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ojedyńczego n-ru 20 groszy 
ląta pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 . 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesiane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenią cyirowe i tąbelowe o 25 proc. droże 

; W sprzedaży detalicznej cena PZENUMERATA i 3 odnoszeniem ao domu lnb z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł, Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 ЭРЕ 

  

Możliwość kryzysu 
w Kownie, 

Ostatnie manifestacje  nacjonali- 
styczne w Kownie, były dalszym 
ciągiem coraz  zacieklejszej kampanii, 
prowadzonej przez opozycję przeciw 
ko rządowi. Namiętności rozegrały 
się na dobre. Kości rzucono, porozu- 
mienia żadnego, walka na śmierć. 
„Rytas“ robi się z dnia na dzień co- 
raz bardziej bezczelnym i wojownie 
czym i córaz więcej „antypolskim“, 
Ledwo przebrzmiały ostatnie echa 
utarczki niedzielnej na ulicach Kowna, 
a już w gazetach pojawiła się wia» 
domość, ze dn. 26 bm. w uniwersy- 
tecie odbędzie się wielki wiec stu. 
dentów. Powiadają, że zamierzona 
jest nowa manifestacja. — Jasnojwynika 
z tego, że chrześcjańska demokrzcja 
posianowiła przenieść walkę partyjną 
też na ulicę. 

Tymczasem w Sejmie codzienna 
wrzawa, krzyki, wygrażania. Na gło- 
wy ministrów padają coraz nowe in- 
terpelacje, zarzuty, bal, wyzwiska i 
wymyśłania. — Posiedzenie dn. 23-g0 
listopada, odznaczało się wyjątkową 
wrzawą. 

W Sejmie od rana nastrój podnie- 
cony. W kuluarach rozchodzi się 
wiadomość, jakoby 3 frakcje chrześci - 
jeńskiej demokracji i narodowców 
złożyły nagłą interpelację w sprawie 
zajść niedzielnych, 

Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego w kwestji formalnej otrzy. 
muje głos pos. Mikszys (uk. sajun.), 
Po pierwszych słowach, dotyczących 
wysłania Dr. Basanowiczowi pozdro- 
wienia, Marszałek przywołuje mówcę 
do porządku, na co ławy chrz. dem, 
reagują okropną wrźawą, okrzykami: 
«Nahajki», «policja» i t. d. Pos. Mi. 
kszys przemawia w dalszym ciągu, 
lecz słowa jego giną całkowicie w 
panującym hałasie. Ze strony lewicy 

* rozlegają się okrzyki: «Precz z faszy- 
stą»! Mówca opuszcza trybunę, wi- 
tany burzliwą owacją prawicy. 

Z kolei zabiera głos Marszałek 
dr. Staugajtis, lecz słów jego nie 
słychać zupełnie, wobec wszczętego 
przez prawicę hałasu i stukania w 
pulpity. Z ław krikszczońskich pod 
adresem lewicy padają okrzyki: «Na 
hajkil», «policja», <Czepinskis» «Po- 
żeła», «komisarze», «precz ze zdrajca: 
mot OG 

Wśród najokropniejszej wrzawy 
Marszałek zarządza półgodzinną 
przerwę. 

Tymczasem krążą pogłoski o 
przygotowywanem rozbiciu koalicji. Pa- 
dobno do stronnictw prawicy przym- 
knąć mają «tautininki» i <ukininki», 
Dotychczas główna rozbieżność z 
chrześcijańską demokracją powstawa- 
ła na polu polityki zagranicznej. Je 
dnak w razie dłuższego kontaktu 
pomiędzy temi partjami, przypuszczal- 
nie, dojść powinno do porozumienia 
i na tym tle. Prawdopodobnie ustą- 
pić będą musiały ze swego w tej 
sprawie stanowiska grupy  prawi- 
cowe. 

Jaskrawym też dowodem zaostrzo- 
nych stosunków, jest odwołanie po- 
sła Stepanowicziusa z prezydjum Śej- 
mu przez frakcję chrześcijańskiej de: 
mokracji. Ostatnio «Rytas» zamieścił 
list otwarty Stepanowicziusa, w któ- 
rym ten oświadcza, że ustępuje, nie 
chcąc ponosić, w najmniejszej mierze, 
odpowiedzialności za obecną wię: 
kszość rządzącą. 

Posłowie lewicowi w rozmowie 
z dziennikarzami mówią, że rozbicie 
koalicji ma nastąpić przez odsunięcie 
socjal-demokratów. Do tego zmie- 
rzają kroki wspólnie poczynione 
przez „krikszczionów* i „tutininków*. 
Przytem ci ostatni kampanję prze- 
ciwko ministrowi spraw wewnętrz- 
nych prowadzą w celach socjalnych, 
zaś ataki „kiikszczonów* na mini. 
stra oświaty Czepinskisa, mają cele 
wybitnie polityczne, — Krążą też po- 
głoski, że wrazie ustąpienia Czepin- 
skisa i Pożełły, zachodzi możliwość 
utworzenia koalicji: laudininki— krisz- 
czoniowie—tautininki, 

Lewica zaprzecza możliwości ta- 
kiej kombinacji, twierdząc, że niedo: 
puszczalny. jest powrót  chrzešci- 
jańskiej demokracji do władzy i że 
socjal-demokraci nie zamierzają od- 

„ woływać swych ministrów. 
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Lieytaeja, 
Dnia 10 grudnia r. b. w Magistracie 
m. Prużany odbędzie się © godz. 
12ej ofertowy, a następnie ustny | 
rzetarg па sprzedaż lokomobili 
nza 65 HP. Cena wywoławcza 

1200 dolarów. Wadjum 10 proc, od 
ceny wywoławczej. 

Warunki i szczegóły na 
lub listownie. 

miejscu 

Komisja mandatowa. 
GENEWA, 25 XI PAT. Sądząc z ostatniej sesji komisji mandatowej, 

członkowie jej są zdania, że ani Rada ani poszczególne rządy nie mają 
prawa wtrącania się do jej działalności. W zakresie badania i krytyki 
sprawozdań mandatarjuszy komisja jest całkowicie niezależna. Niezależność 
ta musi być utrzymana tembardziej, że wnioski komisji nie będą obowią- 
zujące i posiadają jedynie wartość opinji niezależnych rzeczoznawców. 

„Pogodzenie więc stanowiska Wielkiej Brytanji, a ewentualnie całej Rady 
ze stanowiskiem zasadniczo odmiennem komisji nie będzie sprawą łatwą. 

Zaufanie dła rządu Rzeszy. 
BERLIN, 25. XI. Pat. Reichstag zakończył dzisiaj dyskusję nad pok 

tyką zagraniczną Rzeszy odrzucając dwa wnioski о wyrażenie rządow 
votum nieufności i uchwalając wniosek stronnictw burżuazyjnych w któ” 
rych wzywa się rząd do zbadania czy sprawa odpowiedzialności za wy- 
buch wojny światowej może być przedstawiona międzynarodowemu try: 
bunałowi sprawiediiwości,- 

Stan wyjątkcwy w Anglji przedłużony. 
LONDYN, 25, X4 PAT. Minister spraw wewnętrznych oznajmił w 

Izbie Gmin o zamiarze rządu zwrócenia się w dniu jutrzejszym do lzby o 
przedłużenie ustawy o stanie wyjątkowym jeszcze na miesiąc ze względu 
na to, że dopóki większość górników nie stanie do pracy byłoby nieostroże 
nem anulować tę ustawę, 

Zeznania Garibaldiego. 
WIEDEŃ, 25 XI. PAT. „Neue freie Presse“ donosi z Paryża, że 

sędzia śledczy prowadzący dochodzenia w sprawie Garibałdiego po do* 
kładnem zbadaniu całej sprawy podał do wiadomości publicznej, że uznać 
należy za stwierdzone przyznanie się Garibaldiego do następujących faktów: 

1) jego współpraca z szefem rzymskiej policji, 2) przyjęcie 6000 
lirów od policji włoskiej, 3) wypracowanie planu, który został przez 
antyfaszystę Sctvoliego wręczony policji włoskiej, 4) manipulacje, że każdy 
anty-faszysta, wysyłany prżez Garibaldiego do Włoch otrzymywał połowę 
pocztówki, której drugą połowę wysyłał do policji włoskiej. — Garibaldi 
przyznał się do powyższych faktów i oświadczył, że nie był on agentem 
prowokatorem, lecz zwyczajnym agentem policji włoskiej. 

Niemcy subsydjują Gdańsk. 
GDAŃSK, 25 XI. PAT. Po ostatnich doniesieniach prasy niemiecko: 

gdańskiej i berińskiej, stwierdzających w sposób, nie pozostawiający 
żadnej wątpliwości, że rokowania senatu gdańskiego z bankami berliń- 
skiemi w sprawie udzielenie wolnemu miastu większej pożyczki zostały 
już zakończone senat wolnego miasta zdobył się dzisiaj na dalsze dementi, 
tym razem ograniczając się tylko do stwierdzenia, że w sprawie pożycżki 
nie został zawarty cotąd żaden układ, Natomiast pomija zupełnem mil- 
czenierm przeprowadzone w tej sprawie rokowania z konsorcjum berliń- 
skiem. W dalszym ciągu komunikai prasowy senatu podkreśla, że wiado- 
mość, rozszerzana przez prasę w sprawie pożyczki wywołała w kołach 
Ligi Narodów pewne zaniepokojenie, 

Jądro kwestji meksykańskiej. — 
WASZYNGTON, 25—XI. Pat, Według wiadomości z Meksyku, sytu- 

acja jaka się wytworzyła między Stanami Zjedn, a Meksykiem, uważana 
jest w Meksyku za niezwykle poważną. Wyrażana tam jest opinja, że ja* 
dro kwestji stanowi nieiyle los amerykańskich towarzystw naftowych, co 
przekonanie czy w Ameryce Środkowej przewaga znajduje się po stronie 
Meksyku, czy też po stronie Stanów Zjednoczonych. ; 

Oświadczenie senatora Borahca. 

WASZYNGTON. 25.Xi. PAT. „United Press“ donosi, že sen, Bo- 
rach, przewodniczący komisji zagranicznej senatu oświadczył, że nie 
sądzi, aby przyszło do zerwania stosunków dyplomatycznych z Meksy: 
kiem. W wymianie not, która została opublikowana nie można się do: 
patrywać żadnej pogróżki ze strony Sianów Zjednoczonych. Nasze intere- 
sy—oświadczyt sen, Borah—w tej sprawie polegają na tem, że Amery« 
kanie nabyli własność na terenie meksykańskim i jeżeli własność ta będzie 
w rozsądny sposób chroniona. Stany Zjedn. nie będą miały powodów 
do skarżenia się. Jestem przekonany, że Meksyk znajdzie wyjście z tej 
sprawy. 

Mussolini o polityce śródziemnomorskiej. 
PARYŻ, 25.X1. PAT. „Chicago Tribune" ponosi z Rzymu, że Musso: 

lini oświadczył w wywiadzie prasowym, że polityka śródziemnomorska 
Augiji i Włoch idzie w tym samym kierunku i że rząd faszystowski jest 
szczerym przyjacielem Anglji. Polityka włoska wobec Turcji jest zawsze 
lojalna i przyjazna. а 

Czyczerin na urlopie. 
MOSKWA, 25—X1. Pat, Cziczerin rozpoczął dziś swój urlop i wy- 

jechał do Niemiec. Podczas jego nieobecności Litwinow prowadzić będzie 
agendy komisarjatu ludowego dlą spraw zagranicznych. 

Bydło polskie do Austrji. 
WIEDEŃ, 25 X! PAT. Austrjacko-polska izba handlowa w Wiedniu 

przedstawiła rządowi polskiemu obszerny memorjał w sprawie podniesie- 
nia wywozu nierogacizny i bydła z Polski do Austrji, który w porówna: 
riu z ubiegłym rokiem wykazał znaczny spadek, Izba zwraca uwagę na 
potrzebę złagodzenia polskich przepisów weterynaryjnych, stanowiących 
główne utrudnienie wywozu. : 
EREROZĘRTRORO ECB RZECZE AU TEST BIES TĘ ROTOR 

Zapewnienie współpracy. 
WARSZAWA, 25.X1 PAT. Pod czyły się po głębokiej rozwadze w 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
MITY NSETETYRIEKA TST DAF: ОСН CZOWAMAIOWE 

adresem rządu na ręce Prezydjum 
Rady Ministrów nadeszła wczoraj 
z Poznania następująca depesza: 

Ciężkie położenie gospodarcze 
świata i naszego kraju „ pogłębiło w 
opinji całego Społeczeństwa i rządu 
przekonanie, że wyjście z ostatnieh 
trudności wymaga wzmożonego u- 

względnienia potrzeb życia gospo: 
darczego, zwiększenia wytwórczości 
i otoczenia tak warsztatów pracy, jak 
i świata pracującego wydainą opieką. 
W dążnościach tych wszyscy obywa- 
tele i czynniki wytwórcze powlnni z 
całych sił i według jaknajlepszef woli 
współpracować. : 

Rolnictwo i przemysł rolniczy Za- 
chodniej Polski oraz przemysł górni- 
czoshutniczy Górnego „Śląska witając 
z pełnem uznaniem ie dążenia połą. 

dniu dzisiejszym w tej myśli i na tej 
drodze. Wynikiem osiągniętego poro- 
zumienia jest stworzenie organizacji, 
która przy Ścisłej współpracy z rzą: 
dem ma nacelu rozbudowę życia go- 
spodarczego, jego wzmocnienie i o- 
żywienie oraz przyczynienie się do 
utrwałenia podstaw i rozkwitu psń- 
stwa naszego. Nowa ta organizacja 
prosi przyjąć zapewnienie jaknajszer- 
szej chęci i najlepszych zamiarów, 
oraz oświadcza gotowość do najszer« 
szej współpracy, 

Poznań, 24 listopada 1926r. Chła- 
powski, Drzadżyński, Falter, Geisen- 
heimer, Karłowski, Kiedroń, Przybyl: 
ski, Czarski, Szydłowski, Esde-Temp- 
ski, Wacksman, Williger, Żółtowski, 
Żychliński, 

Krzywe źwierciadło. 
Są jednak rzeczy niezrozumiałe w 

polskiej publicystyce. 

Jaz może publicysta wysokiej kul- 

tury, przenikliwego sącu, publicysta 
krakowski, a więc blisko stojący po* 
ważnej szkoły myśli konserwatywnej 
polskiej wypisywać o konserwatyzmie 
takie rzeczy? : 

Pan Si. z Nowej Reformy tak 
defnjuje konserwatyzm: 

Konserwatyzm jest przedewszystkiem 
metodą myślenia i dzizłania, której istota 
połega na uznawaniu jednych konkretnych 
faktów i stwarzania przy ich pomocy no. 
wych faktów, 

W systemie monarchji konserwatyzm 
będzie przedewszystkiem monarchicznym, w 
systemie republiki—republikańskim. 

Konserwatyzm przeciwstawia się tylko 
wszelkiej rewolucji, wszelkiemu nagłemu 
przewrotowi, płynącemu jedynie i wyłącznie 
z wiary w magiczną siłę danych haseł i t. 
zw. <idesłów», 

Z pośród nowych państw powojennych 
drogę takiego konserwatyzmu stosunkowo 
najłatwiej znalazła Czechosłowacja, gdzie 
prezydent republiki T. G. Masaryk jest pro- 
totypem takiego oświeconego, nowoczesnego 
konserwatysty, 

Nie cofając się przed polemiką o 
rzeczach i pojęciach całkiem elemen: 
tarnych, rozbijmy frazesy powyższe 
na określenia poszczególne. 

A więc pisze p, Si: „konseswa- 
tyzm uznaje fakty konkretne”. Jaka 
szkoda, że publicysta krakowski 
nigdy, widać nie czytał metodyki prof. 
Peirażyckiego i jego elementarnych 
wskazań 0 pojęciach oderwanych. 
To co mówi p. Si. o „faktach kon- 
kretnych” stosuje się nie do pojęcia 
«konserwatysta“, lecz do pojęcia „pa- 
lityka realnego" —Realista może być 
konserwatysta, zgodzę się nawet na 
takie określenie: „konserwatysta po- 
winien być realistą", albo „cechą 
szkoły konserwatywnego myślenia jest 
realizm polityczny”, lecz wzamian ta- 
kich definicji p. Si. utożsamia kon 
serwatyzm z realizmem, co jest zu- 

pełnie jego własnym dowolnym po- 
mysłem, Wielki Cavour był niewątpii- 
wie politykiem realnym, temniemniej 
nie był nigdy konserwatystą,; lecz 
liberałem i nacjonalistą. Gen. Brusi- 
łow, którego jako ugodowca z siłą 
realną tj. bolszewizmem, możemy na- 
zywać realistą, z tego samego tytułu 
a więc z tytułu ugody z bolszewiz- 
mem ze względu na cel: walka z 
Polską,—nie możemy nazwać konser« 
watystą. Przeciwnie gen. Denikin, 
który okazał, jak to wskazuje cho- 
ciażby dzisiejszy nasz odcinek, nad- 
zwyczaj mało zmysłu realnego, —da- 
leko bardziej od Brusiłowa zbliżony 
jest do typu konserwatysty i td. i td. 

Realizm i konserwatyzm są to ce- 

chy polityków, które bardzo często 
skupisją się razem, lecz teoretycznie 

są zupełnie względem siebie samo- 

dzielne. 
Drugi ustęp podanej przez nas 

cytaty brzmi: «konserwatysta w mo: 

narchji będzie monarchistą, w repu. 
blice republikaninem». Zdaniem p, S..; 
konserwatysta w  Bolszewji będzie 
widać bolszewikiem, a konserwatysta 
w państwie które znajduje się w 

stadjum rewolucji, będzie zwolenni- 
kiem, niekończenia tej rewolucji. £W 
tem swojem określeniu p. Sż definjuje 
„konserwatyzm jako siłę trzymającą 

się mechanicznie tego co jest. Z taką 
samą słusznością p. Si mógłby po- 
wiedzieć, że „konserwatysta jak raz 

wsiądzie do tramwaju nie będzie z tego 

tramwaju wysiadał, bo jest konserwa- 

tystą i będzie jeździł aż do śmierci 

jednym i tym samym wagonem cho- 

ciażby naokoło rynku krakowskiego. 

Oczywiście p. SŁ występuje tu w roli 
humorysty, stwarza on karykaturę 

pojęcia konserwatyzmu. 

W polityce nie można być nigdy 
bezwzględnym zwolennikiem tego co 
jest, bo każdy się z tem liczy, że 

formy życia państwowego i spole- 
cznego ulegają stałym przemianom, 

Gdyby konserwatyzm polegał na tę- 
pym uporze przeciw wszelkim prze- 

misnom, gdyby istotnie było tak jak 

to określa p.ĘSi — to konserwatyzm 

stanowiłby w życiu państw i naro” 
dów czynnik nie dodatni, lecz tylko 
ujemny. 

Trzecie zdanie p. Si, przeciwsta- 
jące poniekąd konserwatyzm ideal- 
nemu kierunkowi polityki, polega na 
kompilacji pojęcia realisty ź ukutym 
w teorji typem konserwatysty, jako 
zaprzeczeniem wszysikiego co płynie 
z uczucia i temperamentu. Jest to ten 
sam błąd, który w tak silnym stopniu 
popełnia razem z publicystą krakow- 
skim z Nowej Reformy, także całe 
stronnictwo krakowskie Czasu, które 
wyobraża sobie, że dlatego aby po- 
zyskać obóz ziemiański w Polsce 
trzeba się wyzbyć temperamentu, wy- 
zbyć sentymentu, wyzbyć wszelkiej 
akcji o bardziej idealnym połysku. 
Jest to błąd, wielki błąd, który się 
mścił, mści i mścić będzie na stron- 
nictwie krakowskiem. 

Właśnie polityk realny musi dy- 
skontować znaczenie hasła, znaczenie 
sentymentu, znaczenie nawet irracje” 
nalnych porywów i odruchów w 
polityce Z tego, że profesor 
krekowski o takiej czy innej rzeczy 
powie: «ta rzecz niema sensu» — to 
jeszcze nie jest dowód, aby ta 1zecz 
nie istniała. Ruch marjawicki niewąt- 
pliwie nie ma sensu, jest ruchem 
wypływającym z nonsensu, lecz jest 
on taktem powiedzmy;realnym, z któ. 
rym dajmy na to musi się liczyć sta: 
rosta danego powiatu, w którym mar« 
jawici grasują. Weźmy zupełnie inny 
przykład: być możegwojna to jest mor- 
dowanie się wżajemne «nie ma 
sensu», lecz wojna istnieje, jest 
fenomenem realnym. 

* 

Budowa definicji konserwatyzmu 
p. Si opiera się ; 

1) Na odebraniu konserwatyz- 
mówi = i miejsca w rzędzie sa. 
modziblnych doktryn politycznych: 
jak nacjonalizm, liberalizm, socjalizm, 
komunizm, 

2) W konsekwencji przeciwsta» 
wienia konserwatyzmu każdej akcji 
i każdemu ruchowi opartemu na 
pewnych hasłach płynących z senty- 
mentu. Konserwatysta francuski zda- 
niem p. Si będzie widać najzacieklej- 
Szym przeciwnikiem tuchu katolic- 
kiego, a obrońcą laicyzacji życia pań. 
stwowego. 

3) Konserwatysta a realista 
tosamo. ` 

W odpowiedzi p. Si, nie powta- 
rzając tego cośmy w szeregu arty- 
kułów mogli o konserwatyzmie wy: 
wypowiedzieć, ograniczymy «ję do 
stwierdzenia, że jego pojęcia są [al 
Szywe, Że: 

1) Konserwatyzm jest samodziel- 
ną doktryną polityczną. Samodziel. 
ność jej polega nietylko na nawią: 
zywaniu do przeszłości, na wzmac* 

nianiu postępu przez czerpanie w 

skarbnicy doświadczeń przeszłości 

i zdobyczy przeszłych pokoleń. Sa- 
modzielność konserwatyzmu politycz- 
nego ksziałtuje się także na zupełnie 
odrębnem pojęciu celów państwa, na“ 
rodu i społeczeństwa i innym tych 
pojęć do siebie stosunku, jak to go 
si doktryna nacjonalizmu, socjalizmu 
czy liberalizmu. 

to 

2) Konserwatyzm nietylko nie | 
przeciwstawia się idealizmowi w po- 
lityce, lecz sam |się bazuje na pier- 4 

wiastkach moralnych i irracjonalnych, 
Wielką granicą dzielącą ruch konser: 
watywny od racjonalistycznego ujmo- 

mowania polityki -jest przedewszyst- 

kiem to, że na dnie każdego pojęcia 

konserwatywnego „spolykamy poczu: 

cie nieśmiertelności 
3) Akcent realizmu politycznego 

p. Si koliduje w jego artykule z de, 

klaracją, że konserwatyzm przeciwsta, 

wia się każdemu ruchowi opartemu 
wyłącznie o „ideały*. Właśnie realis- 
ta polityczny dyskontuje znaczenie 

ideałów w polityce i na nich prze: 

  

Sejm i Rząd. 

Premjer marszałek Piłsudski 
w Wilnie; 

Wczoraj o godzinie 8 rano przybył z Warszawy do Wilna marszałek "4. 
zef Piłsudski. Na dworcu witali przyć 
bywającego premiera przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych. Na 
placu przed dworcem ustawiły się 
kompanje honorowe stancjonujących 
w Wilnie pułków ze sztandarami, 
Orkiestra odegrała hymn. 

Z dworca. udał się Marszałek do 
domu brata swego, Jana, przy ul. 

Teatrainej, gdzie też zamieszkał, 
Jak się dowiadujemy, Marszałek 

Piłsudski pozostanie w Wilnie do so: boty. Przyjazd jego związany jest z 
załatwieniem szeregu Spraw czysto 
wojskowych. Wszelkie pogłoski jakie obiegały w mieście, że z okazji po: 
bytu premjera mają być poruszone pewnie Sprawy białoruskie, nie od: 
powiadają prawdżie. Poratem, zazna- 
czyć należy, że marsząłek, który bar- dzo lubi Wilno, korzysta chętnie z okazji by spędzić fu choć jeden dzień razem z rodziną. 

Skutkiem niespodziewanej choro by wojewody Raczkiewicza, żadnych oficjalnych przyjęć nie będzie. 
. Wczoraj w godzinach ołud= niowych Marszałek Józef Piłsudski odwiedził chorego Wojewodę Wła- dysława Raczkiewicza, w mieszkaniu 

prywatnem, u którego spędził dłuż. szą chwilę. Pan Marszałek informo wał się co do najwięcej aktualnych spraw Województwa, w S2czegėlnoš- 
ci zaš interesowai Įsię potrzebami go: 
Spodarczemi oraz stanem odbudowy, 

Wojewoda Młodzianowski po- 
zostaje. 

, WARSZAWA, 25,XI. PAT. Niektóre 
dzienniki prowincjonalne podały w 
tych dniach pogłoskę, jakoby woje: 
woda pomorski Młodzianowski miał 
w krótkim czasie opuścić zajmowane 
stanowisko. Ministerstwo Spraw We' 
wnętrznych stwierdza, że pogłoska 
ta jest pozbawiona wszelkich podstaw. 

Projekt istawy przemysłowej. 
WARSZAWA, 25 XI. PAT. Dn. 25 

b. m. minister przemysłu i handlu 
wniósł do Rady Ministrów i jedno- 
cześnie do Rady Prąwniczej projekt 
nowej ustawy przemysłowej, 

Odszkodowania dla wywła- 
szczonych obywateli polskich 

w Rumunii. 

WARSZAWA, 25.XI PAT+ Senac- 
ka komisja spraw zagranicznych i 
wojskowa obradowała pod przewod- 
nictwem sen. Białego (Piast) nad 
Sprawą ratyfikacji trakłatu gwaran= 
cyjnego. polskarumuńskiego. Obecny 
na posieczeniu minister spraw za- 
granicznych Zaleski wyjaśnił, że Ru- 
munja uznaje pretensje obywateli 
polskich, wywłaszczonych z Besarabji 
do pełnego odszkodowania na równi 
z obywatelami innych peństw, przy” 
czem minister dodał, że polski charge 
d'affaires w Bukareszcie otrzymał od 
rumuńskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych zapewnienie, że sprawą 
odszkodowania obywateli polskich 
będzie w jaknajszybszym czasie za- 
łatwiona. W toku dyskusji marszatek 
Senatu Trąmpczyński popierał ko: 
nieczność energicznej żkcji w sprawie 
odszkodowań. 

Komisja przyjęła też m. innemi 
rezolucję sen. Białego wzywającą 
rząd, aby przy sposobności ratyfikc" 
wania traktatu z Rumunją w drodze 
dyplomatycznej postarał się o zabez*- 
pieczenia praw Obywateli polskich 
oraz władz polskich do majątku - 
zarządu fundacji małżonków Dutkowi 
skich w Czartorji na Bukowinie, 
"04 

WILNIANIE 2 
wszystkich warstw i každego wieku B 

SPIESZCIE UjRZEĆ į 
niezrównan. komików świata 4 

PAT i PATAGHON į 
w najnowszej tryskającej szam pańskim 

humorem farsie 4 

„Zięciowie w opałach” 
eń 

| Dziś w kinie „HELIOS . ® 

Liu iau 2 

dewszystkie swe rachuby i przewidy- 

wania opiera. 

Poglądy p. Si są krzywem źwięt- 
ciadłem konserwatyzmu. 

   
Cat.



ECHA KRAJOWE 
Dwie uroczystości. 

Nikt nie jest tak bardżo powołany 
do uczczenia wielkiego imienia Elizy 
Orzeszkowej, lak Grodno. Miasto, 
któremu w spuściznie pozostał grób 

i dom wielkiej Obywatelki Polski, 
winno uczcić pamięć Elizy Orzeszko - 
wej w sposób godny i wielki, Jeżeli 
Grodno dotąd nie zdobyło się na coś 
większego, to nie wina niedbalstwa, 
to tylko brak środków materjalnych. 

Aby choć w pewnej części w spo: 
sób zewnętrzny uczcić osobę wielkiej 
myślicielki grodzieńskiej Towarzystwo 
Przyjaciół im. E. Orzeszkowej (od- 
dział w Grodnie) postanowiło utun- 
dować skromną marmurową tablicę 
na domu powieściopisarki, aby w 
ten sposób każdemu obywatelowi 
państwa i miasta, przechodzącemu 
koło skromnej siedziby Orzeszko- 
wej, przypomnieć, że „ćzx żyła i umar: 
ła Eliza Orzeszkowa“, 

Piękay, słoneczny listopadowy 
niedzielny dzień. Ulica Orzeszkowej 
pełna ruchu. Koło domu Orzeszko- 
wej, specjalnie udekorowanego, tłum 
publiczności. Przedstawiciele władz 
na czele z wojewodą białostockim 
inż. Rembowskim wszyscy już na 
miejscu. Przy śpiewie chóru semina- 
rium żeńskiego imienia E. Orzeszko- 
wej upada zasiona. Wszyscy obecni 
składają hołd wielkiej  obywatelce 
przez powstanie i uchylenie czoła. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. sen. 
L. Żebrowski, który też wygłosił 
krótkie podniosłe przemówienie. Na- 
stępnie znany mówca grodzieński p. 
Jerzy Cytarzyński z balkonu wygło- 
sił dłuższą mowę, w której podniósł 
zuaczenie twórczości Orzeszkowej, 
jej szlachetne serce i niepospolity u- 
mysł, któremi ogarnęła wielką miłoś- 
cią wszystkie warstwy społeczeństwa 
i ujęła zagadnienia społeczne. P. Cy- 
tarzyński ślubował w imieniu grod- 
nian, že gdzie įsk gdzie, ale tu w 
Grodnie filozofja społeczna Orzesz- 
kowej powinna się rozwijać i realizo- 
wać przez obywateli miasta. P, Cyta- 
rzyński jednocześnie odczytał depesze 

"prezydenta m Wilna p. Bańkowskie 
go i p. Bochwica, którzy na uroczys- 
tość ао Grodna przybyć nie mogii, 
a łączyli się myślami wraz z obecny- 
mi w podniosłej chwili. Uroczystość 
zakończono odśpiwaniem „Roty*. 

Pierwszy krok uczyniono. Pamięć 
Elizy Orzeszkowej choć skromnie, 
ale uczczono, Teraz kolej na komi: 
tet budowy pomnika. Przy energicz- 
nej pracy komitetu i ofiarności całego 
Państwa myśl da się urzeczywistnić. 

s 

Do instytucyj kulturalna-oświato* 
wych przybyła nowa placówka  Miej- 
skie Muzeum Przyrodnicze, stworzo- 
na staraniem i sumptem Magistratu 
m. Grodna, z eksponatów zebranych 
iofiarowanych miastu przez p. Sta- 
nisława Żywno. Jest to jedne z nie- 
iicznych, dobrze zaopatrzonych Mu- 
zeów w Państwie, postawione na 
odpowiednim poziomie. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. sen. 
Leon Żebrowski, który też wygłosił 
krótkie przemówienie, podkreślając cel 
placówki. Następnie p. Cytarzyński 
odczytał akt erekcyjny, zredagowany 

SBEREZZEZEZZEBAE 
Administrator 

  

kaw. 32 lata rzutki, energiczny i 
zamił. rolnik i hodowca z praktyką 

szuka stanowiska ew. na Kresach. 
Zna się również na leśnictwie i prze: 

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

w znanych majątkach Poznańskiego, 
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Rewelacje gen, Denikina, 

1 
Wypadki późniejsze dowiodły, że 

nie Karnicki, lecz właśnie Przeździecki 
był wyrazicielem istotnych nastrojów 
władzy polskiej. S 

Zaniepokojony przerwaniem akcji 
wojennej na _ polsko - bolszewickim 
froncie Wołyńskim, zapytałem Kar: 
nickiego o przyczyny tego faktu w 
odpowiedzi zaręczał mi, że ze wzglę: 
dów czysto militarnych, zostało zawar- 
te trzytygodniowe zawieszenie broni, 
którego termin kończy się już i akcja 
wojenna „zapewne“ juž się rozpo- 
częła... 

Rozpoczęły się układy.Z informacyj, 
zaczerpniętych z misjł francuskiej do- 
wiedzieliśmy się, że Karnicki dostał 
instrukcje, na mocy których miał na- 
stawać w układach z dowództwem 
Południa na ustaleniu granic „Wiel- 
kiej Polski* w której skład wejść 
miała Kurlandja z Bałtyckiem wybrze- 
żem, Litwa, Białoruś i Wołyń... Puł- 
kownix Korbejl przestrzegał Karnic- 
kiego przed występowaniem z  żąda- 
niami tak dalece nieumiarkowanemi. 
Zresztą, w rozmowach ze mną Kar. 
nicki nie wyrażał się tak kategorycz- 
nie, więcej interesując się memi po 
glądami na losy „ziem © - ludności 

lskiej*, które na specjalnej mapie 
yły nieproporcjonalnie gęsto usiane 

czarnemi kropkami, sięgając daleko 
na wschód—do Kijowa i Odesy. Tło- 
maczyłem, że ostateczna decyzja w 
tej kwestji nie jest na czasie i nasta- 
wałem na utrzymaniu się przy „gra- 
nicy tymczasowej”, do czasu rozstrzy: 

Grodno, w listopadzie, 

w ładnym stylu. Po tem przemawiali 
Prezydent miasta p. Ed. Stępniewski, 
prof. Rydzewski z Wilna, Kurator Gą: 
siorowski i dr. J. Jakimowicz. W dal- 
szym ciągu uroczystości odbyła się 
Akademja w gmachu Gimnazjum Mę- 
skiego. Do Prezydjum Akademii za- 
proszono: p. wojewodę Białostockie- 
go inż. Rembowskiego, kuratora Gą: 
siorowskiego, senatora ks. Żebrow- 
skiego, prezesa K. Giedrojcia i pre- 
zydenta p. Stępniewskiego. Na wstę- 
pie p. Cytarzyński przeczytał cały sze- 
reg depesz gratulacyjnych, a między 
innemi: Towarzystwa Przyrodników 
Warszawskich, Lekarzy Warszawskich, 
Muzeum Przemysłu i Rzemiosł, Mu- 
zeum Przyrodniczego w Łodzi, Pre- 
zydenta m. Wilna p. Bańkowskiego, 
Towarzystwa Przyrodników z Krako- 
wa, Samorządu Białostockiego, od p. 
ministra Staniewicza, Magistratu m. 
Łodzi, rektora Uniwersytetu Lubel* 
skiego ks. Kruszyńskiego, Dyrekcji 
Muzeum Tatrzańskiego, kierownika 
Muzeum Przyrodniczego w Białowie- 
ży. W końcu prof. Rydzewski złożył 
gratulacje w imieniu J. M. rektora 
Uniwersytetu w Wilnie prof. Zdzie- 
chowskiego. 

Następnie wygłosił odczyt ilustro« 
wany przezroczami o Kaszubach p. 
prof. Słąwiński, a kustosz Muzeum 
Państwowego w Grodnie p. Józef 
Jodnowski wygłosił referat o rozwoju 
muzealnym w Polsce. 

Po zakończeniu Akademji odbył 
się dla przyjezdych gości i uczestni- 
ków uroczystości obiad w restauracji 
„Royal“ „przy udziale do 60 osób. 
Wśród licznych toastów wyróżnił swo- 
jem przemówieniem dyr. Osterwa. P. 
prof. Rydzewski podniósł zasługi p. 
Stanisława Żywio, jako głównego 
inicjatora i twórcy Muzeum Przyrod: 
niczego. 

Wieczorem goście udali się na 
przedstawienie do teatru „Reduty*, 
gdzie odegrano dramat Przybyszew- 
skiego „Śnieg”. е 

ni 
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Majątki skonfiskowane 

Od profesora Franciszka Bossow- 
skiego otrzymujemy następujące cen- 
ne uwagi: 

l Ze stanowiska prawa obecnie w 
Polsce obowiązującego można uwa: 
żać zarówno konfiskaty jak i przy» 
musowe sprzedaże majątków za u- 
dział w powstaniach jako nieważne, 
a pogląd ten podzielają nawet tacy 
wybitni prawnicy, jak Aleksander 
Lednicki, który na zjezdzie prawników 
w r. 1924 bynajmniej nie był przy» 
chylny poruszonej przezemnie myśli 
restytucji tych majątków. 

Z tego powodu uważałb za 
wskazane, aby czy to w liście otwar- 
tym, czy te w projekcie ustawy sta- 
rąć na tem samiem stanowisku i o- 
graniczyć się jedynie do unormowania 
wątpliwości, które dla prawników 
przy wykonaniu tej restytucji się na« 
suwają. Tego rodzaju załatwienie 
sprawy usunęłoby samą zasadę re 
stytucji z pod dyskusji Sejmu i stron: 
nictw sejmowych, a jednak unormo- 
wanie w ustawie wątpliwości, nasu- 
wających się przy wykonaniu tej re- 
stytucji byłoby autentyczną interpre- 
tacją obowiązującego prawa i stwier: 
dzeniem, że taka restytucją się nar 
leży i że pomimo upływu lat kilku- 
dziesięciu dawność nie stoi jej na 
przeszkodzie (a to z powodu niemoż* 
ności wcześniejszego dochodzenia 
tych praw). 

gnięcia losu ziem pogranicznych 
wspólnie przez polską i przyszłą, 
ogólno:rosyjską władzę. Jednocześnie 
podkreśliłem, wobec Karnickiego, ko- 
nieczność natychmiastowej ofenzywy 
wschodniej armji polskiej @о linii 
górnego Dniepra, ze względu. na 
wspólne nasze interesy. Przytem linja 
graniczna między polską a rosyjską 
armją zostałaby ustalona na zasadzie 
względów strategicznych, ana terenie 
polskiej ofenzywy, na wschód od 
„granicy tymczasowej*, objęłaby  za- 
rząd administracja rosyjska, podlega- 
jąca jednak przez czas operacyj pol- 
skiemu dowództwu, na podstawach 
ogólnych „zasad o zarządzie polowym 
wojsk*. 

Mijały miesiące, a odpowiedź z 
Warszawy nie nadchodziła; wojska w 
okręgu kijowskim znajdowały się w 
groźnej sytuacji, wojska sowieckie, 
dywizja po dywizji przegrupowywały 
się z frontu polskiego na nasz, Pola- 
cy zaś nie dąwali znaku życia... W 
wywiadzie z dziennikarzami Iwanicki”), 
tłumaczył nieruchomość wojsk pol- 
skich  uszczupleniem sił, wskutek 
„groźnej postawy korpusu fon-der- 
Goltza i nieporozumienia z Niemcami 
na Śląsku*.. Generał Karnicki, po 
czteromiesięcznych ' usiłowaniach z 
mojej strony, ze strony stawki, misyj 
angielskiej i francuskiej, uznał za mo* 
žliwe oznajmić prasie: „celem ofenzy” 
wy armji polskiej jest linja Dźwińsk 
—Witebsk—Orsza — Mohylów —Mo- 
zyrz— Kamieniec Podolski., Dalej roz* 
poczynają się rdzennie rosyjskie zie- 

*) Gen, Denikin ma na myśli p. Iwa" 
uowsklego, 
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O naszych sprawacn. 
Poklosie prasowe. 

Pan redaktor Przeglądu Wileń- 
skiego, który tak nie lubi jak się poie- 
mizuje z Przeglądem uważając widać, 
że dokoła tego pisma i tak jest da- 
syć hałasu, pisze o syndykacie dzien: 
nikarzy wileńskich: 

Z tych lub innych względów, jednakże 
znaczna cześć członków syndykatu wileńskie- 
go wystąpiła zeń i dziś już ta organizacją 
nie reprezentuje nawet miejscowej prasy 
polskiej, ie mówiąc już o jej całokształcie w 
Wilnie. Szczątki będą może tzas jakiś istnia- 
ły, ale nie będą miały żadnego znaczenia. 
Należy więc liczyć się z faktem, že syndy- 
kat przestał istnieć. 

Musiało do tego dojść pierwiej lub póź 
niej, bo samo założenie syndykatu było fał- 
szywe. Nie była to organizacja od powstania 
swego ściśle zawodowa, bo n.e łączyła 
wszystkich dzlennikarzy wileńskich, lecz je- 
dynie i wyłącznie dziennikarzy polskich, a 
więc jednostronna i mająca wyraźne zabar* 
wienie polityczne, Kto mieczem wojuje, ten 
od miecza ginie. 

Nawet uznając wszelkie konsek- 
wencje krajowości Przeglądu nie 
możemy się zgodzić, aby te poglądy 
były przekonywujące.  Nietylko w 
Polsce, ale też gdzieindziej syndykaty 
dziennikarskie grupują się na zasadzie 
narodowościowej. Mimo wszystko 
trudno jest nam czynić poważny za- 
rzut, że w Wilnie nie jest inaczej. 

Pan mrs. na łamach Kurjera Wi: 
leńskiego oburza się na Niedźwiedzią 
politykę, która miała się ujawnić w 
tem, że nie puszczono Białorusinów 
wileńskich na zjazd do Mińska i że 
wobec tego wywołano antypolską 
demonstrację w M ńsku. 

Przestajemy p. mrs. rozumieć, 
Sądziliśmy zawsze, że tak jego, 

jak i nasze ziesztą sympatje dlą bu- 
dowy odrodzonej kultury białoruskiej 
polegają na wspólnym z Polską obo- 
zem tej kultury. Myśleliśmy że biało- 
ruska kultura narodowa nam sympa- 
tyczna będzie należała do obozu pol- 
skiego i przeciwstawiała się tak Rosji 
jak Bolszewji. 

Teraz jednak broni p. mrs. źródeł 
kultury, które tryskają właśnie w Sow- 
depji, w Mińsku. Broni nici łącznych 
które związywać mają Białorusinów 
naszych z ich sowiecką metropolją? 

„Dziwimy się, że p. mrs, a więc 
Polak, innemi słowy członek narodu, 
kióry długie lata całą swą politykę 
wypiastował na kulturze, kulturalnych 
zjazdach i obchodach, zupełnie na 
serjo broni apoliżyczności zjazdu Miń: 
skiego. Ž 

Nie wierzymy w żadne apolityczne 
posunięcie Sowietów. Nie wierzymy 
w Szczerość ich naukowych przed- 
sięwzięć. Może to bardzo obskuranc- 
ko z naszej strony, lecz nie wierzy- 
my. › M. 
SLL LSS] 

li Za wskazane uważałbym w 
projekcie ustawy unormowanie: 

a) Kwestji zwrotu nakładów po- 
czynionychj przez nabywcę majątku, 
oraz zwrotu zapłaconej ceny kupna 
it. @., а to tembardziej, że w obo- 
wiązującem prawie (IX cz. 1) dział 
ten jest pominięty zupełnem  milcze- 
niem i wypełniany był przez orzecze- 
nia Sanatu (jest to kwestja t. zw. po- 
wództw z powodu  niesłusznego 
wzbogacenia się), a wobec dewaluacji 
i waloryzacji zasady zawarte w wy- 
rokach Senatu są niewystarczające. 

b) Kwestji zwrotu tych mają ków, 
które drogą kupna-sprzedaży przeszły 
w ręce osób trzecich, 

c) Kwestji, czy osoby nie będąc 
krewnemi osób, których majątki były 
przymusowo sprzedane lub skonfisko* 
wane, ale będące dziedzicami tych że 
powstańców na podstawie testamen- 
tu, mają prawo do restytucji tychże 
majątków. 

Podobne problemy unormowane 
zostały w ustawach polskich, doty- 
czących 'zwrotu majątków Sprzeda- 
nych przymusowo w latach Siedem- 
dziesiątych i osiemdziesiątych.. 

mie i Polacy nie uważają sieble za 
uprawnionych do wkraczania na to 
terytorjum.. Co zaś dotyczy Armji 
Ochotniczej, to rząd polski z przyje 
mnością okaże pomoc w postaci ener- 
gicznej wałki z rosyjskim bolszewiz- 
mem, lecz dotąd jeszcze nie zwraca- 
no się otępomoc do Polski*. 

Wreszcie, przed odjazdem do Pol- 
ski, żegnając się ze mną, przedstawi: 
ciel rządu polskiego tłomaczył fatalną 
nieruchomość wojsk polskich na Wo- 
łyńskim odcinku tą okolicznością, że 
w Warszawie panuje przekonanie,iże 
ja nie uznaję nawet niepodległości Pol- 
ski i prócz tego nie posiadam nie 
zbędnych pełnomocnictw, wobec cze- 
go rząd polski oczekuje rezultatów 
rokoweń z adm. Kołczakiem..*) Obie 
cał mi natychmiast po ptzyjeździe do 
Warszawy „wyjaśnić przykre nieporo” 
zumienie*. 

Z Polski zaczęły dochodzić wieści 
coraz bardziej niepokojące. Pułkownik 
Doliński, pod pretekstem formalnych 
niedokładności w listach  wierzytel- 
nych nie został uznany jako nasz 
przedstawiciel i musiał znieść niejedno 
upokorzenie, Rosjanie, których los za- 
gnał do Polski, podlegali różnym szy- 
kanom i byli ledwie tolerowani. Po: 
lonizacja ziem rosyjskich na wschod- 
nich kresach doszła do rozkwitu. 
Prasa polska z początku obojętna do- 
syć w stosunku do zbrojnych sił Po- 
łudnia, w miarę zbliżania się ich do 

*) Misja polska była poinformowaną o 
upoważnienia mnie przez adm. Kołczaką do 
prowadzenia rokowań z Polską i innemi 
p'ństwami, do terytorjów których przylega* 
ły ziemie <W. S, Ju, R.». 

Koalicja kowieńska zagrożona. 
KOWNO, 25.X!, PAT. Wobec 

koalicja rządową kursują pogłoski o 
zaostrzonej walki między prawicą a 
mającem wkrótce nastąpić rozbiciu 

koalicji rządowej- Mówi się o wystąpieniu z koajrcji narodowców, poa- 
czas gdy Ukininku partja ma w niej pozostać. Chrześcijańska demokra- 
cja ma odwołać z Prezydjum sejmu Swego przedstawiciela dr. Stepano- 
wicza. 

Burzliwe posiedzenie sejmu kowieńskiego. 
KRÓLEWIEC, 25. XI. PAT. Ostatnie posiedzenie sejmu litewskiego 

było widownią poważnych zajść między prawicą a koalicją rządową. Ob- 
radowano nad sprawą obchodu jubileuszu jednego z najstarszych działa 
czy litewskich dr. Basanowicza. Gdy prawica wniosła interpelację w spra- 
wie ostatnich starć bojówek studenckich z policją w Kownie marszałek 
sejmu nie chciał przystąpić do obrad nad ią sprawą. Wobec tego prawica 
wszczęła wrzawę, krzycząc w stronę 
politycy nahajek kozackich“, 

Marszałek sejmu musiał przerwać posiedzenie, 

partyj rządowych: „Zdrajcy kraju, 

ale po przerwie pra- 
wica w podobny sposób niedopuściła do obrad, wobec czego posiedze - 
nie zostało zamknięte. 

Socjalista pols ki w Kownie. 
Sensacyjna wiadomość kowieńskiego «Rytas». 

Z Kowna donoszą: <Rytas> zamieszcza sensacyjną wiadomość, že na 
ostatniem posiedzeniu sejmu kowieńskiego, obecny był jeden z posłów socja: 
listycznych sejmu polskiezo, który przed kilku dniami przybył do Kowna z 
Warszaw p 
celem zaś podróży jest porozumienie z 

Według <Rytas» przyjazd posła trzymany był w wielkiej tajemnicy, 
socjalistami litewskimi, 

Posterunek K.O.P. w ogniu litewskiej straży. 
Pijana burda żołdaków kowieńskich. 

‚ ‚ Ма pograniczu litewskiem w rejonie miejscowości Kołtyniany miała 
miejsce nowa prowokacja litewska. Mianowicie, żołnierze litewskiej straży gra- 
nicznej z okazji jakiejś <biby», zupełnie pijani, poczęli strzelać ostrymi ładun: 
kami do posterunków K.O.P, — Mimo gęstego ognia, nikt z żołnierzy polskich 
nie został ranny. 

Jedynie zawdzięczając zimnej krwi dowódcy posterunku polskiego, który 
nakazał bezwzględuy spokój, incydent nie pociągnął za sobą żadnych następstw. 

Trudności w 
RYGA, 25 XI. PAT. Rokowania 

o nieagresji toczą się dalej. Komentarze dzienników 

rokowaniach, 
łotewsko-rosyjskie o zawarcie paktu 

są w tej sprawie 
bardzo ograniczone. Jak się zdaje pozostają jeszcze do przezwyciężenia 
wielkie trudności. 

Dalsze zwycięstwa 
NOWY YORK, 25 XI. 

jeźdźców polskich. 
W czwartym konkursie międzynarodowych 

zawodów hippicznych major Toczek na „Hamlecie” zdobył drugą nagrodę. 

Zbrodnia z rozpaczy, 
KRÓLEWIEC, 25 XI. PAT. Sąd tutejszy rozpatrywał sprawę obywa” 

tela polskiego Gutowskiego, oskarżonego o zamach zbrodniczy na pociąg 
kolejowy w pobliżu stacji Koenigsthel Gutowski oddał się sam w ręce 
policji, oświadczając, że do popełnienia tej zbrodni popchnęła go rozpacz, 
nie mogąc bowiem znaleźć zajęcia chciał się w ten sposób dostać do 
więzienia. Gutowski skazany został na dwa lata ciężkiego więzienia. 

Ciało Leon! 
LONDYN, 25, XI. PAT. Ciało 

będą przywiezione do Rosji. 

da Krasina. 
Krasina zostanie spalone, a popioły 

Powódź w Hiszpanii. 
MADRYT, 25. Xi, PAT. Katastrofa powodzi trwa w dalszym ciągu. 

Trzy tysiące górników nie może 
dą. Są ofiary w ludziach. 

pracować z powodu zalania kopalń wo» 

Mgła nad Wielką Brytanją. 
LONDYN 25 XI PAT. W całej Wielkłej Brytanji panuje od wczoraj tak gęsta 

mgła, że w niektórych miastach musiano pozapalać na ulicach lampy elektryczne 
oświetlić wystawy magazynów, binra i mieszkania. 

Również wszystkie tramwaje, autobusy I samochody krążyły przez cały dzień po 
ulicach z zapalonemi latarniami ze znacznie zmniejszoną szybkoścą i przy nieustannem 
prawie stosowaniu sygnałów ostrzegawczych. 

; Na Tamizie i kanale La Manche oraz na morzu Północnem w pobliżu wysp an- 
gielskich krążące statki używają reflektorów, lamp elektrycznych i sygnalizacji przy 
pomocy syren. 

Na niektórych bocznych, a więc najmniej oświetlonych ulicach miast, nawet prze 
chodnie używają [atarni lub lampek elektrycznych, gdyż mgła jest fak gęsta, że pro- 
mień widzenia nie sięga trzech stóp. Wskuthk mgły pociągi i parowce przychodzą ze 
znacznem opóźnieniem. 

Mimo tych środków ostrożnoś:i w Southland wpadły na siebie dwa pociągi oso: 
bowe. Wskutek zderzenia 40 osób odałosło obrażenia, z nich tylko dwie osoby odesła- 
no do szpitala, jako ciężej rante, 
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Przepisy przeciwpożarowe, 
Wydane ostatnia przez Magistrat wileń- 

ski przepisy przeciwpożarowe, obostrzające 
w znacznyiń stopniu nadzór nad bezpieczeń: 
stwem pożarowem budynków, wywołały z 
niejednej strony sarkanla na ich uciążliwość 
a nawet poprostu zarzuty, kwestjonujące 
ich celowość. 

W zwązku z tem komendant straży og: 
niowej miasta naszego p. Waligóra udzielił 
nam swoich fachowych wyjaśnień, kóre 
poniżej przytaczamy: 

Działalność straży pożarnej nie polega 
jedynie na doraźnem tłumieniu ognia, ale 
również na zapobieganiu przez niszczenie 
przyczyn, któe mogą spowodować pożar. 

Do kierownictwa straży pożarnej należy 
troska o bezpieczeństwo pożarowe wszyst- 
kich mieszkańców miasta (bez względu, czy 
to sprawia pewnym obywatelom przyj:m- 
ność, lub nie) wino one wykorzystać w zel: 
kie środki ostrożności, ażeby niebezp'eczeń: 
stwo pożarowe zmniejszyć do minimum, 
zapewniając mieszkańcom sen spokojny. 

Bezpieczeństwo pożarowe w Wilnie wo: 
góle, a w szczególności kominowe, pozosta: 
wia dużo do życzenia. Jak wykazuje staty» 
styka lat ostatnich, 80 proc. pożarów — to 
pożary kominowe (zaniedbany wycier sa- 
dzy, niedostateczna konserwacją kominów, 
wadliwa budowa i t. p.) gdy przed wojną 
e pożarów kominowych nie przekraczała 
proc. 

Dlatego też Magistrat w trosce o bez: 
pleczeństwo dla wszystkich mieszkańców — 
wzorem miast innych — wydał przepisy ze 
wskazaniem terminów, w jakich należy wy- 
cierać sadzę, ażeby uniknąć tak częstych po: 
żaiów kominowych w naszem mieście. 

Dla ścisłości dodać n.uszę, że we wszy* 
stkich miastach wł:ścicieje domów obowią- 
zani są wycierać sadze raz na miesiąc, u 
nas Magłstrat z uwagi na zmniejszenie 
kosztów z tem związanych określił wycier 
raz na dwa miesiące. Przepisy te jednak 
nie krępują właściciela domu w doborze 
kominiarza i zapłaty. 

Jednorazowy przymusowy wycier komi. 
nów stosowany jest jedynie do tych domów, 
właściciele których oi 1 X 1925 r. sadzy w 
kominach nie wycierali, dzięki czemu, jak 
wykazuje prowadzona obecnie kontrola, do 
browolny wycier kominów wzrósł z 2 na 
9,36, w pozostałej przeszło 9) proc. domach, 
kominy wcale nie są wycierane. е 

Cylfry te tak są wymowne, že každego 
zdrowo myślącego muszą zatrwożyć. 

Baloniki meteorologiczne, 
W czasach ostatnich coraz częściej zda! 

rzają się wypadki opadania na  terytorjam 
Polski balonków meteorologicznych, pocho* 
dząsych pizewaźnie z państw ościennych. 
Baloniki te co do celów, dla których są wy: 
piszczone, należy podzielć na dwie katego: 
rje, Jedne służą wyłącznie do ob:erwacji 
siły i kierunku wiatru, 

Znowuż inne t. zw. balonysondy © 
wymiarach znacznie większych, zaopatrzone 
w spadochron unoszą z sobą przyrządy sa: 
mopiszące, notujące ciśnienie, temperaturę i 
wilgotność. 

Balony te wznoszą się niekiedy do 30 
1 więcej kilometrów, tj, do wysokości, 0 0- 
siągnięcie której żaden aeronanta pokusić 
się nie może. W ten sposób mamy możność 
robić obserwacje meteorologiczne w wyso- 
kich warstwach powietrza, które dawniej 
dla tego rodzaju spostrzeżeń były niedostę- 
one, 

Dzięki tym pomiarom wiedza nasza o ° 
budowie wyższycie warstw atmosfery w 
latach ostatoich posunęła się znacznie na 
przód. W sprawie tych badań powinny 
wraz z instytucjami naukowemi wspėlpra- 
cować najszersze- warstwy ludności przez 
dostarczanie znalezionych przyrządów do 
państwowego. Instytutu Meteorologicznzgo. 

_ W zachodn ch dzielnicach Polski naj. 
częściej opadają balonyssondy, wypuszczane 
przez niemieckie Obserwatorjum Aeronauty* 
czne w L'ndenbergu. We wszysikich wy: 
padkach o znalezieniu balonu meteorologi 
cznego należy zawiadomić niezwłocznie! 
najbliższy posterunek policji państwowej 
lub urząd gminny, które są obowiązane w 
myśl istniejących instrukcyj przesłać balony 
oraz przyrządy do P, |, M. W razie znale: 
zienia balonu sondowego z przyrządem sa- 
mopiszącym należy wypełnić załączony 
kwestjonarjusz i wysłać depeszę według za: 
łączonego adresu oraz dostarczyć przyrządy 
do powyższych organów władzy. 

‚ W wypadku dostarczenia przyrządu 
nieuszkodzonego, znalazca otrzymuje odpo 
wiednie wynagrodzenie oraz zwrot kosztów, 
wad z-zaopiekowaniem się przyrzą: 
dem. 

wkrótce otwąrcie 

w gmachu 99 
przy ul. Dąbrowskiego 5. 

    

= 
Kijowa, rozpoczęła ostrą nagankę na 

Rosję i armję naszą. : - 
„Gazeta Polska", odkrywając wi- 

docznie karty generalnego sztabu pi- 
sała: 

<jeśli generał Denikin, nie zwracając 
uwagi ną postawiony mu przez  Ententę(?) 
cel (Moskwę), zacznie posuwać się dalej (do 
Kijowa), mając na celu połączenie się z pol: 
skiemi wojskami, jako ze sp'zymierzeńcami 
w walce z bolszewizmem, to popełni błąd: 
polskie wojska zmuszone byłyby wskazać 
mu, że obrał drogę nie odpowiednią ..» 

W gazetach polskich ukazała się 
„deklaracja polskiego związku demo” 
kratycznego”, której treść w  stresz- 
czeniu podała „ Warszawskaja Riecz*. 

<Deklaraćja zawiera cztery punkty umo- 
tywowane, z których pierwszy głosi, że po- 
lityka polska na wschodzie winna dążyć do 
odsunięcia Rosji poza Dniepr, punkt drugi 
podkreśla możliwość ustalenia dobrych sto: 
sunków sąsiedzkich z Rosją, utrzymaną w 
jej naturalnych, etnograficznych granicach, 
punkt trzeci pizedstawią konieczność zawar: 
Cla stosunków przyjacielskich z Uarainą, dla 
uzyskania wzajemnego poparcia w obronie 
przed zaborczą polityką Rosji, punkt czwarty 
żąda ułatwienia Ukrainie porozumienia się 
z państwami Ententy, aby tą drogą sparall: 
żować wpływy rosyjskie na Ukrainie». 

Jednem słowem, wiadomości na- 
sze streszczały się do określenia za- 
sady, którą kierował się rząd polski 
i wpływowe koła społeczeństwa w 
tych słowach: 

„Trzeba żeby bolszewicy bili De- 
nikine, a Denikin bit bolszewików”, 

B 

26 listopada wysłałem list do na- 
czelnika państwa polskiego, Piłsud- 
skiego: 

„Przyjmując, swego czasu, z Uczu” 
ciem całkowitego zadowolenia zwrot 

polityki rosyjskiej ku uznaniu praw 
narodowych narodu polskiego, wie- 
rzyłem, że zwrot ten jest hasłem do 
zapomnienia dawnych błędów histo- 
rycznych i do przymierza dwuch 
pokrewnych narodów. 

Lecz omyliłem się. 
W ciężkie dla Rosji dnie Wy— 

Polacy powtarzacie błędy jnasze, bo* 
daj że w większym jeszcze stopniu. 

Mam na myśli dążenie do zajęcia 
żiem rosyjskich, nie dające się wyiło- 
maczyć względami strategicznemi; 
administracja na tych ziemiach wpro- 
wadzana neguje przynależność ich 
do państwa rosyjskiego i posiada 
charakter polonizacyjny; wreszcie, ciężki 
stan Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, 
jak w Polsce, tak i w okupowanych 
przez nią ziemiach. 

Jasnem jest dla mnie, że teraz 
właśnie tworzą się podwaliny, na 
których opierać się będą przez diugie 
lata stosunki międzynarodowe. I obec" 
ne błędy nasze będą opiacone w 
przyszłości obficie krwią i nędzą na- 
rodów, ku radości wrogów Słowiań- 
szczyzny. 

Nie widzę potrzeby dowodzić pa: 
nu, że polityka rządu polskiego, nie- 
zrozumiała dla społeczeństwa rosyj: 
skiego, może w tem społeczeństwie 

cięstwach nad bolszewikami i petlu- 
rowcami, w chwilach najbardziej dla 
wojska rosyjskiego ciężkich, bo oto 
trzy miesiące temu, wstrzymała ofen* 
zywę i umożliwiła bolszewikom prze- 
rzucenie na mój front około czter- 
dzies'u trzech tysięcy bagnetów i 
szabel. Bolszewicy są tak przekonani, 
że front polski nie zmieni swego 
pasywnego charakteru, że w kierun* 
ku Kijowa i Czernihowa najspokoj- 
niej w świecie atakując nas, nie dbając 
o zabezpieczenie tyłów. 

Prawda, oto upływa już dwa mie- 
siące jak misja polska wyjaśnia wza« 
jemne nasze stosunki... Ale w tym 
samym czasie Sytuacja na naszych 
frontach staje się coraz bardziej i 
bardziej ciężka, w takich warunkach, 
zdawałoby się, nie jest czas od: 
en by mówić o kompensatach. 
embardziej, że w sumieniu uczci- 

wych Rosjan szczęście ojczyzny nie 
może być kupione ceną jej rozdarcia, 

Wejdźmy na grunt realny. Upa- 
dek zbrojnych sił Rosji Południowej, 
albo też nawet większe ich oslabie- 
nie, postawią Polskę twarzą w twarz 
wobec takiej siły, która zagraża  ist- 
nieniu Polski i istnieniu kultury pol. 
skiej. Wszelkie zapewnienia,bolszewi- 

wywołać kierunek _ germanofilski, ków, któreby mówiły co innego, na- 

wcześniej nie mający U nas gruntu. !EŻy Uważać za oszustwo. 
Jestem przekonany, że zwycięstwo Rosyjskie wojska „Południowej 

takiego kierunku wśród społeczeństwa Rosji przeniosą nowe, ciężkie próby» 
rosyjskiego miałoby znaczenie fatalne ostateczie zwycięstwo — przypadnie 
dla Republiki Polskiej. nam w udziale, kwestją otwarią jest 

Dopuścić do tego nie można. tylko czas, w którym panować bĘ- 
Jednakowoż, armja polska, dzia- dzie anarchja, tylko cena krwi, którą = 

łająca na wschodzie, po okresie Opłacimy nasze wyzwolenie. 
szczęśliwej ofenzywy naprzód i zwy» _ Ale wtedy, gdy Rosja powstanie,
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Na 216 11286, 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNIG 
waniu tej parcelacji gospodarstw 
karłowatych uczynić z nich. korzyst- 
ne warsztaty pracy rolnej. 

INFORMACJE. 
W sprawie egzekucyj podat- 

Plan parcelacyjny na 
rok 1927 

(Wywiad z Ministrem Staniewiczem.) 

а a Polskiej Agencji 
ublicystycznej otrzymał od ministra 

reform rolnych, d-ra W. Stanlewicza, kowych. 
sze:ez nasttępujących informacji - ® W wielu wypadkach egzekutorzy 
sprawie w;konania pianu parcelacyjs postępują niewłaściwie, okładając sek« 
nego na 10k 1927 y: westrem przedmioty, ktėre nie są wlas- 

— W wykonaniu ustawy z dn: nošclą tej osoby, od której należy się 
28 XII. 1925 r. o wykonaniu refor- władzy skarbowej podatek. 

my rolnej rada ministrów rozporzą Wypadki takie zdarzają się zwłasz- 

dzeniem z dn. 9 |. r. b. ustaliła plan cza wówczas, gdy egzekutor podai- 

parcelacyjny na rok 1927 y, który kowy odwiedza mieszkanie płatnika 

IR „rzewidywał, że na terenie całego w czasie jego nieobecności. 

państwa ma być rozparcelowane Dla uniknięcia ewent. przykrych 

_ przedstawia się jak następuje: 

e... 

20.0000 ha, wtem z gruntów państ- następstw należy w takich wypad- 
wowych i Państwowego Banku Rol. kach bezzwłocznie złożyć podanie do 

nego 80000 ha, z gruntów zaś pry- właściwego urzędu Skarbowego i 

watnych 120000 ha. Na poczet wy: wskazać przedmioty niesłusznie ob- 

konania tego planu zaliczone zostają jęte sekwestrem oraz wymienić fak- 

wszystkie grunta prywatne, rozparce- tycznych ich właścicieli, 

łowane do dnia 1 listopada 1926 r. Ostatnio władze skaibowe otrzy- 

o ile położeniem swem odpowiadają mały specjalne zarządzenie z minister- 

planowi parcelacyjnemu. Według po- stwa skarbu, w myśl którego urząd 

siadanych obecnie przez ministerstwo skarbowy, po otrzymaniu takiego po- 

reform rolnych przybliżonych danych, dania, obowiązany jest egzekucję tych 

które wymagają jeszcze sprawdzenia przedmiotów natychmiast wstrzymać 

i mogą ulec nieznacznym uchyle- i sprawę dokładnie rozpatrzyć. 

niom, wykonanie tego plahu w sto- 
sunku do gruntów prywatnych _ Podatek dochodowy będzie 

ściągany liberalnie. 

Ministerstwo skarbu wydało okól- 
nik do wszystkich urzędów skarbo- 

Na terenie b.  Kongresówki: 
30 000 (A) e pin 

parcelacyjnym na rok 1927); 22183 wych w państwie w sprawie Ściąga- 
(B) (Ro:parcelowane do 1 XI. 1926 т podatku dochodowego. Minister 
roku zaliczono na poczet wykonania styg poleca urzędom podatkowym, 

planu parcelacyjnego na rok 1927); aby stosowały do podatników jak naj- 
o a a liberalniejsze zasady, tak przy wymia- 

0 ©woj. wachadnich: E3200(A). pe Ba ais a DT PEN 
=» ©), 25880 (C) Mabi : 
0.000 (A), 17209 (B), 2791 (C). B. ‹ : 

zaboru pruskiego i Śląska Cieszyn- Moratorjum Rack przed 
skiego: 16800 (B), 2089 (B), 14711 WOENSYCE 
(C). Ogółem 120 000 (A). 68801 (B), 
51.199 (С), odbył w: ubiegły wtorek naradę z 

Z powyższego wynika, że na autorem ustawy o przerachowaniu 

ogólny obszar 120.000 ha wyznaczo- zobowiązań przedwojennych prof. 

ny w planie parcelicyjaym na rok Zollem na temat przedłużenia lub 

1927 dla gruntów prywatnych zostało zniesienia moratorjium weksli przed- 

w roku bieżącym  rozparcelowane wojennych. W tej samej sprawie od- 

około 69.000 ha, pozostaje więc była się w ministerstwie skarbu kon* 
miedcbór wynoszący około 51 000 ha, ferencja pod przewodnictwem p. Sze- 
przyczem niedobór ten dotyczy głów- beki z przedstawicielami sfer gospo” 
mie województw zachodnich i wschod- darczych i finansowych 
mich, t* j. tych terenów państwa, Przedstawiciele zainieresowanych 

na których czy to ze względu na sfer wypowiedzieli się za przedłuże- 

stosunkowo małe zaludnienie rolui- niem moratorjum dla weksli przed- 

cze, czy też z uwagi na potrzeby wojennych. ]sk słychać, moratorjum 
uzupełnienia gospodarstw karłowa- to ma być przedłużone po raz ostat. 
tych i małorolnych parcelacja jak ni o 6 miesięcy. Przedstawiciele zain- 
najintensywniej właśnie powinnaby teresowanych sfer mają wystąpić do 
się rozwijać władz z memorjałem w sprawie 

Dlatego też nietylko ze względu zmniejszenia kosztów protestu weksli 
wyraźny przepis ustawy, lecz przedwojennych i innych udogodnień. 

i z uwagi na rzeczywistą potrzebę : 
naprawy ustroju rolnego w państwie Przeciw zakazowł wywozu zboża. 
wspomniany niedobór  parcelacyjny : i 
5LO0O ha będzie musiał być objęty p: dona Ы. 
wykazem imiennym na rok 1927y  Świadczył minister rolnictwa p. Nie. 

Przy wyborze mejątków na wy: zabytowski, że opowiedział się na 

kaz imienny, poza innymi względami, komitecie etc O aid mi- 
jak naturalny pęd de parcelacji na nistrów p = = Aśka 
danym terenie, dezyderat ustawowy Zboża w przekonaniu, że z drożyzną 
umieszczania większych majątków Chleba w miastach walczyć powiany 
przed mniejszemi 1 t. p, pierwszo- magistraty, tworząc rezerwy zboża. 

rzędną rolę będzie odgrywała stwier- 
dzona przez urzędy ziemskie potrze: : 
ba uzupełnienia karłowatych i mało- myśce. 
rolnych gospodarstw w pobliskich Ożywienie w przemyśle uwidocz- 
wsiach w związku z zamierzonem nia się w przeciętnel liczbie godzin 

scaleniem ich gruntów. Stoję bowiem pracy w tygodniu. Podczas gdy w 
no stanowisku, że przepisany kontyn- styczniu liczba godzin pracy wynos 

gent 200000 ha rocznie musi być ła przeciętnie w przemyśle 405 go- 
parcelowany nietylko dlatego, że dzin tygodniowo, w maju wynosiła 
wymaga tego obowiązująca obecnie 43 godziny, w czerwcu 44.5, w lipcu 
ustawa o wykonaniu reformy rolnej, 45.1, w sierpniu 45.0, a we wrześ- 
lecz przedewszystkiem w tym celu, niu nawet 466, co wskazuje na peł- 

Minister skarbu p. Czechowicz 

Pomyślne konjunktury w prze- 

SŁOWO 

Eksport bydła i mięsa. 
W ciągu ostatnich tygodni rozpoczął się 

masowy wywóz bydła w żywym stanie do 
Anustrji i bitego do Czech (głównie z Górne- 
go Śląska). Z jednych tylko Kresów Wschod: 
nich wywieziono w ciągu ostatniego tygod- 
nia do Katowie 100 wagonów, zawierające 
około 2 tysięcy sztuk bydła rogatego. Noto- 
wany jest masowy wywóz świń. 

Eksport drzewa. 

W stosunku do ubiegłego miesiąca eks= 
port naszego drzewa spadł o 82831 tonn, 
warteści 1885000 zł. i wynosił we wrześniu 
412725 tonn wartości 29440000 złotych. 

Pierwsze miejsce w naszym eksporcie 
zajmują Niemcy, importujące 53,8 procent 
całego wywozu, następnie Anglja—19,5 pro 
cent, Belgja—6,2 procent, Czechosłowacja — 
5,6 procent, Francja—5,1 procent, Holandja— 

4,4 procent, Danja—1,$ procent, a jeszcze w 
mniejszych ileściach Węgry, Łotwa, Austrja, 
Szwajcarja, Rumunja i Szwecja. Jako nowi 
odbiorcy w nieznacznych ilościach występu- 
ją: Norwegja, Litwa, Turcja i Jugosławja. 
W przeciwisūstwie do ub. m. zwiększył s'ę 
wywóz opałowego, osik! z*pałczanej i desek; 

zmniejszył się natomiast wywóz papierówki, 
kopalniaków, drzewa okrągłego, łat, fryzów, 
słupów telegraficznych, podkładów i innych. 

Eksport drzewa w październiku wzrósł 
na ogólną sumę 3 milj. zł. w złocie. BRE 

Rossa, poczem nastąpi 

Dzisiaj 

   

  

Odsunięcie Ministerstwa Spraw dowego przy III urzędzie skarbowym 

Wewnętrznych od polityki apro- 3-ch członków. Obecnie okazuje się, 

W/ dziedzinie psństwowej polityki apro- kowie należą do płatników I urzędu 

wizacyjaej zachodzą obecnie znaczne zmia: skarbowego, wobec czego Ill-ci u: 

PONY НН ministerstwa nie uwzględnił i zwrócił się do Ma- 
ospodarcze, jak min. rolnictwa, przemys i 2 

fad SARE aż również kC gistratu z prośbą o dokonanie no 

stwo spraw wewnętrznych. ecnie odbywa 3 

p U mił t — W sprawie weksli przed- 

wewnętrznych od wszelkiej decyzji w spra- wojennych. Z polecenia Ministerst- 
wach aprowizacyjnych. Pierwszym krokiem 

micznego ministrów stałego p:zedstawiciela egzekwuje sumy przypadające skarbo- 

ministerstwa spraw wewnętrznych, czego w; państwa z mocy weksli przedwo- 

z: dziale banku państwowego (rosyj- 
Położenie gdańskiego rynku skiego) w Wilnie. 

Jakkoiwiek zainteresowan'e się drzew: browolnego należności przez wy- 

nym rynkiem gdańskim w ostatnich czasac stawców tych weksli, Izba Skarbowa 

jeszcze zawsze znisomą. Obroty z Anglją О r J 

RS do minimum S katei podwyższenia cywilną, na skutek której sąd wydaje 

е T Šie Belos więk przysądzające skarbowi 
yngent, Tranzakcje z Belgją są coraz " ь inas 

e póyż jest możliwość transportu lądowe: suo ja wraz z kosztami są 

idzie do Francji północnej. Jednocześnie 
Francja zakupuje większe lości, płacąc za pamkowe 5 proc. pożyczki kon- 

Anglja. Belgja interesuje się bardzo materja- A st 

łem tastym. * dębem I kopeiniakarai. Holan- damia właścicieli obligacji i świadectw 
ułamkowych 5 proc. pożyczki kon- 

wizacyjnej. że wybrani przez Radę miejską człon 

ny. Dotychczas uprawnienia w tej mierze rząd skarbowy wspomniane wybory 

wych wyborów. 
się stopniowe usuwanie ministerstwa spraw 

ku temu jest usunęsie z komitetu ekono- WA Skarbu, Wileńska Izba Skarbowa 

dokonano, zmieniając statut. jennych dyskontowanych w b. od: 

drzewnego. W wypadkach nie zapłacenia do- УР P 

sśnie, ilość j taje ю rośnie, ilość tranzakcyj dokonanych pozostaj wytoczyła przez prokuratorję akcję 

frachtów. Anglja zakupuje mniej niż kon- już wyroki 

o. Część drzewa zakupionego przez Belgję, 
idzie Н, — Obligacje i świadectwa u- 

towar poszukiwany ceny wyższe, aniżeli wersyjnej. Izba Skarbowa zawia- 

dja zakupuje nieznaczne itoścl materjału dę- 
bowego. Niemcy zgłaszają zapotrzebowanie wyersacyjnej, że kasy skarbowe będą | 
na mateijai odziomkowy. O>roty w sloop- : @ 

rach i pokładach, zupełnie ustały. Tranzak- A dr idiėj walory tylko do 

cje, dokonywane między exsporterami gdań: gruania rb. я 
skimi a producentami polskimi, cierpią nieco Nieodebrane wyżej wymienione pa 
wskutek wysokich cen w Polsce. piery procentowe do“ zanego 

terminu zostaną odesłan Mini- 
KRONIKA ZAGRANICZNA. sterstwa Skarbu i otrzymanie ich 

przez właścicieli będzie bardzo u: 
— Ruch portu Libawy. W. trydnione. 

czasie od 27 października — 8 listo- — Stałe licytacje objektów za- 
pada 1926 zawinęło do portu Libawy sekwestrowanych. W sali licyta- 
46 statków o łącznej ładowności 9,653 cyjnej lzby Skarbowej przy ulicy 
t. rej. netto. Statki te przywiozły łą- Wielkiej Nr. 46 (składy biura ekspe- 
cznie 3051 ton mieszanego ładunku, dycyjno - transportowego R. Woje- 
8-130 beczek śledzi, 678 ton soli, wódzkiego) codziennie oprócz sobot 
500 ton brykietów, 221 t. węgla, 350 ; gni świątecznych, od godziny 10 i 
t. cementu, 346 ton cukru, 207 t. że- pół rano, odbywają się licytacje róż: 
laza, 41 t. odpadków korkowych: nych towarów, mebli domowych, ma- 
drzewa w tranzycie. 13 stałków Za* szyn, instrumentów muzycznych i wo- 
winclo prčžnych i pod balastem, góle wszelkich objektów zasekwestro- 

W tymże czasie opuściło port 45 wanych przez urzędy- skarbowe po- 
słatków o łącznej ładowności 12,019 gatków i opłat skajbowych na po: 
ton rej. netto. Staiki te wywiozły łą: ai ik 
cznie 3,9079 ton miesz. ładunku, 120 am) przez pianików 
standartów drzewa, 3 300 beczęk śle- 
dzi, 900 ton żelaza, 923 t. siemienia RE FE izy 

aa wyszły próżne i uwzględniając ciężkie położenie zie- 
. mian powia'u Wolkowyskiego, udzie- 

KRONIKA MIEJSCOWA. lijos pomocy kredytowej w wyso: 
kości 300 tysięcy złotych. (5). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 listopada 1936 r. 

Dewizy i waluty: 

Ministerstwo 
państwowych 

— (o) Niezatwierdzenie czlon- 
ków komisji szacunko aej wybra- 
nych przez Radę miejską. W swo- 
im czasie Rada miejska wybrała do 

złożenie zwłok w grobie 
Kaplicy cmentarnej 6 godz. 11-ej. 

  

   

aby przez uzdrowienie przy wykony: ne obecnie uruchomienie przemysłu. komisji szacunkowej podatku docho- i ks Si a 
o ‚ А д 

Ь@№ UO 300,65 38155 33275 
: Ьопауь‘:( : 4367 AR 4 a 

N »Yor! — / ы 
dobrze pamiętać będziemy, kto był niezwykle utrudnia aprowizację armji. W tej skomplikowanej wojenno-poli, Bari, 3230 32,50 32,45 

Е : 1 ] 1 p ‚ 
jej przyjacielem. Piłsudski oświadczył, że nie chce tycznej sytuacji, Polska musiala wy Proga | 2072 2618 26, 

Z duszy całej życzę, żeby się zawierać pokoju z bolszewikami; lecz bierać pomiędzy stronami... al OE 12 i 
wtedy Niemcy nie mieli z czego cie- napotkał pewne trudności w dojściu I wybór został dokonany. Włochy 3845 3830 _ 38,2 
szyć. - da porozuinienia z gen. Denikinem, 17 sierpnia wojska gen. Bredowa Belgja 12555 52586 125,24 

Z poważaniem A. Denikin*. który zawsze odwołuje się do zdania zajęły Kijów, a następnego dnia zo- Stokhoim 210,75 241,35 240,15 

_ Bezpośrednio porozumiewali się z Kołczaka, lub przyszłego Zgromadze- stało zawarte zawieszenie broni po: Papiery wartościowe. 
Piłsudskim i jego rządem w sprawie nia Ustawodawczego. Cieszy go to, między dowództwem polskiem i pe: pożyczka dolarowa 1750 17.75 — 
załatwienia kwestji rosyjskiej gen. 
Briggs i pełnomocnik rządu angiel- 
skiego, członek .pariamentu Mac-Kin- 
der. Briggs odniósł wrażenie, że 
głównym powodem niepowodzenia 
jego misji była decyzja 'rządu pol- 
skiego co do zawarcia ugody з К- 
munją,zskierowanej przeciwko Rosji *( 
Generał Piłsudski  tłomaczył brak 
współdziałania z rosyjskiemi przeciw 
boiszewickiemi siłami tą okolicz= 
nością, że nić ma on „niestety z kim 
rozmawiać”, ponieważ „i Kołczak i 
ia są rosyjskimi  imperjalis- 
tami"... 

Bardziej szczegółowe dane o swej 
misji w Warszawie przywiózł nam w 
końcu 1019 r. Mac-Kinder: 

„Polska nie może być przymierzeń- 
cem Niemiec i dlatego musi być w 
w przyjaźni z Rosją. Piłsudski 02- 
najmił, że na wiosnę może rozpocząć 
ofjenzywę na Moskwę **) Zimą iść 
naprzód nie może; wojska jego stoją 
nad Bereżyną mając za sobą ;100 
wiorst opustoszonego terytorjum, co 

*) Traktat podpisany dopiero 18 lutego 
1921 r., przewiduje wzajemne zobowiązania, 
co do obrony granic wschodnich i solidar- 
ność w stosunku do polityki rosyjskiej. 

**) Współdziałanie Polarów dopuszcza: 
liśmy jedynie do linji Górnego Dniepra, 
mniej więcej od Orszy do ujścia Prypeci, 

żę Anglja pragnie ugody Polski z tlurowskiem. Jednocześnie rozpoczęte kolejową 
4059-41 7— Rosją. Co zaś dotyczy linji granicz- zostaly ukiady o „przymierzu“, © woj: 5 pr. pożycz konw. 

nej, oznaczonej na konferencji, to skowej i materjalnej pomocy dla a” ze Z 
Piłsudski uważa, że ziemie, ieżące od Ukrainy, za cenę „odstąpienia* Polsce ks a: 37,75 d 
niej na zachód stanowią niekwestjo - przez Petlurę (I) Galicji Wschodniej 
nowanie polskie terytorjum a ziemie, i większej części Wołynia. Przymierze 
położone na wschód od niej, powin- to, które potem doszło do skutku, 
ne b,ć przyłączone do jednego lub miało na celu, według słów historyka 
drugiego państwa, na zasadzie ple- polskiego, oddzielenie Polski od Rosji 

biscytu“. ; buforem w postaci pafstwa udziel 
Prócz tego Piłsudski wypowie- nego—„Ukrainy—kraju urodzajnego, 

dział swą zgodę na spotkanie ze mną. bogatego w węgiel i przecinającego 
Było to w styczniu, gdy zdobyty tak ważne dla Rosji drogi do morza 

został Kijów, zaczynała się agonja Czarnego”. 
Noworosyjska, armje Ochotnicza i 
Dońska cofnęły się za Don... 

Nuta złośliwej ironji dźwięczała w 
obietnicy pomocy na wiosnę... 

Czy była ona, przynajmniej, szczerą? 
Świadczą o tem fakty, o których о- 
wiedzieliśmy się potern—fakty, które 
nawet na ponurem tle wojny Świato- 
wej i besgranicznego egoizmu naro- 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 25 listopada -1926 r. 

Dolary St. Zjedn,—898*/* 8981/2 
Ruble Złote—4 76 4.75, 
Marki niemieckie 2,141/2 2,10. 

Czeki i wpłaty. 

Londyn 4372 43.69 43.71. 

Listy zastawne. 

8o/o dol. Wil. B, Ziemski zł, 100—31 37 
1 dol.—7,25 

* 

Następnie gen. Denikin, powtarza: 
jąc wersje o układach z Marchlewskim, 
zakańcza swe wspomnienia o pertrak- 
tacjach z Polską następującemi sło- |$ 
wami: 
а — № “;' Ёзшпіе pytania e 

я ała odpowiedź: po upływie pół roku 
ae stanowiły zjawisko bardzo pojęzewickie wojska niosąc przeraże” 

W k я 1919 nie i ruinę, podchodziły do ścian 

W końcu lata. r. polska Warszawy i Lwowa, stawiając na kra- 
armja w zwycięzkiej ofenzywie prze- wędzi przepaści odradzsjącą się peń- |Q) 
ciw osłabionym „bołszewikom, do- stwowošė polską. ; 

szła do linji Dźwińsk — Bobrujsk— Cay klęska ta była zakończeniem 
Kamieniec-Podolsk, W tymże czasie sądu historycznej Nemszis nad czy- 

od wschodu i południa zbliżały SIĘ nami wodzów niewinnego narodu, 
do Kijowa i Kamieńca - Podolskiego czy był to grzmot przed burzą? 
rosyjskie armje południowe, zwycię- 
żając wojska sowieckie i petlurowskie. 

Nowość wydawnicza! 
6$| Opuściła prasę drukarską i znajduje 
e się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
$$ Czesława Jankowskiego 

„L czeszotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

e Zamówienia z prowincji kierować do 
__ drukarni M. Latour'a, 

s Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

e CENA 5 ZŁOTYCH. 
 SWREA 

- O czem zawiadamia RODZINA. 

КЕЛЕБ BK ODEROECREA ZORRO OFE OOAARIE 

ETZ SNES 
dnia 26 listopada odbęd 

„Janinų Buriardtówny 
Kawalera „Virluti Militari“ 

SERA 

    
   
   

   

zie się 

która swe nadwątlone siły ofiarowała pracy na polskiej niwie społecznej na Litwie. 

Eksportacja odbędzie się o godz. 10 rano z dworca kolejowego na cmientarz Rossa. 
O smutnym tym obrządku zawiadamia społeczeństwo 

Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej. 

Amelija 
opatrzona Sw Sakramentami 
cierpieniach zmarła dnia 

  

Dnia 26 listopada 1926 r. o godzinie I0-ej rano odbędzie się przeniesienie zwłok 

+=: Janiny Burhardtėwny 
zmarłej w Rydze dnia 12 grudnia 1924 roku, z dworca Kolejowego w-Wilnie na cmentarz 

rodzinnym i nabożeństwo żałobne w 

TOREĘTZE TES в 

eksportaeja zwłok 

Łabuńska 
długoletnia współpracowniczka firmy „„W. Malinowski, Inż.* 

po długich i ciężkich 
24 listopada 1926 roku, 

przeżywszy lat 59. 
Eksportacja zwłok z kliniki U.S.B. Bogusławska 3, 

do Kościoła 
listopada o godzinie 5 

Dobroczynności odbędzie się dnia 25 
po południu, nabożeństwo 

żałobne i pogrzeb na cmentarz Rossa w sobotę 27 
o godzinie 10 rano. 

W zmarłej tracimy niestrudzoną współpracowniczkę 
i oddanego przyjaciela. 

Zarząd firmy »W. MALINOWSKI, Inż.» 

  

— PIĄTEK" 
26 Das 
Konrada, Gr. 

Wsch. a*, o g. 7 m. 08. 

r 2 © jaa Zach. sż og. 3 w. 38 

Walerjana S, 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 25 —XI 1926 r. 

ox | 770. 

Temperatura 
średnia ) A 
Opad za do- 
bę w mm, 

dai ч } Półnoeno-wschodni. 

Uwagi: Pochmurno, mgła. | Minimum 
за dobę -|- 40 C. Tendencja barometrycz: 
na bez zmiane 

PES 

URZĘDOWA. 
— (0) Posiedzenia Okręgowej 

Komisji Ziemskiej w Wiinie W 
dn. 26 i 27 listopada odbędą się po- 
siedzenia Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie. 

Porządek dzienny pierwszego dnia 
posiedzenia obejmuje sprawy nastę: 
pujące: 1) trzy sprawy ze skarg Od- 
woławczych na Orzeczenia Komisyj 
uwłaszczeniowych "vw _ przedmiocie 
uwłaszczenia różnych osób z tytułu 
długoletniej dzierżawy; 2) sprawa za« 
twierdzenia projektu scalenia gruntów 
wsi Kirkole, pow. Brasławskiego; 3) 
dwie sprawy wdrożenia postępowa- 
nia przymusowej likwidacji serwitutu 
pastwiskowego, obciążającego  mają- 
iek Goreckowszczyzna, własność O!- 
gierda Kryczyńskiego, i majątek МЕ 
gule, własność Aleksandra i Pawła 
Narkowiczów, w pow. Oszmiańskim; 
4) sprawa rozszerzenia obszaru sca: 

lenia gruntów wsi Płocieniszki |, Il i 
IU, zaścianka Szkatuła i państwowego 
majątku Wiktoryszki, gm. Rzeszań- 
skiei, pow. Wileńsko-Trockiego; 5) 
18 spraw wdrożenia postępowania 
scaleniowego' gruntów kilkunastu 
wsi, położonych w różnych  powia- 
tach województwa Wileńskiego. 

Na porządku dziennym drugiego 
dnia posiedzenia między innemi spra- 
wy następujące: >) Sprawa zatwier- 
dzenia dobrowolnego układu o likwi- 
dacji serwitutu pastwiskowego, obcią: 
żającego majątki: 1) Swirany, pow. 

więciańsziego, własność Marji Chma- 
rzyny na rzecz zaścianka Zagoryszki, 
2) Kulniszki, pow. Święciańskiego, 
własność jana lilaszewicza, na rzecz 
wsi Gasperyszki, 3) Marcjanów, pow. 
Postawskiego, własność Edmunda i 
Teresy Piłsudskich, na rzecz wsi Swa- 
tki, 4) Rafałów, pow. Brasławskiego, 
własność Aliny Niszabytowskiej, na 
rzecz zaścianków  Mickowszczyzna, 
Linja, Rodziewszczyzna, Meta i wsi 
Dziernowicze; b) sprawy zatwierdze- 
nia układu dobrowolnego o likwida- i napojami chłodzącymi 
cji wspólnego pastwiska wsi Soko- odbywać od godz, 
łowszczyzna i Rysiwicze z majątkiem ciągu całego roku. 

wła- 
sność Aliny Niezabytowskiej, c) spra- 
wy wdrożenia postępowania przymu- 

Rafałów, pow. Brasławskiego, 

KRONIKA 
wego, obciążającego majątki: 1) Ra- 
fałów, pow. Brasławskiego, własność 
Aliny Niezabytowskiej na rzecz wsi 
Bujewszczyzna i Rudobiszcz:; 2) 
Ustroń, pow. Brasławskiego, własność 
Józefa Łopacińskiego, na rzecz wsi 
Kusztele i Swiły; 3) Piotrowszczyzna, 
pow. Dziśnieńskiego, wiasność Ada- 
ma Korsaka, na rzecz wsi Rudnica, 
Byszkowo i Hryce; d) sprawa wdro- 
żenia postępowania przymusowej  |i- 
kwidacji wspólnego pastwiska wsi 
Dziagowce z folwarkiem Dziagowce 
IŁ pow, OQszmiańskiego, własność 
Jana Nowokońskiego. 

— (0) Fałszywe znaczki stem- 
plowe. W obiegu pojawiły się fał- 
Szywe znaczki stemplowe 50-2rosi0- 
we. Różnią się one od znaczków 
autentycznych tylko ww drobnych 
szczegółach rysunku.  Wybitniejsze 
różnice, po których można poznać 
falsyfikaty, dają się zauważyć w po- 
szczególnych częściach orła, jak: 
dziób, oko, skrzydła i pióra. Pozatem 
aj >. odmienny jest papier 
i klej. 

— (o) Kontro'a trzeźwoś:i na 
kolejach. Jak się dowiadujemy, pra- 
cownicy, zatrudnieni w służbie ruchu 
na kolejach państwowych o ile będą 
w czasie pełnienia swych czynności 
nadużywali alkoholu, zostaną usu- 
nięci bezwzględnie ze służby. Przed 
objęciem służby danego pracownika 
będzie przeprowadzona kontrola co 
do jego stanu trzeź wości, 

MIEJSKA 
— (x) Uwag: Magistratu w 

sprawie nowej ustawy o godzi: 
nach handlu. W _ odpowiedzi na 
pismo Związku miast polskich w 
sprawie projektowanej usławy o go- 
dzinach handlu, Magistrat m. Wilna 
na odbytej konferencji z zaintereso 
wanymi czynnikami zaprojektował na- 
stępujące poprawki do tej ustawy. 

1) Czas pracy w zakładach fryzjer- 
skich przedłużyć do 12 godzin. 

2) Czas sprzedaży w sklepach z 
wyłączną sprzedażą chleba i bułek 
przedłużyć do 14 godzin, 

3) Sprzedaż gazet i wyrobów ty” 
toniowych na dworcach kolejowych 
i przystaniach może się odbywać 
przez cały czas, gdy stacje i przy- 
stanie są otwarte dla publiczności. 

„ 4) Godziny otwierania i zamyka: 
nia sklepów w granicach ustawy o- 
kreślają władze samorządowe. 

5) Sprzedaż mleka i mięsa w dni świąteczne mogłaby s'ę odbywać do 10 rano przez cały rok, 
6) Udczna' sprzedaż kwiatów i 

wyrobów tytoniowych może się od- 
bywać w dnie świąteczne na ulicach 
w tych godzinach, co i w dni po- 
wszednie, 
„67) Sprzedaż w kioskach ulicznych 

włącznie z wadą sodową, mir:erglną 
może się 

9 do 23 w prze- 

8) Ustawa ta ma wejść w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłosze- 
nia. Powyższe poprawki tej ustąwy 

sowej likwidacji serwitutu pastwisko- Magistrat m. Wilda przesłał w dniu



4 SŁOWO 
  

Aresztowanie niebezpiecznego keniokrada. 
Onegdaj w gminie Mickuńskiej 

policja aresztowała oddawna poszuki: 
wanego zawodowego złodzieja i ko- 
niokrada, J. Domicewicza. 

Aresztowano w chwili 
kał ze skradzionemi końmi. 

Odstawiony do aresztu Domice- 
wicz zmylił czujność policji i zbiegł, 
iecz tegoż dnia powtórnie został po- 

gdy ucie- 

chwycony. W areszcie złodziej symu- 
lując obłąkanie, porwał na sobie ubra« 
nie i pokaleczył się szkłem. 

Wobec tego celem ustalenia stop” 
nia normalności, odwieziono Domice- 
wicza do szpitala, gdzie po badaniu 
lekarskiem stwierdzono symulację. 

Domicewicz już kilkakrotnie za 
kradzież odsiadywał więzienie. (k) 

Claude Farrere przybędzie do Wilna. 
Bawiący obecnie w Warszawie 

literat francuski Claude  Farrere, 
według krążących ' wersyj po 
zwiedzeniu Krakowa i Lwowa, na 

prośbę miejscowych sfer i instytucyj 
oświatowych, prawdopodobnie przy» 
będzie również i do Wilna. 

wczorajszym do Związku miast 
skich w Warszawie z prośbą 
parcie, 

— (x) Rtęciowa prostown'ca 
dla kina mie skiego Magistrat m; 
Wilna nabył ostainio zagranicą rtę- 
ciową prostownicę do aparatu w 
miejskim kinematogrefie dia zastoso- 
wania prądu zmiennego na stały. 

Prosto:nicę ię Magistrat nabył 
za sumę 3.000 zł. 

— (x) Pociągnięcie do odpo: 
wiedzialności sądowej redakcji 
«iŃurjera Wileńskiego». Jak nas 
informują, Megisirat m. Wilna pocią- 
gnął do odpowiedzialności sądowej 
redakcję «Kurjera Wileńskiego» za 
umieszczenie w swcim czasie w? mian- 
ki o nadużyciach w Megistrzcie pe- 
pełnionych przez b. sekwes'ratora 
Naborowskiego. 

pol 
o po- 

Jednocześnie odbędzie się pierwszy 
suchy trening narciarski w terenie, 
do udziału w którym Komisja Spor- 
towa Szkcji Narciarskiej wzywa jak 
najszerszy ogół zawodników Związ- 
ku. Ćwicący winni się zaopatrzyć 
w kujki narciarskie oraz swetry. 

Zbórka na przystani wioślarskiej 
A. Z, 5. na Antokolu. 

KRONIKA TOWARZYSKA 

— „Czwartki” u pani Woje- 
wodziny. Jak się dowiadujemy na 
ostatniem czwartkowym zebraniu 
towarzyskiem u p Wojewodziny w 
licznem gronie gości był również 
p. minister Meysztowicz. 

ZEBRANIA !1 ODCZYTY. 

— Zebranie Legji Inwalidów, 
Legja Inwalidów Wojsk Polskich Od- WOJSKOWA. ] : 

Е dział Wileński, podaje do wiadomości 
— Pożegnanie gen. Pożer: członków, że w niedzielę dnia 28 li- 

sklego. Wczoraj wieczorem opuścił stopada r.b. o godz. 15 ej odbędzie 
Wilno b. dowódca Obszaru Werow- się Walne Zebranie członków Od- 
nego gen. Pożerski, mianowany na dziaiu w lokalu własnym przy ul. 
irne stanowisko. Usiępującego ge- Wileńskiej Nr. 42z następującym po- 

nerała, żegnały oddziały wojskowe rządkiem dziennym: 1) Sprawozdanie 

garnizonu wileńskiego ze sztanda- Komiteiu Organizacyjnego za czas 

rami i muzyką. działalności, 2) Referat w sprawie 
— (x) W sprawie obsadzenia koncesji i pracy, 3) Wybory Zarządu 

posad przez b. wojskowych. Oddziału. 4) Wolne wnioski. Wstęp 

Ostatnio weszło w życie rozporządze- za okazaniem legitymacji.  Stawienni- 
nie Prezesa Rady Ministrów, mocą ctwo wszysikich członków, ze wzglę- 

którego przysługuje wysłużonym cfi- du na doniosłość spraw jest cbo- 
cerom i podoficerom rezerwy pier- wiązkowe. - 
wszefisiwo przy obsadzaniu posad — Zarząd Wileńskiego Koła 
rządowych, samorządowych i takich Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
które mają jekąkolwiek dączność z Średnich i Wyższych (T.N.S. W.) 

władzami rządowymi. podaje do wiadomości, że Jl-ga kon: 
— (x) Koszerna kuchnia —dla ferencja wychowawcza z cyklu «Dom 

żołnierzy żydów uruchomiona. i Szkcła» odbędzie się w piątek dn. 
W ostainich dnizch mna zezwole- 26 listopada r. b. w sali Gimnazjum 
nie odnośnych władz wojskowych im. Adama Mickiewicza (ul. Domini: 
uruchomioną została przez wileński kańska Nr. 3) punktualnie o godz. 7 
kahał żydowski przy ul. Snipiszkach min. 15 wiecz. 
(okoła koszar Szeptyckiego) kuchnia Dr. med. S$. Brokowski, nacz. lek. 

koszerna dla żydów, żołnierzy garni- szkół powszechnych, wygłosi referat 

zonu wileńskiego. o „Roli opieki domowej w pielęgno- 
Nadmienić należy, iż żydzi żcinle- waniu zdrowia młodzieży szkolnej". 

rze zjawiają się na obiady do tej ku- Wstęp dla rodziców i opiekunów u: 

chni zaś żołnierzom żydom, pełnią czącej się młodzieży oraz dla nau. 
cym w tym czasie obowiązki służbc- czycielstwa wolny. 
we, dostarczane są obiady *w spe- RÓŻNE 
cjelnych menażkach z napisem «o 
SZEI», 

Godny podkreślenia jest fezkt, iż 
mimo uruchcmienia tej kuchni dotąd 
zapisało się na koszerne obiady za- 
łedwie 10 żołnierzy z całego garni- 
zoni! wileńskiego. 

SZKOLNA 
— Audycje muzyczne dla dzie- 

ci szkół powszechnych. W piątek 
26 b. m. o godzinie 12 m. 30 odbę: 
dzie się w Sali Miejskiej pierwsza 
bezpłatna audycja muzyczna dla dzieci 
szkół powszechnych. Na audycję 
należy przyprowadzić tylko oddziały 
Vi i Vil zaś z pośród dzieci; młod- 
szych oddziałów li tylko dzieci wy- 
różniające się muzykalnością lub za- 
miłowaniem do muzyki. 

Na program audycji 26 bm. ziożą 
sę utwory Szopeną, Noskowskiego, 
Niewiadomskiego, Wieniawskiego i 
innych kompozytorów polskich. Jako 
wykonawcy wystąpią p. Święcicka 
(śpiew), p. Mikosza (skrzypce) oraz 
chóry seminarjów męskiego i žefi- 
skiego. 

AKADEMICKA- 

— Bieg treningowy A, Z. S'u. 

Zatarg. We_ włókienniczej 
fabryce „Zemsza* w Nowej Wilejce, 

powstał zatarg pomiędzy robotnikami 
a pracodawcami. Robotnicy żądają 
wypłacenia im zaległych RO 

(x). 

TBATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala «Lutnia>). Wy. 
stępy Ludwika Solskiego. Dziś po raz 
drugi świetny artysta Ludwik Solski wystąpi 
w komedji Sardou «Safanduły», w której 
tworzy niezapomnianą kreację liberała Vau- 
clin'a. 

Jutro o g. 4 m. 30 pp. z udziałem Lu- 
dwika Solskiego grany będzie <Skąpiec> — 
Moliera, specjalnie dla młodzieży, 

W poniedziałęk w premjerze sztuki St. 
Przybyszewskiego <Dla szczęścia» Ludwik 
Solski kreuje rolę Zdżarskiego. 

— Przedstawienia popołudniowe. W 
sobotę o g, 4 m. 30 pp. «Зкар!ес» — Мо- 
liera, w niedzieję zaś o g. 4—ej pp. <Wese- 
le Fonsia» — Ruszkowskiego. 

— Stanisław Przybyszewski w Wil: 
ułe. Odczyt Stanisława Przybyszewskiego 
«Kobieta w mojej twórczości» zapowiada 
się Świetnie. Tym którzy nie zaopatrzą się 
wcześniej w bilety wejścia, przypominamy 
że St. Przybyszewski w.poniedziałek wypo* 
wie słowo wstępne przed premjerą sztuki 
«Dla szczęścia». 

— Koncert w gimnazjum J. Le- 
lewela. Dnia 7 grudnia r. b. stara- 

A. Z. S$. w Wilnie podaje do wiado- niem Opieki Szkolnej gimnazjum J. 
mości swym członkom, że dnia 28 Lelewela odbędzie się pierwszy z 
b. m. o godz. 11,30 odbędzie się dorocznych koncertów na opłatę 
kolejny treningowy bieg na przełaj. wpisów za niezamożnych uczniów 

  

ALBERTJEAN, = 
ZASTAW. 

— w sumie ogólnej—oświadczyła 

pani Chabrol — jesteśmy jwinni 700 

iranków rzeźnikowi, 270 piekarzowi, 

$ k tej chwili straszae wycia za 

drzwiami przerwały rachunki p. Cha- 

brol i we drzwiach ukazała się Ni- 

netka z obandażowanem okiem. Pro: 

wadziła za rękę z godnością sześcio: 
jetniego gentiemana, który darł się w 

niebogłosy. 
— Маато! { 

w 
kat "Pani Chabrol zastygła krew 

w żyłach z przerażenia. Porwała swe- 

go syna i brudną chusteczką otarła 

łzy z jego twarzy, które. pozostawiały 

głębokie bruzdy wśród głębokiej war- 

stwy kurzu, 
— Boli 

kojnie. 
< Nie! — rzekł Duda. 
— Więc dlaczego płaczesz? 

Kandydat do uduszenia się ošwiad- 
czył tragicznie: ARCE 

— To była moja najpiękniejsza ku- 

Duda właśnie połknął 

cię? — zapytała niespo- 

la! Kosztowała 80 groszyl. Ja chcę : 
moją kulę .. 

— Czego więc się drzesz?—wtrą- 
cit pan Chabrol. Masz tu franka, kup 
sobie nową i daj nam święty pokój. 

Gdy Ninetka i Duda. całkiem u- 
spokojeni już wychodzili, coś tknęło 
sumienie pani Chabrol. 

— A Kubuś?—zapyfała się. 
Kubuś był najstarszą pociechą pań- 

stwa Chabrol. Był to wszechstronny 
talent. Miał lat dwanaście a znał się 
już doskonale ńa radjo, potrafił na- 
prawić dzwonki elektryczne (albo i 
zepsuć), a specjalnością jego było re- 
perowanie pękniętych opon automo- 
bilowych. 

— Poszedł właśnie z wędką—od= 
powiędziała poważnie Ninetka. 

— Z wędką? Przecież tu niema 
nigdzie stawu, ani rzeki? 

Dziewczynka wyjaśniła: 
— A poco mu rzeka? Łapie na 

wędkę jarzyny gospodyni. Ma taki 
długi sznurek zakończcny zgiętą szpil- 
ką... Wychylając się przez lufcik z 
sypialnego pokoju zarzuca wędkę na 
półmisek z jarzynami, który stara wy: 
stawia na podwórzu obok studni... 

Rada Miejska 
„Na wczorajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej, jeszcze przed przystąpie- 
niem do porządku dziennego, złoże” 
ny został nagły wniosek przez rad. 
nych żydów: Szapiro, Szabada, i in. 
w pasie ciężarów finansowych na- 
kładanych przey Magistrat na lud. 
ność przy zakładaniu dla 
prądu zmiennego. 

Przewodniczący žposiedzenia pre» 
zydent Bańkowski postawił wniosek 
przesłania tej sprawy do komisji 
mieszenej finansowo-technicznej. 

Wniosek p. Bańkowskiego został 
przez Radę jednogłośnie przyjęty. 

„ Następnie radny Rudnicki wystą: 
pił z prośbą o wyświetlenie sprawy 
b. urzędnika Magisiratu, żyda, Kry» 
wickiego, który zwolniony został w 
związku z nadużyciami popełnionemi 
przez sekwestratora Naborowskiego. 

W sprawie powyższej w obronie 
zwolnionego Krywickiego występo- 
wali radni żydzi W. Wygodzki i 
wnioskodawca — lecz tak prezydent 
Bańkzwski, jak i v prezydent Łoku» 
ciewskl wnioski te odparli wyświetla. 
jąc powody, następstwem których by: 
to Fo krótkiej 4 

o krótkiej dyskusji przyjęto wnio- 
sek radnego Rudnickiego S žais 
sprawy do komisji rewizyjnej. 

£Z kolei przystąpiono do porzadku 
dziennego, a mianowicie rozpatrzono 
sprawę parcelacji folw, miejskiego 
Tupaciszki, | 1 

W spiawie tej wpłynęjy w swoim 
czasie do Magistratu dwa podania: 
jedno pracowników miejskich i dru- 
gie drużyn kondukterskich 
o rozparcelowanie pomienionego fol- 
warku na działki pod budowę do: 
mów. 

Równocześnie złożył podanie do 
Magistratu b. dzierżawca tegoż fol- 
warku Blinstrup 0 przyznanie mu 
dalszej długoletniej dzierżawy. Na 
wniosek v-prezyd. Łokuciewskiego R. 
M. uchwaliła powyższy majątek, po 
załatwieniu odnośnych formalności, 
rozparcelować | wydzierżawić pra- 
cownikom miejskim i innym osobom, 
zaś podanie Blinstrupa pozostawić 
bez uwzględnienia, 

, Uchwalono również wniosek Ma- 
gistratu w sprawie prowizorjum 
budżetowego na | szy kwartał r. 1927 
w wysokości nie więcej 1/4 budżetu 
uchwalonego na r. 1926. Podkreślić 
należy, iż w myśl ostatniego zarzą: 
dzenia odnośnych władz rok budże- 
towy związków komunalnych liczyć 
się będzie od 1 kwietnia każdego 
roku. 
EISS ITA DISTRI 

tej szkoły. Niezwykie staranne urzą- 
dzenie tych koncertów, ich wysoki 
poziom zny, udział miodych 
sił, dający przegląd pracy znanych w 
Wilnie pedagogów, zdobyły już о- 
gólne uznanie i budzą w Wilnie za- 
interesowanie, 

S:czegóły koncertu ukażą się nie- 
bawem w pismach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Dwa samobójstwa przez powie: 
szenie. W nocy na 25 b, m, w mieszkaniu 
swym przy ul. W. Pohulanka ППа powiesił 
się Chaim Kwaskin. 

Przyczyna samobójstwa — zły stan ma: 
jątkowy- 

/  — Dn. 24 b.m, powiesił się Borys Ma: 
ciażko (Parkowa 7), Przyczyną samobójstwa 
był rozstrój nerwowy, 

— Tajemniczy strzał. Dn, 25 b m. na 
trakcie Oszmiańskim о52 kim. od rogatki 
został postrzelony przez niewiadomego spra- 
wcę Franciszek Chreptowicz (w. Mieszkań. 
ce Ńr 13)* którego w stanie ciężkim przewie 
ziono do szpitala żydowskiego, gdzie Chre: 
ptowicz zmarł. 

— Trup gajowego. Około wsi Łasto: 
wiec gm. Głębockiej został znalezłony w 
krzakach trup gajowego lasów państwowych 
Kazimierza Piskunowicza, który popełnił 
OAI wystrzałem z rewolweru w 

usta, 
Ustalono iż powodem samobójstwa był 

strach przed odpowiedzialnością za poranie- 
nie w nocy pastucha Adolfa Minturowicza, 
pasącego konie w iesie państwowym. 

Ofiary. 
Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 4. 
Dla uczczenia pamięci Ś. p. Czesława 

Kłossowskiego Sędziowie Sądu Okręgowego 
składają na Polską Macierz Szkolną 140 zł. 

Zamiast kwiatów na grób niestrudzone- 
go towarzysza pracy ś, p. Czesława Kłos: 
sowskiego na biednych do uznania redakcji 
od W. Hołowni zł. 7. 

instalacji 

z prośbą 

— A to numer ż niegol—wykrzy* 
knął z padziwem p. Chabrol. 

Gdy się znaleźli sami rzekł do 
swej żony: 

" — W rachunkach swoich zapo- 
mniałeś tylka o jednej rzeczy! Najpo: 
ważniejszej © komornem, które je- 
steśmy winni za nasze letnisko. 600 
franków za ostatni miesiąc! 

— Masz te pieniądze? 
— Hal gdybym je miał! Dlaczego 

zresztą się pytasz? 
— Dla tej prostej przyczyny, że 

jutro miesiąc się kończy i trzeba bę: 
dzie zapłacić... 

— Ohol jutro będziemy stąd da- 
leko—powiedział p: Chabrol. Wczoraj 
deszcz padał, czas jest psi.. Czy nie 
uważasz, że wprost wypadałoby skró* 
cić nasze wakacje? 

— Lecz właściciele willi nie po- 
zwolą nam wyjechać, o ile nie ure- 
gulujemy im naszej należności... 

P. Chabroi uśmiechnął się z pa: 
litowaniem: 

— Ja już to biorę na siebiel Mam 
myśl—oświadczył zapalając cygaro, 
wzięte na kredyi w najbliższym skle- 
pie tytoniowym. 

a 
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$ Kino-Teatr Premjera! Niezastąpieni komicy świata, królowie šm'echu $ 

z „ „|PAT i PATACHO N "ie ao hre Z RZ 1 « 

ė „Helios z „Zieciowie w opałach 10 akt. spazmatycznego Śmiechu. s 
Partnerkami PAT i PATACHONA są NAJPIĘKNIEJSZE ARTYSTKI Wiedeńskiego Burg Teatru. 

e ul. Wileńska 38. Każdy musi zobaczyć! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 1/4. s 
  

liejski Kiiematooraf | 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY ji 
SALA HIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

Dziś będą wyświetlany filmy; 

„Dziewczynka z Ostendy“ wielki dramat w 9.ciu aktach. 

W roli głównej słynna artystka MARY PICKFORD. 
NAD PROGRAM: «Bądź moją narzeczoną» groteska pouczająca w 2:ch aktach, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA: w niedzieję I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m, 30. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej. 
ANONS; «INDYJSKI GROBOWIEG». Ostatni seans o godz. 10. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

; 
Obszerną dyskusję wywołała spra- Anita UA, wa wage? rozbudowy elektrowni K. DĄBROWSKA 

miejskiej. sprawie powyższej Ma- i ; DOKTOR 
gisirat wysunął wniosek żatwierdze- se CA = й 
nią sumy na zakup turbiny, dwóch SPRZEDAŻ, wypożyczanie, D, ZELDOWICZ 
2 i | przyborów dla elek- kupno, zamiana fortepianów, MoWIAJERYCZ. 
rowni _ miejskiej w wysokości i в > OCE EO аеа įskiej y pianin, tisharmonji. A „SKÓRNE, 

W sprawie tej zabierali głos: prez , T 
sę jg a žo 
radni: Rudhnic! ruk, Godwod, Pie” 
gutkowski i dyrektor wydz. elektr. Lleldowiczowa 
Kióry | zer 78 j kryt w działalność "PRÓG MOCZ," więcej krytykował działalno { а 11 й 
sekcji technicznej, piętnując brak fa- AD TAI SRS (a KU R r 
chowości komisji teczniczn., i postawił AE: KOWALSKI Nz) a 4 

e o Iki a: Stworze- w. Zdr. Nr. 31, 
nie rady nadzorczej, składającej się z й ч ludzi ściśle fachowych w doty лы Zwracać uwagę na nazwę <KOWALSKINAs, „Akuszerka 
ВОН W.Z.P. Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 Wi Smiałowska 

Poruszenie na szli wywołał wnic- 
sek radnego Godwoda, kióry czyni 
szefa sekcji techn. Piegutkowskiego 
odpowiedzialnym za wszelkie błędy 

i niedomagania elckirowni miejskiej, 
„oraz za ostatni wypadek, który miał 
miejsce przy zdejmowaniu drutów ze 
słupa przy ul. Słuckiej i Lwowskiej, 
gdzie poniósł śmierć na miejscu je: 
den monter,—domaga się uchwalenia 
przez Radę Miejską podania się p. 
Piegutkowskiego do dymisji. 

Wniosek powyższy radny Dr. 
Wygodzki poparł, prosząc o wyjąt- 
kowe przegłosowanie. 

Po op 'szczeniu sali przez p. Pie- 
gulkowskiego, na wniosek radnego 
Czarnowskiego, Rada Miejska uchwz- 
lita „przesłać powyższą Sprawę do 
komisji rewizyjnej dla zbadania. 

Wobec późnej pory, dobiegała 
godzina 11, radni zaczęii tłumnie o- 
puszczać salę. O wyczerpaniu po- 
rządku dziennego nie było mowy. 
P. Dziewicki odcz, tał wniosek magi- 
stratu o ustaleniu niektórych podat- 
ków na nowy okres podatkowy; 
wniosek został przyjęty, 

Wniosek w sprawie wypłacenia 
pracownikom miejskim zasiłku jedno- 
razowego, narówni z urzędnikami 
państwowymi, przyjęto. Przytem uch- 
walono, że pracownicy etatowi i kon- 
traktowi, którzy przesiużyli w Magi. 
stracie więcej niż rok, otrzymają za 
siłek w dwuch ratach w wysokości 
20 proc., zaś pracownicy kont:aktowi, 
mający za sobą mniej niż rok otrzy- 
mają zasiłek w wyskokości 5 proc. 
za każde 3 miesiące pracy. 

„Po przyjęciu tego wniosku p, 
Bańkowski złożył oświadczenie o 
rezygnacji ze stanowiska prezydenia 
miasta z dniem 1 stycznia 1927 r. 
Rada miejska postanowiła rozpatrzeć 
oświadczenie prezydenta na następ- 
nem posiedzeniu, 

Wobec braku quorum dalszych 
sę > załatwiono. 

osiedzenie zakończyło się o go- 
dzinie 11 min. 30, х PA 

G) 

— 

Firma Chrześcijańska 

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

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

szych gatunkach. 
Wybór wielki. Ceny niskie 
PP. Urzędnikom | Wojskowym na 

  
  przyjmuje od godz. 9 

    

Е 

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

(TITTI[Į A 
Bai Li asa 

maz Big 
aim ай Žr m 

mag 

      

DRUKARNIA 
„WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“ 
=; Kwaszelnia 23.2 

rzyjmuje wszel- 
kie roboty w za 

ав 
ее 

ава EBH 

  

Piacowka Polska Meblowa 
S. Makowski, Zawalna 15. 

30 proc. taniej wypełnia obstalunki 
kredensy, szafy. biurka, toalety, 

krzesła, otomany, materace. 
Posiada kredensy 250 zł. — 195 zł., 
szaty 95 zł. — 115 zł. toalety 90 zł. 
— 225 zł, salon wystawowy koszy- 

kowy: 1 kanspa, 2 fotele, 1 stolik 
okrągły, 1 biurko damskie 195 zł. 
Około 40 lat praktyki w dziale 

meblowym artystycznym. 
Z poważaniem Makowski. 
  

na oprocentowanie 
pod mocne gwa- 

rancje lokuje 
najdogodniej 

H.-K 

  

— do 19. Mickiewicza 
Przyjechała słynna | 46 m. 6 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA Pieniądze WZP. Nr 63 
  

Lekarz Dentysta 
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> 
Dom H.-K. R SĮ K 

„ZACHĘTA“ + AOIŃS i 
Gdańska 6. Mickiewicza 46. 
Telefon 9—05, Wydź, Zdr, 67. 

1000 — 2 000 MAJĄTKI 

dolarów domy, place, fol- 
warki sprzedajemy 

ulokujemy zaraz — kupujemy na 
na bardzo dogod- warunkach 
nych warunkach. sza 

om. H.-K. Dom H.-K. ZACHĘTA» 

„ZACHĘTA%* | Gdańska 6, tel. 9 05       Gdańska 6, tel. 9:05 

Posiadamy 
do ulokowania 
na hipotekę rozmaite 
sumy, poczynając od 
4,000 zł. do 20.000 zł. 

na każdą. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152, 

    

    

Daję korepetycję, 
udzielam l:kcji 

DOM (zrąb) 
9x9 m. do sprzedania. 
Portowa 22 

w  ogrodzte. 

  

  

Za 3500 
dolarów 

sprzedamy zaraz 
E 1.200 s. 
Dochód roczny 
3.000 złotych. 

Dom Handl.:Kom. 

„ZACHETA“ 
Gdańska 6, tel. 9.05 

troncyskiego 
liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11 

  
  

  

  

Cynkograija „ARS” 
dawniej Juroszajtis 

Tatarska 1 m. 13 
uruchomiona 1 przyjmuje 

obstalunki vw zakresie 
cynkografji 

EAAEAEHAGA 

  

została 
wszelkie       

uregulowanie 

(d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych . prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD 

Konto Czekowe „Slowa“ w P. K O. 

      

rano i 2—4 po połudnu. 
Mickiewicza 42, m 11. P L A c E 

w okolice Łukiszek, 
Pohulanki, Zwie- 
rzyńca i Nowego 
Światu kupimy Dr. GZ. KOnBCZNY | 2a gorówię. 

Choroby zębów, chi, Dom .H.-K. 
rurgja jamy ustnej RY. 
Sztuczne zęby. Porce „ZACHĘTA* 
lanowe korony. Mi. | Qdańska 6 
ckiewicza 11—8. Woj! Tel. 9—05, 
skowym Sali 

zniżka, 
w. Z. P. 4503. NTT TTT 

mistracii B 

a 
tudzież 

_ Nr 80259, "3 
dogodnych warunkach NA RATY. | [AJIGJGJAJGJAR GAIA НН 
  

Pomysł p. Chabrol był genialny 
w swej prostocie. Gdy państwo Bar- 
bot, właściciele domku _ podnieśli 
gwałtowny protest przeciw wyjazdo- 
wi pp. Chabrol, bez uregulowania 
rachunku, p. Chabrol przerwał im z 
prostotą: : 

— Przecież my tylko z powodu 
państwa wyjeżdżamy! 

— Z powodu nas?ą 
— Oczywiście! Mam bardzo waż- 

ny interes do załatwienia w mieście 
za trzy dni. Mógłbym go wprawdzie 
odłożyć aż do końca wakacji. Lecz 
gdy państwo tak natarczywie upomi- 
nają się v swą należność, pal lichol 
Poświęcam się i wyjeżdżam natych- 
miast po pieniądze dla pana. 

— Znamy się na tem— wykrzyknął 
p. Barbot, któremu zagrażała apoplek- 
sja. Jutro pan wyjedzie i więcej pana 
i pzńskich pieniędzy nie zobaczę.sKio 
będzie pokrzywdzony. Oczywiście sta- 
ry, łatwowierny człowiek, który za- 
wierzył obcym ludziom... 

— Więc pan myśli, 
wrócę? 

— Ależ oczywiście! 
P. Chabrol wyprostowsł 

że nie po- 

się z 

godnością: 
—Dam panu dowód mej dobrej woli! 

I zawołał. 
— Kubuś! Duda! Ninal 
Dzieciaki wpadły do pokoju. Ojciec 

wskazał je właścicielowi willi niezmier- 
nie patetycznym ruchem. 

— Oto ich trojel Moje maleństwa 
ukochane! Jedyna ma radość na šwie- 
ciel Zostawiam je panu w zastawl 
Najlepszą cząstkę mego Serca... 

A gdy państwo Barbot, widocznie 
mocno wzruszeni i przekonani wyszli 
w milczeniu z pokoju, p. Chabrol 
zwrócił się do swych ukochanych 
maleństw: 

— Moje dzieci, przedewszystkiem 
pamiętajcie, aby niczego sobie nie 
żałować, gdy wyjedziemy! 

Tu mrugnął do nich znacząco. 
W. dniu oznaczonym na wykupie- 

nie zastawu, p. Chabro! rozpieczęto- 
wał list, świeżo otrzymany, w swem 
miejskiem mieszkaniu w Paryżu, w 
obecności swej żony, która tymcza- 
sem ścierała kurzę w pokoju, 

— Patrz, list od państwa Barbotl 
l przeczytał głośno. 
— Panie Charbo!, dzieci pońskie, 

  

to kara i przekleństwo dla biednych 
ludzi. Nawet ks. proboszcz mówi, 
że mają one djabelskie pomysły, Pó 
ki pmaństwo tu jeszcze byli, jeszcze 
jakoś się trzymały. „Teraz zaś wprost 
rozpętały się. Kubuś oskubał trzy ży- 
we kurczęta, a Duda zjadł cały zapas 
marmelady z pigwy, którą chowaliśe 
tny na zimę. Ninetka skroiła isobie 
suknię z trenem z firanek w jadalnym 
pokoju. Potem w troje rozbili kasz- 
tanami wszystkie szyby w kuchni. 
Od tej pory moja żona dostała palpi- 
„tacji serca, a ja miałem atak apo- 
pleksji Odsyłam więc panu pańskich 
łobuzów pociągiem południowym. 
Zapłacę im podróż trzecią klasą i to 
się dołączy do rachunku, który pan 
mi już jest winien, a którego pan 
nigdy nie zapłaci.. : 

P. Charboi odrzucił list z miną 
trochę zawiedzioną. 

— Jesteś genjalny—zawołałą pani 
Charbol, Wszystko przewidziałeś! 
Wszystko... a 

— Tak wszystko, oprócz tego,gże 
to indywidium wyśle moje biedne 
maleństwa trzecią klasą! — odpowie" 
dział p. Charbo! mocao'- zirytowany. 
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