacy, którzy opuścili w latach 
1918 i 19 terytorium południowe, nie 

, mają złych wspomnień o kraju, który 
„ima dał gościnę, 

| W początku roku 1919 polski 
sztab generalny zadepeszował do Enka, 
że została wysłana misja Ostapowi" 
сга dla porozumienia się ze mną; 
lecz misja ta nie zjawiła się. Dopiero 
we wrześniu prz, były nareszcie misje 

1. 
ża
 

id
a.
 

Rosjan: <Sądząc z przemówień przyj- kiego do Warszawy zadowolni mnie. 
mujecie tutaj sprzymierzeńców. Lecz — Rezumiem,—rzekł, —że dla nas 
Polacy nie są jeszcze sprzymierzeńca- ugoda z Rosją jest kwestją życia i 

ODCZYTY i ZEBRANIA 
— «Towarzystwo Bibljof:lów 

— (k) Gość japoński. Dziś przy: 7 
2 Uzupełnienie Statutu P. M. Sz. 

W razie nieprzybycia na oznaczo- 
па godzinę wymaganej ilości osób 
Walne Zebranie odbędzie się tegoż 
dnia t. j. w niedzielę dn. 12 grudnia 
o godzinie 2-giej po południu i uchwa- 
ły powzięte na tem Zebraniu będą 
prawomocne bez względu na liczbę 
obecnych. 

— Powszechne wykłady Uni- 
wersyteckie. We czwariek, dnia 25 
listopada 1926 roku © godzinie 7-aj 
wieczorem w Sall Śniadeckich Uni 
wersytetu Zast. Prof. Jerzy Remer 
wygłosi odczyt p. t: „Rzeźba i ma- 
larstwo włoskie Cz. I” z przeźto- 
czami. 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

RÓŻNE. 
— Konkurs na znak, Wobec 

zainteresowania, jakie wzbudził bez: 
płatny konkurs na znak Towarzystwa 
Bibljoflów Polskich w Wilnie, jeszcze 
raz przysominamy warunki tego kon- 
kursu: 1) Technika graficzna jedno- 
barwna, 2) Rozmiar dowolny, 3) Gor 
dło ma symbolizować zadania Towa- 
rzystwa, mianowicie szerzenie kultu: 
ry pięknej książki, orzz zawierać na- 
pis «Towarzystwo Bioljofl6w Pol 
skich w Wilnie», 4) Do konkursu 
mogą stawać wyłącznie artyści wileń 
scy, 5) Term'n nadsyłania projektów 
uptywa dn. 31 grudnia 1926 r. 6) 
Pozostałe warunki — zwykłe: nadsy* 
łanie projektów, opatrzonych godłem: 
autora wraz z zapieczętowaną koper 
tą, zawierającą nazwisko etc. 

Bliższych _ informacyj _ udziel 
bibijotekarz p. M:chał Brenszteja w ge” 
dzinach 9 — 3 w Bibljatece Pun > 
czńej i Uniwersyteckiej; tamże należ 

wojskowa i ekonomiczna, na czele 
pierwszej stał były generał rosyjski 

Karnicki, na czele drugiej—były — ро!- 

p minister przemysłu i handlu Iwa: 

nicki. : 
Przyjęcie fhisji polskiej, 13 wrześ- 

nia w Taganrogu,, miało charakter u- 
+ i serdeczny. Na bankiecie, 

I 

mi i może być, że trafili tutaj przy- 
padkiem», 

Po kilku dniach major Przezdziec- żegnając mnie 
ki powrócił do tej kwestji w rozmo- koniecznie do porozumienia. W prze: 

na obstalunki maszyn i turbin. 
Reszta spraw spadła z porządku 

dziennego. 

— (k) Prośba mieszkańców. Mie: 

śmierci. | naczelnik państwa (Piłsud- 
ski) i prezydent rządu (Paderewski), 

żądali bym doszedł 

wie z pułkownikiem Nolkenem. Wy- ciwnym razie nasze położenie mię- szkańcy ulicy Zakretowej zwrócili się 
raził on cżal», że wielu Rosjan nie- dzy Niemcami a Rosją grozi silnemi do 
słusznie zrozumiało, iż między Połud: 

a Polską zostało zawarte niem Rosji 

władz wojewódzkich z prośbą aby 
zarządził wybrukowanie i oświetlenie 
powyższej ulicy. 

wstrząśnieniami. 
„(D. GN.) 

Polskich w Wilnie» odpędzie swe 
posiedzenie zwyczajne w piątek dn. 
26 b. r. o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Bibljoteki Publicznej i Unaiwersyte- 29 bm. przypada 86-ta rocznica m - 
ckiej. Na porządku dziennym: Spra- wsiania listopadowego. W związku 
wozdanie ze Zjazdu Bibljofilėw w tem w oddziałach wojskowych © 
Warszawie wraz z pokazem wyda- będą się w świetlicach odczyty i p. 
wnictw zjazdowych. gadanki. 

skierowywzč projekty. 
L— (k) Obchód 86ej rocznic: 

powstania listopadowego, D.
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Przyjazd do Wilna |Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
EZ й 

Dziś o godzinie 8ej rano przyby- 
wa do Wilna Premjer Ministrów 
Marszałek Józef Piłsudski, 

Na dworcu Dostojnego Gościa 

spotkają władze wojskowe, admini- 
stracyjne i samorządowe oraz woj: 
skowy oddział honorowy ze sztan- 
darem. (K) 

Zjazd włościan litewskich. 
Dnia 23 b.m. w sali św. Mikołaja, 

mieszczącej się przy ul. św. Mikołaja 
Nr. 8, odbył się zjazd włościan Litwi- 
nów powiatów: Brasławskiego, Świę- 
ciańskiego, Wileńsko-Trockiego, Lidz- 
kiego, Grodzieńskiego, Suwalskiego i 
Dziśnieńskiego. Na zjazd przybyło 
130 delegatów. Przewodniczył zjazdo- 
wi Gajgalas z powiatu Święciańskie- 
o. Obrady dotyczyły spraw  gospo- 
czych i ekoromicznych i żadnych 

kwestyj natury politycznej nie poru- 
szano; 

Na zjeździe stwierdzono, iż rolniź 
cy litewscy nie są zorganizowani w 
żadne stowarzyszenia, Aby zaradzić 
temu złu postanowiono zorganizować 
w Wilnie centralne T-wo rolnicze, 
zadaniem którego będzie tworzenie w 
gminach Wileńszczyzny i Grodzień- 
S'czyzny litewskich kółek rolniczych. 

Następnie uchwalono zorganizo- 
wać w Wilnie ludowy bank litewski, 

"Bank ten tworzyć będzie na pro- 
wincji swe filje. Niezależnie od tego 
przyjęto na wniosek ks, Matukiewicza 
uchwałę tworzenia drobnych kas kre- 
dytowych. z 

Następnie uchwalono przystąpić 
do akcj', mającej na celu rozszerzenie 
kooperacji. 

litewskiego szkolnictwa zawodowego. 
Stwierdzono bowiem, iż na Wileń- 
szczyźnie oraz w województwie 
Białostockiem odczuwa się brak zz- 
wodowego szkolnictwa litewskiego. 
Rolnicy litewscy absolutnie nie mają 
możności kształcić Swych dzieci w 
kierunku zawodowym, 

Aby zaradzić temu, postanowiono 

ne części moteru. Enezgiczne śledz- 
two doprowadziło po śladach do 
Wilna. Ujawnioneśzostało, że działali 
tu złodzieje wiłeńscy, którzy z braku 
roboty w Wilnie wybrali się na pro- 
wincję na gościnne występy 

Narazie: aresztowano trzech spraw» 
ców, nazwiska których nie mogą być 
podane. Pozostali poszlakowani zo- 
staną niewątpliwie ujęci na mocy ро- 

z. przez urząd śledczy да 
nych. 

Biednym złodziejom * wileńskim, 
wziętym w karby przez kom. Dister- 
hofa, stopniowo usuwa się grunt z 
pod stóp. 
6— (k) Litwini wciąż wysiedia- 

ją. W rejonie Rykont litwini wysie* 
przystąpić do organizowania szkół dhli do Polski M, Pietkiewicza z troj- 
rolniczych, przemysłowych i rzemie- glem małoletnich dzieci oraz Pachito- 
ślniczych. 

Po wyczerpaniu porządku dzien- 
nego w wolnych wnioskach organi. 
zatorowie zjazdu usiłowali poruszyć 
sprawę rzekomego ucisku przez włe- 
dze polskie szkolnictwa litewskiego, 
lecz sprawa ta nie była debatowaną. 

W końcu obrad zjazd upoważnił 
Dra Olstjkę do złożenia w imieniu 
wszysikich gratulacyj Dsrowi 
nowiczowi z powodu 75-ej rocznicy 
jego urodzin 

Celem zrealizowania uchwał do: 
tyczących utworzenia T wa Rolnicze 
go i Banku Ludowego wybrano ko- 
misję organizacyjną, „która zajmie się 
opracowaniem statutów tych stowa* 
rzyszeń oraz ich zalegalizowaniem, 
Obrady które 'ozpoczęły się o 9-ej 
rano, zakończyły się o 7:ej wieczo: skiej. Głośna przed kilku miesi. 

nową z córką. Stan materjelny wy- 
siedlonych oplakany. 

>— Podrzutki, Około domu nr 23 prz 
ul. Kijowskiej z” aleziono niemowlę płci żeń- 
skiej w wieku około 2 tygodni. 

W bramie domu nr 1 przy zauł, Szwar- 
cowym znaleziono dziecko płci żeńskiej oko- 
ło 2 miesięcy. 

Podrzuików skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus, 

— Pożar. Wewsi Izabelino-Denisówka 
Basa- gm. Łużechiej wskutek nieostrożnego obcho: 

dzenia się z ogniem spalił się dom miesz: 
kalny Maksyma Bujdo oraz dom i chlew 

A Dylewicza. Straty wynoszą 4000 Okrętów, których załogę zdołano ura- 
złotych, 

Z Całej Polski, 
— Sprawa policji warszaw- 

ącami 
Podczas obrad poruszono sprawę rem. (k) sprawa policjj warszawskiej teraz 

К właśnie znajduje swój epilog. Jak 
Afera w szpitalu, wiadomo, na skutek rewelacji jednego 

w Okręgowym Szpitalu Wojskowym 
w Wilnie bandę, zajmującą się podra- 
bianiem dokumentów oraz kradzieżą piecu w jednym z gmachów szpital g; 
iekarstw. Na czele jej stał sierżant 

wych. Wszyscy oni zostali 
aresztowani i osadzeni 
Wszczęty wywiad ustalił, iż ostatnio 

Kto dzisiaj powinien 
sji przemeldunkowej. 

Do I Komisarjatu, m.eszkańcy ullc; 
Zauł. Krupn'czy Nr 6, Szerokiej Nr.5 (Kivp- 
sca Nr 2), 7, Zawalnej Nr 39 (Kwaszelna 
2), Stef+fńskiej Nr 3 (Kwaszelna 4), 5 (Kwa- 
szelna 6): 

Do i! Komisarjatu. mieszkańcy ulic: 
Listopadowej—czła, wsi Góry, wszystkie po- 
zostałe numery. Ž 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Micklewicza Nr 60, 60:a, 62 i 62:a, Stromej 

— (k) Sprawa 
Utra*. Jak się dowiadujemy, crzy* 
czyną na skutek której gazeta rosyj- 
ska „Wilenskoje Uro“ przestala wy- 
chodz'ć było te, iż ecerzy którzy 
byli udziałowcami gazety, zażądali 
od redakcji sby gazeta była pro- 
wadzoną w kierunku opozycyjnym 
względem pzństwa polskiego i nie 
krytykowała włacz sowieckich. Na 
żądania te redakcja nie zgodziła się, 
wobec czego zecerzy przerw li 
pracę, 

ТВАТК 1 МО7` КА, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wy: 
stępy Ludwika Solskiego, Dziś na reper- 
tuar Teatru Polskiego wchodzi baiwna i 
dowcpna komedja Sardcu «Safanduły» z 
mistrzem Solskim w roli Vanclin'a. Trójkę 
safandułów grzją L. Solski, K. Wyrwicz» 
Wichrowski i F. Rychłowski, postacie kobie- 
ce; L, Pilatti 1 ]. Jasińska. Niezmiernie cha: 
rakterystyczne tło tej komedji oraz jej mi» 
sirzowskie ujęcie, a nadewszystko IA w 
niej znakomitego gościa, pozwalają wróżyć 
sztuce wielkie powodzenie. 

— Sobotnia popołudniówka dla mło- 
dzieży szkolnej. W sobotę o g. 4 m. 30 
pp. specjalnie dla młodzieży szkolnej L. Sol- 

z d 
Władze wojskowo- śledcze wykryły banda ta skradła 2500 sztuk proszków śje 

piramidonowych. Przeprowadzona re- 
wizja znalazła piramidon, ukryty w 

nych Celem ustalenia wszystkich 

(X) 

stawić się do komi- 

Nr 1_ 3,5, Tartaki Nr 2, 4, 6, 8/10 i 12 
Do IV Komisarjatu, mieszkań 

kisso od Nr 9—19 włącznie. 
Do VI KomisśrjaGi: mieszkańcy ulic: 

Antokoiskiej od ul. Ogińskiego do końca, 
Pięknej, lewa strona do drogi Górajce. Ogińe 
skiego, lewa strona do Pięknej, Myśliwskiej 
do drogi wsi Górajce. @ 

najnižsze od 15 gr. 
— Stanistaw Przybyszewski w Wil- 

nie. Na zaproszenie TeAtru Polskiego Stani- 
sław Przybyszewski przybywa do 
wygłosić w niedzieję 0 gi 
Teatrze Polskim odczyt «Kobieta w moj: 
twórczcści». Rok obecay jest rokiem jubil 
uszowym twórczości autora «Dla szczęścia». 

W poniedziałek zaś przed premjerą sztu- 
ki «Dla szczęścia» —St, Przybyszewski wypo: 
wie słowo wstępne oraz obecnym będzie na 
próbie generalnej z tej sztuki, której autor 
oddaje pierwszeństwo w swej twó cześci 
dramatycznej. 

— Obchód ku czci Chopina. W nie- 
dzielę 28-—go bm. o godz. S—mej wieczór 
odbędzie się uroczysty obchód ku czci Chor 
pina urządzony przez Wileńskie T—wo Fil- 
harmoniczne w Reducle na Pohulance. Jako 
solista wystąpi świetny pianista Józef Tur 
czyński, który odegra najcelniejsze utwory 
Chopina. Ceny miejsc od 50 g do 5zt, do 
nabycia w Orbisie. a w dzieūi przedstawie: 
nią w kasie teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Zuchwała kradzież w maj. 
Niemież. Przed kilkoma dniami w 
maj. Niemież własność p. Bochwica 

ski wystąpi w «Skąpcu> — Moliera. Ceny dokonano zuchwałej kradzieży. Zło- 
miejsc zniżone. 

W poniedziałek L Sclskl wystąpi w 
ybyszewskiego «Dla świetnej sztuce St. Prz 

szczęścia». 

czyńcy dostali się przy pomocy pod- 
kopu do garażu, gdzie ogołocili do: 
szczętnie automobil marki „Ford*. 

— Niedzielna popołudniówka. W Złodzieje zabrali pięć kół oraz drob- 

    

MAREK AŁDANOW 

% Swięta Helena wyspa 
maleńka. 

W towarzystwie ludzi dorosłych 
— Betsy wyjechała z rodziną swą do 
Europy w 1818 r. — Cesarz bywał 
milczący | chmurny, Woiał samotność 
i często spędzał dnie całe nie opusz- 
czając swego pokoju i nie mówiąc 
prawie do nikogo. Czasem, dia roz: 
rywki jeździł po wąskiej i niebezpitcz- 
nej drodze Dewil's Punchbowi, nad 
spadzistemi krawędziami przepaści i, 
nakazując nięustraszonemu woźnicy 
popędzać co sił trójkę koni, podda- 
wał się iluzji dawnej gry z życiem i 
śmierc; czasem, bez powodu ż:dne- 
go strzelał z okien swego pokoju 
© kóz domowych i owiec doprowa- 

dzając do rozpaczy oscby prowadzą- 
ce gospcdarstwo w Longwocd. Lecz 
najwięcej czasu we dnie i podczas 
długich nocy bezsennych spędzał czy” 
tając na zarzuconej książkami kanapie 
w swoim pokoju, lub w gorącej 
wannie, w której Napoleon przesiady” 
wał godzinami, — czssem nawet zja- 
dał śniadanie i obiad. W wannie 
brzytwa dawała się mniej odczuwać 
i myśli nie były tak okropne. 

jeden z jego najbliższego otocze- 
nia—ten, *tóry przy wszystkich swych 
wadach był wyjątkowo oddany сеза- 
rzowi, który pozostał przy nim do 
końca dni jego i którego on sam na- 
zywał swym synem, — miał piękną 

żonę. Na nią to zwrócił zmęczoną 
swą uwagę Napoleon, w ostatnich 
latach życia. Kobieta ta powiła na 
świętej Helenie córeczkę, niezwykle 
podobną do cesarzą. 
ofiarą jego ostatniej zimnej namiętno- 
Ści padł bodaj że jedyny na świecie 
człowiek, który mimo wszystko, po- 
został wierny do grobu, na myśl tę 
poruszało się w Napoleonie to uczu: 
cie straszne i djabelskie, które przez 
całe życie w nim się kołatało. 

* 
Do werandy willi Longwood pod- 

jechał powóz, z którego wysiadł nie- 
duży tęgi człowiek, Hrabiowie  Ber- 
trand i Montolon, którzy siedzieli 
obok siebie na drewnianej ławeczce 
w ogrodzie, z] zaciekawieniem  przy- 
glądali się gościowi. Hrabiowie nu- 
dzili się: zdążyli już dnia tego powie- 
dzieć sobie wszystkie przykre rzeczy, 
które tylko zdołali wymyślić i razem 
skracali sobie długie godziny przed 
obiadem, zamieniając uwagi o ро- 
godzie. 

Gość zdaleka już zdjął kapelusz i 
zbliżając się z szacunkiem zapytał w 
języku francuskim, bardziej jednak 
przypominającym włoski, czy może 
się widzieć z marszałkiem dworu. 

— Jestem nim, panie—odrzekł Ber- 
trand. 

Gruby jegomość ukłonił się raz 
eszcze, podał swą kartkę wizytową i 
Jednocześnie przedstawił się. Był to 

nie 
Różeński oraz kilku pisarzy wojsko- szkód jakie z tego tytułu poniósł tarz 

wczoraj skarb, prowadzi się dalsze docho- 
w więzieniu. dzenie. 

Podobno miał 
przezf pośredników ka 

ilna aby za uwolnienie go do rozprawy. Sledz- 
12 m. 30 pp. w two ujawniające coraz większe na- 

ei dużycia prowadzą władze sądowe. 

W całej Polsce panuje od miesi; 
niezwykle ciepła, o tem, 
niemal letnich, Ze szczególną siłą wyraża 
się to jednak na Podhalu. gdzie o tej po: ю a ь 
rze roku temperatura zazwyczaj spada już deń-Paryż i inne pośpieszne doznały 
poniżej zera. Tymczaser w r. b. po ki 
dniach dość zimnycu I kilkodniowem trw:' 
niu szaty śnieżnej w ostatniej dekadzie paź: 
dziernika (przymrozki nocne w okresie oi 
24-go do 29 października dosięgły 8 stopni 

I na myśl, że 

zienników warszawskich w policji 
dczej w Warszawie zostaly prze- 

rowadzone aresztowania, które stwier. 
ziły prawdziwość rewelacyj owego 
iennika. Jednakże władze ówczesne 
zastosowały do niektórych dygni- 
y policyjnych koniecznych środ. 

ków zapobiegawczych i obecnie ma- Tes 
my tego skutki. Oto znany na gru1- wielkie szl 
cie warszawskim szef policji 
nalnej p. Kurnątowski uciekł 
wie odpowiedzialności 
nadużycia przez Gdańs 
Wiadomość o jego uciet 

‚ , władze sądowe i 
cy ulic: listy gończe. 

Dookoła ucieczki Kurnatowskiego 
krążą najrozmaitsze pogłoski. Według tas 
niektórych Kurnatowski miał korzy- 
stać z ułatwień uczynionych mu 
przez poselstwo włoskie w sprawie kie szkody 
otrzymania paszportu, co wydaje się Schiehdorf 
być rzeczą nieprawdopodobną. 

Drugi wspólnik Kurnatowskiego Jeziora Królew 
„Wilenskiego niedzielę o g. 4 pp. grana będzie komedja b. aspirant Bachrach jest osadzony w z korzeniami Ruszkowskiego <Wesele Fonsia». Ceny miejsc więzieniu i oczekuje na rozprawę. 

on zaproponować 
ucję 80000 zł. 

— Nadzwyczajna jesień na Podhalu. 
ąca pogoda 

peraturach niekiedy 

kiiku 

С., a szata śnieżna 19cm. grubości) nastąpi: 
ło tak silne ocieplenie, że w dniu ostainim 
tego miesiąca temperatura najwyższa dosięt 
gała w Zakopanem 22 stopni, t.j. wysokości, 
która nawet w lecie n'e często 516 zdarza. 
Wiatry halne stopiły szatę śnieżną doszozę 
tnie. Odtąd przez cały już niemal listopad 
trwa pogoda przeważnie jasna i nadzwyczaj 
ciepła: maxima dobowe wynoszą przeważnie 
około 15 stopni i nieco powyżej (do 22 tyl 
ko jedno maximum temperatury nie  dosię- 
gło 10 stopni C.), a temperatury najniższe, 
pomimo dolinnego charakteru klimatu Zako* 
anego, powodującego wielkie wshania do 

Kino nie spadają zazwyczaj poniżej 5 sto: 
pni C. Od 1—go do 22—go listopada moto: 
wano zaiedwie trzy razy słaby przymrozek, 
natomiast temperaturę najn'źszą powyżej 
7 stepni C. — aż 12 razy. 

Nadzwyczaj częste są dni z wialrem 

markiz włoski, powracający do ojczy- 
zny z Brazylji i łzawo błagał o”przed- 
stawienie go cesarzowi Napoleonowi. 
Kilka chwi! rozmowy z największym 
człowiekiem na Świecie zrobią z nie- 
go najszczęśliwszego z ludzi 1 mimo, 
że zdaje sobie sprawę, iż nie posiada 
żadnych praw do uzyskania tak wiel- 
kiej łaski, —jednak ma nadzieję, że 
Jego Cesarska Mość nie odmówi mu 
tego. 

Bertrand niepewnie przyglądał 
się podanej mu kartce. Miał on dość 
wielką ochotę zadośćuczynić prośbie 
gościa: prośba ta wypowiedziana by- 
ła w pełnych głębokiego szacunku 
wyrazach i nie sprzeciwiała się w ni- 

czem prawidłom, ustalonym w Long- 
wood,—gdyż była zwrócona za po* 
średnictwem dworu z wymienieniem 
cesarskiego tytułu, Markiz, który no- 
sił znane nazwisko, miał niezawodnie 
duże stosunki, — w przeciwnym ra- 
zie: nie dopuszczonoby go tutaj: Sir 
Hudson Lowe będzie pewnie wysoce 
niezadowałony z podobnej wizyty. 
Wszystko to przemawiało za tem, by 
prośba została wyłuchaną. Lecz z 
drugiej strony, trudno było niepokoić 
cesarza nastrojonego ponuro i źle. 

— jego Cesarska Mość czuje się 
niedobrze,—zaczął Bertrand i zairzy- 
mał się, widząc wyraz największej 
rozpaczy, który ukazał się natychmiast 
na dobrodusznej twarzy markiza. 

— Jakież nieszczęście! — zawołał 
markiz, chwytając się za głowę, jakby 

po wysłuchaniu wyroku śmierci. 

się wiele nieszczęśliwych wypadków, 
wiele łodzi rybackich zginęło. Daic- 
więć okrętów rybackich rozbiło się 
na skałach nadbrzeżnych kolo Sanhe. 
ras, kilkunastu ludzi zatonęło. 

We włoskiej Szwajcarji, kantonie uumamnsmminum 

krymi- wpaca do Lsgo Moggiore wezbrała. 
w oba- Nadbr eżne pola 

ZA rozmaite szczególnie w okolicach Locarno. Ż 
k do Włoch. powodu powodzi nastąpiła przerwa 

czce poruszyła w ruchu kolejowym. W Lugano zni 
wysłano za nim szczone zosteły wspaniałe ogrody 

koło Palace Hotel'u. 

Koło Monachium w okolicy jeziora 

SŁOWO 

|| 
dliejski Kiematograf 
KULTURALNO-O $ WIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

    

Nr 275 (1285 

Dziś będzie wyświetlany film; 

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

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

KASA CZYNNA; w niedzielę i Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od god: 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta » godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

Kino-Teatr 

„Flelios* 
ul. Wileńska 38. 

Ze świata. 

— Nawałnica nad Europą: 
Zmiana pogody zdaje się przygoto” 
wywać w gwałtownych burząch, któ 
re w dniach ostatnich wystąpiły w 
różnych krajach Europy i zwłaszcza 
w ub. niedzielę wyrządziły ciężkie 
szkody. 

I tak, Wielką Brytanię nawiedziły 
w sobotę i niedzielę gwałtowne bu- 
rze. W wielu miejscach na pobrzeżu 
rozbiło s'ę kilkanaście mniejszych 

© $ © e 

tować, Francuski statek Anne Marie 
musiał być na Morzu Północnem o- LLS P RO OP ROZZTO 

1557 00705 D" puszczony przez zalogę э 

jął na pokład angielski parowiec Carl- 
beaih, w kanale La Manche rozbii się 
francuski okręt Roselinde, załoga zc- 
stała uratowana. Na Oceanie Atlar* 
tyckim zatonął duży statek Aldjorih. 
Także i stalek Aldworth birdzo u- 
szkodzony. 

| Hiszpanję nawiedziły burze. Pra. 
wie wszystkie rzeki wylały, Zdarzyło 

sin burze wyrządziły również 

Na scenie 

Na ekranie: 

OSTATNI DZIE 
+ ūlub. IA: NIUTA BOLSKA i EDW. 
* SKET 

ŻADAJCIE 

Hlicerophosphate czysty i 
stosowany przy anemii, nerwowym 

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe 
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$ W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 

którą przy- SMMMMUuWNu ADRANOMORZNONAOWNOWOWAM 

Wacława 

KULSKIEGO 
£ Księgarnia „, 

Wilno, Wileńska 25. Tel. 

dzieł: Beletrystykę używaną , 

ścienne, terminowe 

niezwłocznie po wyjściu 

ogólnego odży 

Thć Purgativ podług Chambarda 

działające, stosowane dla osób dorosłych ora: 
Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratorjum są 
zaopatrzone w czerwony podp's „A. Bukow- 
ski* i markę ochronną trójkąt ze statywem. 

KUPUJE i SPRZEDAJE oraz zamienia na nowe: 

podręczniki szkolne. 

Ponadto poleca: kalendarze książkowe, 

i kieszonkowe. 

Wszeltie NO W OŚCI otrzymuje 
z druku 

NRANNUNWAEKNANDKTMMMM 

Szczepańskiego. 
z. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 

ва 

N. 
ARD CZERMAŃSKI odegrają świet. 

CH p. t« <PORZUCONA» ponadto wykon. PIOSENKI, ca w 

<HYMN MIŁOŚCI» Dawno niewidz. uroc 
dramacie <ZŁODZIEJ DUSZY» zdjęcia do. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 1/4. 

za LEDA NOWA w najnowsz. franc. 
kon. w Paryżu 

TYŁKOT 
7 Magistra 

z żęlazem «А. Bukowskiegę. 
yczerpaniu i w stanie upadk 
wiania. 

w. 
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Magistra 
A. Bukowskiego. 

dia organizmu, łagodnie i szybko 
z dzieci. 
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10. Reg, Min. Zdr, Pub. Nr. 228, 

NZEZT OREIRO RZ EEE) 

DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ | 
chor.WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR ' 

LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor. |. 
DRÓG MOCZ. 

rz. 12—5 

o 

664. 

a naukowe 

    kogy: Rreka Tessin, która 

stoją pod woda, 

Taksamo donoszą o wielkich ka- 
trofsch powodzi w Niemczech. 

Walchen powodzie wyrządziły wiel: 
w okolicznych lasach. W 
wicher zerwał dachy z 

wielu domów. Na wyspie Christlieger 
skiego, huragan wyrwał 
prawie wszystkie drze- 

wa. Wsżystkie okna hotelu Schif- 
smerster zostały rozbite, Także w 
Wrocławiu, Reichenbachu, Schwednitz, 
Friedeberg, burze i powodzie wyrzg- 
dzity ogromne szkody. Na Semme. 
ringu spowodowała burza wielkie 
pożary lasów. Ugaszono je przy pc- 
mocy wojska. Huragan zerwał z wit- 
lu domów dachy. Kolejka na Arliery, 
musiała przerwać ruch. Pociągi Wie- 

znacznych opóźnień. 

Administrator 
kaw, 32 lata rzutki, energiczny i 

  

— Kotrcowe Lampy 
(Sztuczne Górskie Słońce). 
ną prąd stały i zmienny dostarczam 

1 ustawiam 

Mieczys aw ŹEJMO 
Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. 

Perlmuttera Ultramaryna 
est bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą - do Bielinis 

wapna i celėw malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotymi medalami, 

Wszędzie do nabyca, 

  

Cynkografja „ARS* 
dawniej Jaroszajtis 

Taiarska I m. 13 

została uruchomiona i przyjmuje 
wszelkie  obstalunki w zakresie 

cynkografji.     

AA DZI AAA Przyjmuję dore aracji 

PLACE RÓŻNE 
w okolice Łukiszek, 

Pobulanki,  Zwie” ubrania. 
rzyfica i Nowego jKrawiec M. Rajczuk, 

    zamił. rolnik i hodowca z praktyką 
w znanych mejątkach Poznańskiego, 
Szuka stanowiska ew. na Kresach, 
Zna się również na leśnictwie i prze« 

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

hafnym, jak wiadomo, ciepłym a suchym; 
zwłaszcza około 20—go listopada wiatr ten 
wiał przez kilea dni z siłą kilkunastu do 20 
masek. Opady na Podhalu są w listopadzie 
b. r., podobnież zresztą jak w całej Polsce, 
nader nikłe. Ciepłe podmuchy wiatrów po- 
łudniowych craz silne usłonecznienie podno: 
szą również temperaturę całego pogórza, 
sięgając aż do Krakowa, gdzie w listopadzie 
notowano często temperaturę najwyższą po: 
wyżej :0 stopni C., co w tej porze roku 
jest rzeczą zupełnie wyjątkową Eodaris się 
w SposóD tak trwały raz na tat kilkadziesią 

| ODA RO VEKA EARN AE EKRANAS ISI EKZZ O DD POZO STI ь 

  

  

Światu kupimy | ZYdowska 10, m, 22. 
za gotówkę, als 

Dom H.-K. с Е 

„ZACHĘTA* D ug“ 
aaa S Žo mniej więcej 250 

s >| morgów poszukuję. 
SWE piśmienne 

i zgłoszenia do Admi- 
oszukujemy nistracji «Słowa» pod 
mieszkań śNirski>, 
wolnych 

„ „Akuszerka 

W: Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 9 

, CS 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP, Nr 63 

Wileńskie Biuro 
Komisowc- Handlo- 
we Mickiewicza 21 

tel. 152, 

kategorji 

a 
® 
B 
a 
E 

E 
m 

E 

й 
LJ 
sa 

DOM 
dochodowy 
w Druskienikach 
sprzedamy za 
2000 dolarów. 
Dochód roczny 

400 dolarów, 

ul.Mickiewicza 24 
tel. 277. | 

w. Źdr. Nr. 31. 

Na gwiazdkę: 
ma” > 2 

Dom Handl.-Kom. |Rodziny jest Polisa 
„ZACHETA“ za Wzaj. R: 

Gdańska 6 tel, 9.05. „Vesta 

osiadam koncesję NA Żyeie. 
p: otwarcie biura <а 2 komisowego 1.ej , Informacji udziela 

Oraz sali Tow. Ubezp. <Vest2>. 
licytacyjnej, kaucja : 

złożona. Zgłoszenia A SAKUEUCK RM 

  
  

- Biura S$. Grabowskie: 
go, Garbarska 1. 

ucharka  rutyno: U 
wana, sumienna, 

    

ZDOLNIONA 
nauczyciełka 
a 

„poszukuje posady do. 
* znajdująca się Binkio z 

w ciężkich warunkach całodzienną opieką. 
poszukuje zajęcia do Przygotowuje do 

kuchni, lub do ojmnazjum, Posiada 
wszystkiego, Może doskonałe świadectwa, 

być jako przychodząca, wi, Wolana Nr 14 m, 5 

> 

Wilno, Krzywe Koło 

  

  

25 m. 7. — 
Mieszkania 

1000 — 2000 || 2—3—4 pokojowe 
w centrum i na 

dolarów przedmieściach 
wynajmiemy na 

ulokujemy zaraz dogodnych warun: | 
    

   
    

na bardzo dogod* kach. 
nych warunkach. Dom H.-K. 

Dom H.-K. 2d gł ACH ĘTA“ 
„ZACHĘTA“ Gdańska 6. 

Telef. 9—05 
Gdańska 6, tel. 9:05 

  

Pieniądze 
na oprocentowanie 
pod mocne .gwa- 

rancje lokuje 
najdogodniej 

Daję korepetycję, 
A Jk lekcji 

trancyskiego 
liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11 
Dom H.-K. rano i 2—4po połudnu. 

„ZACHĘTAĆ | Mickiewicza 42, m. 11. 
Gdańska 6:     Telefon 9—05. TORTY 

  

— Jest to zupełnie naturalne, — 
dorzucił Montolon —Jakże może być 
cesarz zdrowym w tym klimacie i w 
tych warunkach? 

— Celem ich jest doprowadzenie 
go do śmierci — potwierdził z gorz- 
kim uśmiechem Bertrand, 

— Barbarissimi! — zawołał znów 
markiz. — Doprowadzić do Śmierci 
zbawcę Włoch! Przeklęty Franczesko! 
Przeklęci Austrjący! 

Oburzenie jegomościa podobało 
się marszałkowi dworu, lecz ostatni 
okrzyk zastanowił go trochę. Wyjaś- 
nił gościowi, że chociaż grzechy ce- 
sarza Franciszka, wobec jego cesar- 
skiego zięcia, są bardzo wielkie, jed- 
nak za głównego winowajcę nieszczęść 
Jego Cesarskiej Mości należy uwa- 
żać wiarołomny rząd angielski. 

— Ma pan najzupełniejszą rację— 
zawołał porywczo markiz, Ściskając 
gorąco dłoń marszałka dworu. — O 
przeklęci Austcjacy! 

I w pięknej przemowie wyjaśnił, 
że niedaleko jest ta chwila, gdy cały 
naród włoski powstanie przeciw swym 
ciemięzcom i zrzuci władzę krwiożer- 
czego Franczesko. 
{3 Bertrand był jeszcze bardziej:zdu- 
miony. 

— Postaram się przedstawić proś- 
bę pana Jego Cesarskiej Mości — 
rzekł, spogłądzjąc znacząco na mar: 
kiza, chcąc dzć mu do zrozumienia 
jak wielka łaska będzie mu wyświad- 
czoną. Niepewna ta obietnica wyzwa- 
ła natychmiast wyraz wdzięczności i 

  

Wsdroce Stariaław Mackiewie: — Redaktor /: Cresław Karwowski 

szczęścia na twarzy Włocha, — mož- 
naby sądzić, że przed chwilą urato- 
wano mu życie i ofiarowano w do 
datku wielki majątek. Wyraz ten zu- 
pełnie zmiękczył Bertranda i posta- 
nowił, że zrobi wszystko, co będzie 
w jego mocy dla gościa. 

— Nie wiem, czy Jego Cesarska 
Mość przyjmie Pana Markiza — rzekł. 
Lecz zapewne zrobi panu przyjem- 
ność obejrzenie willi Longwood, Po- 
każę panu sypialnię cesarza, 

Włoch wydał cichy okrzyk rado- 
sny i poszedł za prowadzącym go 
przez boczne wejście marszałkiem 
dworu. Sypialnia Napoleona, w któ: 
rej pachniały pastylki Houbigant, by. 
ła to komnata o dwuch oknach, któ: 
rei charakterystyczną cechą było, jak 
w całej willi Longwood, połączenie 
bogactwa z ubóstwem. To, co na 
chybił trafił zdążyła chwycić ze sobą 
służba przed odjazdem Cesarza z 
Francji, zdumiewało wspaniałością i 
bogactwem. Inne przedmioty i sam 
dom — były - ргоз!е 
Obok krzesła prostej roboty miejsco- 
wego stolarza, stała umywałka z ma- 
sywnego srebra; na tanim stole roz- 
łożony był bezcenny |neseser; a na 
zwykłym, szarym kominku, widniały 
kilka filiżanek, prawdziwych dzieł 
sztuki, Markiz, wydając ciche okrzy- 
ki, podchodził od przedmiotu do 
przedmiotu. W kieszeni miał przygo: 
towany zawczasu zeszycik, dla nc- 
towania wrażeń, lecz nie wypadało 
mu korzystać z niego tutaj, nie wie- 

do ubóstwa, 

4 

dział, co może zrobić, a co nie jest 
dopuszczalne, i z całej mocy starał 
się zapamiętać wszystko, żeby na: 
tychmiast po wyjechaniu z Longwood 
zanotować. Jedynym celem poczciwe- 
go iłuściocha było zdobycie w tem 
stawnem miejscu, do którego los go 
zawiódł, tematów do opowiadania 
na całe życie. Bertrand, tonem guida, 
szeptem nazywał główne rzeczy w 
pokoju. 

— Król rzymski, roboty Thibot,— 
wskazał portret dzlecka, konno na 
baranie, — i oczy marszałka dworu 
zamgliły się od łez na myśl o ma- 
leńkim synie Napoleona. 
ы — Ii re di Roma! -— jęknął mar- 

z 

— jej Królewska Mošė Cesarzo- 
wa Marja Ludwika, — ciągnął dale 
Bertrand tym razem z wyraźną nie- 
chęcią w głosie, lecz jednocześnie su* 
rowem spojrzeniem zakazując gościo* 
wi myślą nawet dotknąć intymnego 
dramatu, związanego 7 portretem. 

— Zegar Jego Cesarskiej Mości. 
Łońcuszek spleciony z włosów Ce* 
sarzowej — Budzik, własność króla 

„Fryderyka Wielkiego, Cesarz wziął 
go na pamiątkę podczas okupacji 
poczdamskiego pałacu przez  fran- 
cuskie wojska, . 

— La sveglia del granda Federi- 
co, — pisnął Włoch i chwycił ręką 
R: lecz w czas się powstrzy* 
mał. 
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