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Expose Ministra Oświaty, Rozdźwięki między Briandem a Stresemanem. 
PARYŻ, 26—Xi. PAT. Journal donosi, iż Briand w czasie rozmowy 

z amb. niemieckim von Hoeschem nie ukrywał bynajmniej tego, że nie 
zgadza się z żadną z tez wysuniętych przez min. Stresemanna w _ jego 

Na posiedzeniu komisji budżeto" 
wej zabrał głos vice-premjer i mini 
ster oświaty p. Bartel, który wygłosił 
następujące expose. 

Minister odpowiada za swych 
podwładnych. 

Poseł Harusiewicz zapytywał czem 
należy tłomaczyć dymisję vice-mi- 
nistra Łopuszańskiego. Przez to ro 
zumiem, że pyta się on wogóle, jak 
się dzieje, że się niektórym urzgdni- 
kom daje dymisję. Stoję na stano- 
wisku, że minister jest odpowiedzial- 
ny przed parlamentem nietylko za 
swoje prace ale także i za prace 
swego działu. Biorę udział w tych 
obradach także i dlatego, aby ewen- 
tualne ataki na poszczególnych u- 
rzędników wziąść na siebie, ale wza- 
mian za to musi się pozostawić mi- 
nistrowi prawo dysponowania swoi. 
mi urzędnikami i usuwania tych, któ» 
rzy albo nie idą po linji jego żądań 
albo nawet idą wbrew tej linji. Ta 
metoda jest stosowana na całym 
świecie. Tyczy się to oczywiście tych 
stanowisk, gdzie konieczna jest fakże 
współpraca polityczna, Nie znam bez- 
pośrednich motywów dla których p' 
Sujkowski przyszedł na Radę Minist- 
rów z wnioskiem © usunięcie vice" 
ministra Łopuszańskiego, ale widocz- 
nie motywy jego musiały przekonać 
Radę Ministrów. 

O profesorach szkół wyż. 
szych, 

W odpowiedzi posłowi Śliwiń: 
Skiemi p, Bartel porusza sprawy do- 
tyczące profesorów wyższych uczelni 
i zastanawia się nad pytaniem, którzy 
z tych profesorów mogą zarobkować 
prywatnie, a którzy nie mogą. Pan 
wice-premjer zwraca uwagę, że pro- 
fesorowie architektury nie powinni 
brać udziału w budowie domów 
czynszowych. 

Szkoły zawodowe i ich staty- 
styka. 

Nikt bardziej odemnie nie ma zro” 
zumienia dla tej sprawy, gdyż ja- 
sam przeszedłem przez szkołę zawo- 
dową. Od szeregu lat M-stwo pracu” 
je w.tym kierunku i rozwój postę: 
puje fdość szybko. Trzeba jednak 
pamiętać, że budowa szkoły zawodo- 
wej napotyka na znaczne przeszkody, 
już to z powodu trudności przy zna- 
lezieniu cennych inżynierów  prakty- 
ków na stanowisko nauczycielskie, 
już to z powodu wysokich kosztów 
uposażenia takiej szkoły. W r. 1924 
mieliśmy państwowych szkół tech. 
nicznych 20, agrarno-technicznych— 

*9, rzemieślniczo przemysłowych—27, 
handlowych — 15, żeńskich zawodo* 
wych — 20, rażem 97. Szkół pry- 
watnych tego typu było 150, We 
wszystkich zakładach było uczniów 
82,000. Po dodaniu szkół dokształca- 
jących w liczbie 200 i różnych kur- 
sów w liczbie 200 — wszystktch 
jednostek szkolnych mieliśmy. 747. 
Stan obecny tych szkół wynosi 1,043 
jednostki przyczem ilość szkół pry- 
wainych ze 150 wzrosła na 220, 
dokształcających — z 300 na 412 i 
kursów z 200 na 300, wreszcie ilość 
uczniów z 82 na 120.000, 

Pos. Harusiewicz zapytywał o po- 
litykę oświatową M-stwa. Powziąłem 
zamiar, który z pośpiechem wykonam, 
aby tę politykę już w szkole ustalić. 

Pos. Łypacewicz pytał czy istnieje 
stan postępowania M:stwa w prze- 
widywaniu wzrostu ilości dzieci. 
Otóż oświadczam, że plan taki istnie- 
je i jest bardzo szczegółowo opraco- 
warny. Faktem jest, że ilość dzieci w 
więku szkolnym w Polsce zmniejszy: 
ła się o 2 miljony i jesteśmy poniżej 
normy przedwojennej, Faktem jest 
jednak, że ilość dzieci w Polsce ro- 
Śnie w przyśpieszeniu bardzo zna- 
cznem. Jeśli dziś mamy  3,700,000 
dzieci w wieku szkolnym, a w tem 
300,000 poza szkołą, to według obli- 
czeń M-stwa za lat 9 będziemy mieli 
tych dzieci 5,400,000. W okresie 9-ciu 
lat trzeba będzie 25 i pół tysiąca no- 
wych etatów nauczycielskich, aby 
módz dzieci umieścić w szkołach. 
Jest to suma olbrzymia i pocią- 
gająca za sobą olbrzymie koszta. Mu- 
simy się nad tem zastanowić i dążyć 
do zrealizowania. Przy obecnym sta: 
nie naszych seminarjów i zdolności 
kształcenia nauczycieli, M-stwo jest 
w stanie w okresie 9-ciu łat nauczy” 
cieli dostarczyć i wyszkolić. 

Oszkoły ukraińskie i ustawę 
Thuguttograbską: 

Przechodząc do zaržutow posta 
Wasyńczuka, muszę stwierdzić, że 

dobrze znał stan faktyczny, to 

ostatniej mowie w Reichstagu. 
BERLIN, 26—XI. PAT. Jak donosi Vossische Zeitung, w niedzielę 

przybywa do Berlina sekretarz generalny Ligi Narodów sir Eric Drum- 
mond, który odbędzie z min. Stresemannem oraz sekretarzem stanu Schu- 
bertem konferencję poświęconą omówieniu spraw związanych z progra 
mem obrad grudniowej sesji Rady Ligi Narodów. Przy tej sposobności 
ma być ustalona forma w 
dzienny obrad Rady Ligi. 

Stressemann 
BERLIN, 26—XL' PAT. Biuro Wolffa donosi, 

jakiej Sprawa inwestygacji wejdzie na porządek 

zachorował. 

że min. Stresemann 
zachorował nagle, wobec czego komisja budżetowa Reichstagu na odby- 
tem dziś posiedzeniu postanowiła odroczyć na czas późniejszy Sprawę 
subwencji rządowej dla dziennika Deutsche Allgemeine Zeitung. 

Karachan zastępuje Czyczerina. 
MOSKWA, 26 XI, PAT. Podczas urlopu Cziczerina, agendy doty- 

czące kresów wschodnich obejmie Karachan. 

Senat gdański otrzymał pełnomocnictwa. 
GDANSK, 26.Xi. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdań” 

skiego przyjęta została w 3 czytaniu ustawa o pełnomocnictwach dla se” 
natu. Stronnictwa opozycyjne uchyiiły się od udziału w tem posiedzeniu. 
W ten sposób zakończony został pierwszy etap walki na tle sanacj: fi- 
nansów gdańskich, toczącej się między socjal-demokratami i innemi stron: 
nictwami opozycyjnemi, stojącemi na gruncie zaleceń Ligi Narodów a 
nowym seratem, który dąży do jaknajwiększego uniezależnienia się od 
Ligi Narodów. 

Puhar Narodów — w rękach jazdy polskiej. 
NOWY:YORK, 26XI. PAT. 1 nagrodę, puhar narodów, zdobyli Polacy 

W konkursie brali udział jeźdcy 711 państw. Mjr. Toczek jechał na <Hamle- 
cie», rtm. Królikiewicz na <Jacku> i por. Szosland na <Red.Cliff».; Francja zdo- 
była Il nagrodę, Belgja—1ll, Kanada—1V. 

NOWY YORK 26 XI PAT. W 8—mym dniu konkursów I nagrodę zdobył rim, 
Królikiewicz na «Jacku», I) — mjr. Toczek na <Faworycie». ы 

Owacje na cześć ekipy polskiej, 

NOWY:YORK, 26 Xi. PAT. Po ogłoszeniu wyniku konkursu o puhar na- 
rodów, który zdobyła ekipa polska, zebrane tłumy zgotowały zwycięzcom 
wyjątkowo serdeczną owację. 

JE) 3) SIAZĘW AIG 

rozumowanie jego było sztuczne. 
Urżędnikom nie można robić zarzu- 
tów, że stoją ną gruncie ustawy—w 
danym wypadku ustawy zwanej po- 
pularnie «ustawą Thugutta - Grabskie- 
go». Stwierdzam kategorycznie, że od 
maja nie założono ani jednej szkoły 
utrakwistycznej, Jeśli pos. Wasyńczuk 
ma dowody, że tak nie jest, niech 
temu zaprzeczy, Przy składaniu dekla- 
racyj szkolnych na Wołyniu, było 
wszystkiega 8 odwołań. Są pewne 
rzeczy, które się dziać nie powinny, 
lecz nie przesadzajmy, bo życie wska- 
zuje, że we wszystkich absolutnie 
dziedzinach, a więc i w stosunkach 
narodowych *w. państwie widoczny 
jest w Polsce od kilku lat znaczny 
postęp. 

Stwierdzam w imię prawdy, że w 
departamencie szkolnictwa powszech- 
nego niema ducha szowinizmu i nie- 
nawiści:  Utrakwizacja w Galicji 
Wschodniej jest przeprowadzona. 
Społeczeństwo polskie rezygnuje z 
prawa nauki wyłącznie po polsku, a 
społeczeństwo ukraińskie rezygnuje 
w połowie z prawa nauki wyłącznie 
po ukrajńsku. W Galicjj Wschod- 
niej jest 385 szkół czysto polskich i 
938 szkół ukraińskich. Szkół utrakwi- 
stycznych jest w Galicji 1551. Na 
Wołyniu 382 szkoły polskie, 411 
szkół ukraińskich i 298 takich pole 
skich do których dodano język ukra- 
iński nie z przymusu ustawy. Sam 
jestem wychowańcem szkoły utrakwi- 
stycznej i zawdzięczam jej to, że 
nie mam nienawiści do ukraińców i 
znam ich język, co uważam za poży- 
teczne. Każdy jednak obywatel 
polski musi także znać język 
polski. 

W odpowiedzi pos. Griinbau- 
mowi. 

Pos. Grlinbsum następnie powie* 
dział jedną rzecz, która mnie najbar- 
dziej dotknęła a mianowicie, że rząd 
polski nietylko jest nieżyczliwy dla 
ludności żydowskiej w swoim kraju, 
ale jeszcze za pomocą widocznie ja- 
kiejś interwencji pragnie szkodzić 
ludności żydowskiej poza granicami 
Państwa. jeżeliby tak było, "musiał. 
bym istotnie wstydzić się w najwięk- 
szym stopniu i wystąpiłbym prze- 
ciwko temu z całą siłą. Na szczęście 
tak nie jest. Chodzi p. Grunbaumo- 
wi prawdopodobnie o odpowiedż na 
pismo francuskiego M-stwa Oświaty, 
w którem zwróciło się do rządu pol- 
skiego z prośbą o podanie listy tych 
wszystkich tytułów, które w Polsce 
dają przystęp do studjów w szkołach 
wyższych, M-stwo podało spis tych 
zakładów, które mają prawo publicz- 
ności i dają prawo wstępu do szkół 
akademickich w Polsce. Nie popeł- 
niono żadnego nietaktu a już w kaž- 

dym razie nie można mówić o ja- 
kiejkolwiek złej woli. 

Co do zarzutu posła Griinbauma 
dotyczącego braku nauki religji w 
szkołach powszechnych, to również 
en nie jest słuszny. Jeżeli w szko- 
le jest choćby 12-ro dzieci, które 
chcą się uczyć jakiejkolwiek  religji, 
to im się tej nauki udziela na koszt 
Państwa. Na zarzut posta Orūnbau- 
ma o braku subsydjów dla szkół ży. 
dowskich, odpowiem, że w budżecie 
w 1926 roku jest ną to suma 50,000 
zł lecz nie wpłynęło ani jednego 
podania o' subsydjum. Szkoły te 
czerpią znaczne sumy z samo 
rządu, tak że widocznie im to 
wystarcza. 

Co do zapytania jak stoi sprawa 
egzaminów dojrzałości i komisyj dla 
szkół z językiem żydowskim-hebraj. 
skim, oświadczyłem już, że sprawy 
szkolne należy traktować ze strony 
polityki szkolnej Jeżeli panowie ro- 
bicie ze sprawy egzaminów dojrza« 
łóści sprawę polityki czystej, to i ja 
muszę ten problem rozwążać na tej 
płaszczyźnie. O ile ktoś uczy się w 
języku dla którego niema odpowied: 
nika ani w szkołach prywatnych z 
prawem publiczności, ani w szkol- 
nictwie państwowem, to ma prawo 
zdawać egzamin maturalny tylko w 
fęzyku polskim, jeżeli zaś taki odpo” 
wiednik istnieje to może sobie wyb- 
rać język. Zresztą nie widzę z punktu 
widzenia posła Griinbauma nieszczę: 
ścia w tem, żeby uczeń który ukoń- 
czył gimnazjum z językiem żydow= 
skim czy hebrajskim zasiadł do ma- 
tury polskiej. 

Wyjaśnienie dyr. Okulicza 
Z kolei dyrektor departamentu 

Wyznań p. Okulicz udzielał wyjaśnień 
w związku z zarzutami posła Wa. 
syńczuka co do cerkwi prawoslaw- 
nych. Dyr. Okulicz stwierdza, że 
wprawdzie cyfry podane przez. posła 
Wasyńczuka dotyczące ilości zam- 
kniętych cerkwi są prawdziwe, jednak 
odnoszą się one tylko do Chełm- 
szczyzny, gdzie rząd rosyjski krzewił 
prawosławie w celach politycznych i 
przerabiał na cerkwie kościoły oraz 
świątynie grecko-katolickie. Na terenie 
województwa Lubelskiego było cerkwi 
399, dziś jest otwarte tylko 5, Jednak 
odpowiada to w zupełności potrze- 
bom ludności. Obecnie na parafję 
wypada nieco ponad 3.000 pa- 
rzfjan. Ale na tem samem tery- 
torjum 1.600.000 katolików po. 
siada 400 kościołów. 

Niesłuszne'$ą też zarzuty co do 
zabierania ziemi cerkiewnej. Kościół 
prawosławny w Polsce posiada oko- 
ło 89000 hektarów, to jest, w  sto- 
sunku do liczby probostw 2 razy 

  

„ 

W ósmą 
Dziś mija osiem lat od chwili 

podpisania przez Naczelnego Wodza 

Józefa Piłsudskiego dekretu zezwala- 

jącego Komitetowi Obrony Kresów 
tworzenie Dywizji Litewsko-Białorus= 
kiej. 

W. perspektywie ubiegłych lat i 
oświetleniu faktów, które nastąpiły 

po wypadkach majowych, ośmiołetnia 

rocznica powstania Komitetu Obrony 

Kresów nabiera  pierwszorzędnego 

politycznego znaczenia, dającego 

możność innem okiem spojrzeć na 

zdarzenia, w których nie tylko ogół 

inteligencji, lecz nawet osoby blisko 

tych zdarzeń stojące nie zawsze się 

orjentują. 
W 1918 r. zintellekt Litwy i Bia- 

łejrusi: ziemiaństwo polskie, zebrane 

w Warszawie, tworzy siłę zbrojną, 

dla powstrzymania nawały ze Wscho- 
du, która ku Warszawie nadciąga w 

postaci hord bolszewickich vw miarę 
cofania się wojsk niemieckich. 

Ziemiaństwo polskie tworzy czyn 

w chwili kompletnej dezorjentacji pań- 
stwowej, która cechuje dwa najlicz- 
niejsze ugrupowania polityczne: N. D, 
ER. PS 

Pierwsza, przez przyrodzony jej 
w chwilach wymagających czynu 

bezwłąd, wypuszcza władzę z rąk 

(gabinet Swieżyńskiego), druga zdo- 
bywa się jedynie na drobienie Polski, 
tworząc Lubelską republikę ludową. 

Jak N. D. tak P. P. S, są prze- 
ciwnikami wojny z bolszewikami. 
Pierwsi tłumacząc „tendencje K.O.K, 
na Wschód, jako dowód imperjaliz= 
mu polskiego" — drudzy upatrując 
w tworzeniu siły zbrojnej przez zie» 
mian dążenia „obszarnicze“. 

Decydującym czynnikiem, roz. 

strzygającym po jakiej drodze: pań. 

stwa czy miocarstwa, ma pójść Pol 

ska, staje się Józef Piłsudski podpi- 
sujący dekret dla K. O. K. Józef Pił« 
sudski, sztandarowy mąż P, P, S, 

zaraz w pierwszych tygodniach swo- 

ich rządów w odradzającej się Polsce 
zajmuje stanowisko ponadpartyjne. 

(Wielki Polak w obliczu czynu 
odrazu otrząsa się z mdłych teoryjek, 
ujmuje śmiało w rękę sztandar Wiel- 

kiej Polski! 
Komitet Obrony Kresów przez 

wciągnięcie narodu do iwalki z bol- 
szewikami staje się sumieniem mo- 

carstwowego nakazu Polskił 

* 

Komitet Qbrony Kresów jako 

twórca Wielkiej Polski wyraźnie w 
odezwie określił swoje stanowisko 
polityczne: „Kto żyw, kio w Boga 
wierzy, kto serce polskie w piersiach 

nosi — do broni! W obronie Ostro- 
bramskiej, w obronie braci Polaków, 
Litwinów i Białorusinów, w obronie 
życia ich i wolności — pod sztandar 
Orła i Pogonil* Sztandar Orła i Po- 

goni, nawiązujący kierunek polityczny 

K.O.K. do idei Jagiellońskiej podkre- 
śla swój negatywny stosunek do 
wszelkich koncepcji federalistycznych 
lub nacjonalistycznych, widząc jedy* 
ną drogę w tradycji W. Ks. Litew« 

skiego. 
Polska krew przelana w czasie 

wojny, a praca polskiej kultury umy« 
słowej i gospodarczej w czasie po- 
koju stanowić miały grunt dla stop- 
niowej asymilacji mas narodowo |nie- 
uświadomionych. 

Komitet Obrony Kresów, zajmując 
stanowisko imperjalistyczne był kon- 
sekwentnym w swej polityce wzglę- 
dem Białorusinów, bo oto jak brzmi 
memorjał wysłany w grudniu 1918 r, 

do Komitetu Polskiego Narodowego 
w Paryżu przez delegata KOK. Hr. 

Leona Łubieńskiego; „Dzięki rozer- 
waniu Białejrusi na dwie połowy stwo* 
rzyła by się sytuacja, przy której nie 
bylibyśmy w stanie assymilować tego 
kraju i nie chcąc musielibyśmy pro 
wadzić w nim politykę nigdy nie- 
kończących się, a niezawsze dojrza- 

tyle ile konkordat przewiduje łych ustępstw, mając wzamian nigdy 
dla kościoła katolickiego. niezadowolone życzenia.  Jedynem 

programu polityki 

rocznicę. 
wyjściem z takiej sytuacji jest przyłą- 

c.enie do Państwa Polskiego całej 
Białorusi w jej historycznych grani- 

cach. Takie ujęcie sprawy nieskoń* 
czenie ułatwi nam sytuację w tym 

kraju. Dając Białejrusi ewolucyjnie w 

miarę dojrzewania społeczeństwa, jed= 

ną po drugiej potrzebne krajowi re- 

formy autonomiczne i ekonomiczne— 

niewątpliwie potrafimy z łatwością 
zjednać dla siebie szerokie masy spo- 
łeczeństwa, unikając jednocześnie naj- 

większego niebezpieczeństwa, jakiem 

jest podsycanie przez sąsiednie mo« 

carstwa antagonizmów narodowościo, 
wych i religijnych, załaszcza nieu- 

niknionych przy podziale kraju na 

dwie połowy”. 

® 
'A gdy został podpisany Traktat 

Ryski rozpoławiający Białoruś, gdy 

myśl polityczna polska na „Ziemiach 
Wschodnich poszła po drodze prze- 
licytowywania radykalizmu bolszewic- 

kiego i zaczęła niszczyć tradycję W. 
Księstwa Litewskiego reprezentowz- 

nego przez dwory, dworki i żaścianki, 

to zwolennicy imperjalistycznej myśli 

zachowawczej reprezentowanej przez 
K. O. K. skupili się przy „Słowie*, 

by razem ze swym pierwszym preze- 
sem ks. Eustachym Sapiehą krzewić 

dalszy ciąg myśli poczętej w czynie 
27 listopada 1918 r. 

Aby wskazywać:| : 

na zgubne skutki jakie wytwarza 

parlamentaryzm w rękach niepowoła. 

nych polityków partyjnych; 

na kompietny zanik władzy; 

na zdezorjentowanie administracji 
balansującej w swych poczynaniach 
podług układu partyj sejmowych; 

wreszcie na drogę po której dą- 
żyć należy do zwiększenia władzy |} 
autorytetu Głowy Państwa. 

Po wypodkacj azajowych twórcy 

„Zachowawczej Pracy „Państwowej” 
nie byli czemś przypadkowem, jak się 
to może wydawać w płytkiem ujęciu 
demagogicznych haseł masowych. 

Jako spadkobiercy 150 letniej ide- 

ologji ziemiańskiej są 'oni w prostej 
linji dalszą emanacją KOK, a siły swe 
mierzyć zwykli nie zdobywaniem mas, 

lecz pogłębianiem sumienia mocar- 
stwowej potęgi państwowej, 

* „Kanapowa grupa Wileńsko + Nie" 
świeska”*, jak ją nazywa odłam masy 
przodującej w dowcipie, wciąga cały 
naród do gruntownego zrewidowania 

państwowej, tak 

samo jak osiem lat tenu— wciągnęła 

cały naród do wojny pomimo oporu 
«masówek politycznych», 

Trudnol na to niema rady! 
Albo się cofnąć w granice etno: 

graficzne i kramikować partyjnie bez 
większego ryzyka, albo zdobyć się na 

szeroką myśl polityczną, której wy- 
maga mocarstwowa potęga Polski, 

; Michał Obiezierski. 
as m a is] 

Ż Rady Ministrów, 
WARSZAWA. 26,XI. PAT. Rada 

Ministrów na posiedzeniu dn. 26 go 
listopada uchwaliła wniosek ministra 
spraw wewnętrznych w sprawie ska- 
sowania komisji dla reorganizacji 
administracji, wniosek ministra spre 
wewn. w sprawie dodatkowych kre- 
dytów nazakończenie robót budowla* 
nych Korpusu Ochrony Pogranicza, 
wniosek ministra spr. zagr., zawiera- 
jący projekt statutu organizacyjnego 
M-stwa Spr. Zagran., ponadto uchwa- 
liła zrównanie taryf towarowych ną 
kolejach wąskotorowych z taryfami 
kolei normalno-torowych. Ponadto 
przyjęła projekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o przedłuże: 
niu terminu wykonania rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 
grudnia 1924 roku w sprawie 
rewizji uprawnień (koncesji) na sprze- 
daż przedmiotów orjętych monopo- 
lem skarbowem; projekt rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie pobierania w rcku 1927 nadz- 
wyczajnego, 10 proc. dodatku do 
podatków bezpośrednich, podatków 
pośrednich, opłat stemplowych, po” 
datku spadkowego i t. d; 

Sejm i Rząd. 

Przed wyjazdem do Genewy. 

WARSZAWA, 26 Xi. (żel. wł. Słowa) 
W ostatnich dniach bieżącego mie« 
siąca minister Spraw Zagranicznych 
p. August Zaleski wyjeżdża do Gie: 
newy, gdzie będzie reprezentował 
Polskę podczas sesji grudniowej Ra 
dy Ligi Narodów. Min. Zaleski w 
drodze do Genewy zafrzyma się dni 
kilka w Paryżu, gdzie odbędzie kon- 
ferencję z min Briandem. 

W czasie nieobecności ministra 
Zaleskiego zastępować go będzie 
vice-minister Knoli, ktory dopiero po 
powrocie z Genewy min. Zaleskiego 
wyjedzie na placówkę poselską do 
Rzymu. 

Powrót p. Giiwica. 
WARSZAWA, 26.Xi. (żel wł, Słowa) 

W nadchodzący poniedziałek powrz- 
ca z Genewy p. Hipolit Gliwic nasz 
reprezentant na konferencji przygoto- 
wawczej do Międzynarodowej Kon- 
ferencji Gospodarczej. P. Gliwic zło: 
ży rządowi obszerne sprawozdanie z 
przebiegu prac konferencji. 

Wizyta min. Ninczicza, 

WARSZAWA, 26 XI. (żel wł, £owaa) 
W połowie grudnia po ukończonej 
sesji Rady. Ligi. Narodów przyhędzie 
do Warszawy minister Spraw Zagra« 
nicznych Jugosławii p. Ninczicz, Р, 
minister Zaleski będzie ;rewizytował 
min. Ninczycza w styczniu. 

Rzeczoznawca do spraw mniej- 
szości, 

WARSZAWA, 26 XI. PAT. Na 
miejsce Aleksandra Zwierzyńskiego, 
który zrezygnował, ze stanowiska 
rzeczoznawcy przy komitecie poli- 
tycznym Rady Ministrów, zosta po- 
wołany Tadeusz Hołówko, 

Wybory Rady Naczelnej Or. 
ganizacyj Ziemiańskich. 

WARSZAWA, 26 XI, (żel. wł, Słowa), 
W dniu dzisiejszym odbyły się w;y- 
bory Rady Naczelnej  Organizacyj 
Ziemiańskich. Na prezesa wybrano 
Maurycego hr. Zamoyskiego, na vice- 
prezesów Antoniego hr.  Jundziłłe, 
prezesa Augusta Popławskiego, Kazi- 
mierza ks. Lubomirskiego, sen. Jana 
Steckiego, prezesa K. Fudakowskiego, 
Stanisława Komorowskiego, hr. Czar: 
neckiego, Zbigniewa Żółtowskiego, 
Tadeusza Czapskiego i Alfreda Jane 
kowskiego. 

Na członków Giównej Komisji 
Ziemsciej wybrano p. p. Stanisława 
Godlewskiego i Zygmunta Leszczyń- 
skiego. "A 

Minister Aleksander Meyszto- 
wicz. 

Minister Sprawiedliwości wyjeżdża 
dziś z Wilna pociągiem pośpiesznym 
do Warszawy. Czas spędzony w 
Wilnie Pan Minister poświęcił szcze- 
gółowym informowaniom się o pra- 
cach wileńskich sądów apelacyjnego 
i okręgowego. |Pan Minister zwiedził 
także więzienie na Łukiszkach, ze 
wzorowego Stanu którego był bardzo 
zadowolony. Pomimo' zajęć związa- 
nych z wnikaniem w sprawy zwią* 
zane z jego ressortem, p. Minister 
znalazł czas aby wziąć udział w 
ceremonjach pogrzebowych prokura- 
tora Kłossowskiego. 

Prace nad ordynacją wyborczą 
do sejmików. 

WARSZAWA, 26 XI. PAT. Sej 
mowa komisja administracyjna na 
dzisiejszem posiedzeniu dokończyła 
2-gie czytanie projektu ustawy o 
ordynacji wyborczej do rad powiato- 
wych. Wniosek podkomisji, która 
obradowała w dniu wczorajszym nad 
niektóremi kwestjami  dotyczącemi 
systemu wyborów, zreferował pos. 
Putek, Po dyskusji komisja uchwaliła 
aby w okręgach jedno-mandatowych 
obowiązywał system większościowy, 
w dwu-mandatowych—system ogra” 
niczonego głosowania, a więcej niż 
dwu-mandatowych--system d' Hondta. 

Następnie komisja uchwaliła 
przepisy o wyborze prezesów rad 
powiatowych i © wyborze wydziałów 
powiatowych. W ten sposób zakoń" 
czono 2-gie czytanie. Przedstawiciele 
Wyzwolenia i Stronnictwa Chłopskie- 
go oświadczyli się kategorycznie 
przeciw systemowi ograniczonego 
głosowania. Komisja zgodziła się aby 
kwestje te były wyrównane w dro- 
dze porozumienia stronnictw jeszcze 
przed 3-ciem czytaniem. W ten spo- 
sób 5 ustaw samorządowych zostało 
już załatwionych. Obrady nad 6-tą i 
ostatnią ustawą o wyborach do rad 
miejskich przeprowadzi komisja w 
przyszłym tygodniu na posiedzeniach 
w dn* 1, 2, 3-:go grudnia. Ustawę 
referuje poseł Jaworowski (PPS),



ЭКО х о 

Członkowie Komitetu Obrony Kresów o swojej pracy. 
Ks. Eustachy Sapieha. 

Właściwego twórcę Komitetu Członkami komitetu Komitetu Ob- 
Obrony Kresów ks, Eustachego Sa: rony Kresów Wschodnich byli: 

piehę cechuje daleko idąca skrom- 
ność w ocenianiu swych zasług. 

„Właściwym inicjatorem K. O. K. 

* Z ob. województwa Wileńskiego: 
prof. Władysław Zawadzki: 

Z ob, województwa Bialostoc- 
nie byłem ja — mówi książe, — lecz kiego Czesław hr. Krasicki i Włady- 
p. Stanisław  Jelski, 
prezesem Rady Głównej Opiekuń- 
czej i prezesem Komisji Litewskiej. 
Pan jJełski przyjechał wtedy z Mińska 
i spotkał się z deiegacją poznanczy- 
ków, która przyjechała do Warszawy, 

Od nich dowiedział się, %е па т6] a02222777775775757xx5 7-7 WYZEJ 
podpis i podpisy innych ziemian li- 
tewskich można będzie otrzymać 
większą pożyczkę w bankach poz: 
nanskich“, 

Pierwsze zebranie ziemian kreso- 
wych, którym zaproponowano, aby 

  

na swoje majątki zaciągnęli dług 
celem stworzenia siły zbrojnef, któ* 
raby oswobodziła wschód Polski 
odbyło się w pierwszych dniach 
listopada. Została wysłana delegacja 
do Naczelnika Państwa Piłsudskiego, 
w której wziął udział ks. Sapieha, 
p. G.rdzialkowski i mec. Mirosław 
Obiezierski. Naczelnik Piłsudski zgo- 
dził się na ten projekt. 

Później odbyło się zebranie w 
mieszkaniu ks. Sapiehy, gdzie akt 
zabezpieczenia pobranych kredytów 
podpisało 20 osób. W Pożnaniu na 
żądanie p. Hoffmana, który kredytu 
udzielił, ks. Sapieha oświadczył, iż 
za przyznany kredyt odpowiada nie 
tylko majątkiem w Grodzieńszczyźnie 
lecz wszystkiemi swemi nierucho- 
mościami i kapitałami, które posia- 
dał w Warszawie i zagranicą. Uzys- 
kano wtedy pieniądze w wysokości 
20 miljonów marek, kwotę równającą 
się mniej więcej dzisiejszym 20 mil- 
jonom złotych. 

Po zamachu stanu z 9 stycznia 
ks. Sapieha ustąpił z prezesury 
K.O.K. a w marcu wstąpił do oddziału 
jazdy wileńskiej maj, Dąbrowskiego 
w charakterze szeregowego ułana. 
Książe specjalnie lubi i ceni swoje 
wspomnienia z tej służby. frontowej. 
Wobec ruchliwości oddziału party- 
zanckiego książe był w  wielu 
wywiadach, rekonesansach, mniej: 
szych i większych potyczkach, wresz- 
cie bitwach nad Szczarą, Ostrowiem, 
Byteniem, wreszcie w walkach przy 
zajęciu Baranowicz. 

Marjan Parafjanowicz. 
podwojewodzi nowogródzki, zastępca 
szefa wojskowego K. O. K. udzielił 
nam materjałów dotyczących historji 
akcji werbunkowej do szeregów armji 

polskiej. : 
Akcja werbunkowa rozpoczęla się 

niezwłocznie po  zorganizowaniu 
11.XII-1918 jednej sekcji wydziału 
wojskowego jako Urzędu Zaciągowe- 
go Dywizji Litewskiej. Na kierownika 
powołano energicznego porucznika 
Wiszniewskiego, | 

Organizacja aparatu werbunkowo- 
zaciągowego napotkała początkowo 
na trudności z powodu pewnej nie: 
chęci wojskowych wstępowania do 
służby cywilnej. Niechęć ta usunięta 
została po zmilitargzowaniu Wydzia- 
łu wojskowego i organizacja urzędów 
zaciągowych ruszyła żywszym tem- 
pem. Nie wszystkie jednak urzędy 
mogły pracę swą rozpocząć lub pro: 
wadzić ją zupełnie jawnie. 

Na terenie zajętym przez okupa- 
cję niemiecką akcja werbunkowa sput- 
kana została wrogo. Władze niem ec- 
kie jak mogły utrudniały rozpowszech* 
nianie druków agitacyjnych a urzęd: 
ników Biur werbunkowych areszto- 
wano. Pozatem w niektórych powia- 
tach dość silna agitacja bolszewicka i 
nieprzychylny stosunek żydów, którzy 
szerzyli niesprawdzone i fantastyczne 
pogłoski o wypadkach w Polsce, stwa: 
rzało grunt niezbyt podatny dla wer- 
bunku. Temniemniej jednak tu i ow» 
dzie praca biur werbunkowych za- 
częła dawać rezultaty, W ciągu pierw” 
szych niepełnych trzech miesięcy dzie- 
więć urzędów werbunkowych zwer- 
bowało z górą cztery tysiące ochot: 
ników, którzy zostali wcieleni do for- 
macyj wojskowych. 

Zaaczną pomoc w dziele propa- 
gandy werbunkowej odegrało ducho- 
wieństwo, informując miejscowe spo* 
łeczeństwo 0 wypadkach w Polsce, 
co przyczyniło się do rozproszenia 
fantastycznych pogłosek. 

Z chwilą ustąpienia Niemców ak- 
cja werbunkowa rozwija się coraz 
pomyślniej; ilustrują to wyniki: w cią- 
gu niecałych trzech tygodni wszyst: 

Byłem wtedy Sław hr. Pusłowski. 
Ż ob. województwa Poleskiego: 

Antoni hr. Jundził. 
Z ob. województwa Nowogródz: 

kiego: Eustachy ks. Sapieha i Czes- 
ław Krupski. 

Mirosław Obiezierski 
Jednem z najistotniejszych praw, 

przyznanych KOK, przez Dowództwo 
Naczelne i pierwszy rząd Rzeczypo- 
spolitej Polskiej był „udział KOK w 
decydowaniu spraw organizacji tym- 

CZŁONKOWIE KOMITETU, Władysław Raczkiewicz 
Z Kowieńszczyzny: Stanisław Mi- 

chał hr. Kossakowski. Władysław Raczkiewicz, wojewo- 
Z Mińszczyzny: Ignacy Witkie- da wileński a b. minister spraw we: 

wicz, Władysław Rączkiewicz, Marjan wnętrznych w ten sposób określa za: 
Paratjanowicz, Emanue! Obrąpalski. sługi Komitetu Obrony Kresów 

Z Mohylewszczyzny: Mirosław Wschodnich: 
Obiezierski, Michał Obiezierski, Ol- „Był to duży wysiłek społeczeń” 
gierd Gordziałkowski, Wacław Wa- „Stwa kresowego wyraźny zaszczyt 
silewski, Mieczysław Boguszewski. „Mu przynoszący. Społeczeństwo to 

Prezesami K. O K, byli: Eusta: „wykazało duże zdolności organiza: 
chy ks. Sapieha. hr. Kossakowski i „cyjne, z niczegu zrobiło bardzo wie- 
Wacław Wasilewski. - „le. Była to jedyna w swcim rodza- 

„ju organizacja, która tak szybko po- 
„wstała i zadanie swoje spełniła, kie- 

kraci, dla których drogi demago- „ując się stale głęboką wiarą w 
gii są zawsze ich ulartemi ścież- „słuszność i celowość swoich za- 
kami, traktowali nas niechętnie; n=decja, „miarów *, 
dla której nasz program ekspansjj , Pan Wł. Raczkiewicz przed wstą- 
polskiej na wschód był łamaniem jej pieniem do K.O.K, był prezesem na- 
zasadniczej linji politycznej, spogłą- Czelnego polskiego komitetu wojsko: 
dała na nas zpodełba. Nie doznawa- wego. W ostatnich miesiącach 1918 r. 

czasowego zarządu cywilnego na liśmy z żadnej strony cpanowanego Organizował w Mińsku polską siię 
tych terenach Litwy i Białorusi, na Przez 
których władze polskie zarząd taki, 
w miarę posuwania się wojska pol- 
skiego, ustanawiać będą". 

isja Litewska, jako inicjatorką więcej w przeciągu 5 miesięcy do- 
> ж > biegały końca: złożyliśmy je p. Kolan- z 

kowskiemu, który w tym czasie zo, Skową, 2) finansową, 3) propagandy 
powstania KOK., domagając się przy- 
znania KOK. tego prawa, wychodziła 

demagogję społeczeństwa ani zbrojną, która stała się zaczątkiem 
zrozumienia ani poparcia. przyszłej dysizji litewsko-bizloruskiej. 

Nasze prace nad przygotowanie W tej samoobronie Mińskiej brał u- 
projektów  administracyjnych mniej dział jako techniczny kierownik woj: 

skowy gen. Władysław Wejtko. 
K.O.K dzieli się na 4 sekcje 1)woj: 

z słusznego założenia że, chcąc spoić Stał zamianowany Generalnym Komi. kulturalno-oświatowej, 4) aprowiza- 
z Polską ziemie wchodnie, nie wy- 
starczy wyrwać je z rąk bolszewic- 
kich i następnie złączyć je mecha. 
nicznie z resztą Polski, dajac tym 
ziemiom administrację skopjowaną z 
„wzorów Kongresówki lub Galicji. Gi 

, 

że projekty KOK. posiadają dużą 
wartość, jako prace oparte na gig“ 
bokiej znajomości terenu i skonstrug: ruska została sformowana*. ! 
wane z uwzględnieniem zasad ргамуг, 2 
uznawali to, ale jednocześnie usiło- DYciu m. Sionima przez Miński pułk wali nas przekonać, że w czasach, Piechoty z pomocą 10 p. uł. zjeżdża 

Przeciwnie, zdawała ona sobie spra- 
wę z tego, że proces spojenia musi 
być odrazu zapoczątkowany w — $ро- 
sób głęboko przemyślany i racjonal: 
ny, że różnice religijne i etniczne 
muszą być ujęte przez władzę polską 
z głęboką znajomością ludności kre- 
sowej, po dokładnem i 
sprecyzowaniu programu polityki na- 
rodowościowej i wyznaniowej, že, 
wreszcie, zapewnienie zdemoralizo- 
wanej i zniszczonej przez bolszewizm 
ludności spokoju i ładu oraz žyczli- 
we i rzetelne zajęcie się zaspokoje- i orzeł ь 2 „ Stworzenia ® 5 E w niem jej potrzeb sanitarnyeh, žyvwnoš której zadaniem byłoby rozpatrywanie wej skłoniła p. Raczkiewicza, że wy- 

projektów rozporządzeń ‚ 
tegoż Zarządu. P. Kolanowski obiecał. i objął stanowisko zastępcy komisa- 

ciowych, gospodarczych i oświato- 
wych stanowić będą niezbędny wa- 
runek pdmyślnego przeprowadzenia 
aż do końca całej akcji zespolenia z 
Polską jej dawnych wschodnich pro: 
wincji. 

zrozumienie sfer decydujących: Na- 
czelne Dowództwo w porozumieniu 
z Rządem, w piśmie z 27 listopada 
1918 r. wyraziło „zasadniczą zgodę 
z projektem Komisji Litewskiej". Co 
się zaś tyczy KOK. to jednym z 
najpierwszych jego poczynań było 
stworzenie Wydziału Administracji i 
włożenie nań obowiązku opracowania 
wytycznych programowych oraz przy: 
gotowania projektów organizacji po 
szczególnych „gałęzi administracji cy« 
wilnej.. Kierownictwo tego wydziału 
zostało przez KOK powierzone niżej 
podpisanemu. 

W przeciągu kilku dni zorganizo- 
wałem wydział, zapraszając do współ- 
pracy szereg działaczy kresowych, w 
tej liczbie pp. Sienkiewicza, Okulicza, 
Budzianowskiego i in. Przyszły nam 
w tej pracy z pomocą przedstawi- 
cielstwa rad narodowych ziem kreso- 
wych, których delegaci w szeregu 
komisji opracowywali poszczególne 
zagadnienia przy światłym udziale 
najwybitniejszych stołecznych powag: 
Ks. biskup Szelążek, p. Edward Woy- 
niłłowicz, rektor Parczewski, sędzia 
Rapaport, mec. Witkiewicz, prezes 
Achmatowicz, p. M chał Jastrzębski, 
prof. Mogilnicki, mec. Abramowicz, 
obecny minister Staniewicz, mec. Za» 
boklicki i szereg osób, których na- 
zwisk niepodobna wymienić w krót- 
kiej notatce, wzięli czynny i ofiarny 
udział w tej pracy. 

Pracowaliśmy dniami i nocami, 
chcąc możliwie prędzej ukończyć pra- 
cę, której praktyczne zastosowanie 
było do przewidzenia lada chwila, 
wobec spodziewanego rozpoczęcia 
ofensywy przez siłę zbrojną, którą 
werbował inny wydział K. O. K.,kie- 
owany przez obecnego wojewodę p. 

Raczkiewicza. : 
Pracę naszą musieliśmy prowadzić 

zupełnie samodzielnie, gdyż żadnego 
zarządu cywilnego, sformowanego 
przez rząd lub Naczelne Dowództwo 
narazie jeszcze n'ebyło. Istniał, copra: 
wda, wydział ziem wschodnich przy 
Minlsterstwie Spraw Zagranicznych z 
dyrektorem Kolankowskim na czele, 
jednakże czynione przez nas temu 
Wydziałowi propozycje współpracy z 
narhi nie dawały poważniejszych re- 
zultatów. 

Pan Kolankowski traktował nas 
grzecznie, ale z wielką rezerwą, która 
wzrastała z dniem każdym w miarę 
wzmagania się napaści na K. O. K. ze 
strony lewicy: „Robotnik* już w pierw- 
szych dniach stycznia 1919 r. nie 
omieszkał wystąpić przeciwko nam 
b. ostro, widząc w nas gniazdo „ob 
szarniczego reakcyjnego imperjalizmu”; 
radykali pośpieszyli dolączyč Swój 
głos do chóru lewicowego; demo. 
| Aki m aa 

kie urzędy zaciągowe zwerbowały z 
górą tysiąc ochotników. 5 

Praca urzędów zaciągowych ukon- 
czona została w dniu 9.VIII 1919 r. 
W ciągu tego czasu t. į. od 20.XI|- 
1918 zwerbowano i wcielono do od: 
działów Dywizji Litewsko-Białoruskiej 
16,996 ochotników. 

gdy ! 
KES Stanu są mniej doniosłe, niż racje rzystwie p. Antoniego Jundziłła człon- 

demokracji. 

Stronnictwa 
pierwszorzędnego znaczenia 

woo pawi 
przedstawicielstwa z rad narodowych ic Polski, 
ziemgkresowych byłaby pozbawioną E a 

sarzem Cywilnym. Niestety, większość cyjną. Pan Raczkiewicz objął dział 
ch poszła pod sukno: ludzie p. Ko- wojskowy, który znał najlepiej, do 
lankowskiego woleli w ciszy swych którego się wdrożył w Naczpolu. O- 
gabinetów opracowywać te same za- Delmował swe stanowisko w grudniu, 
gadnienia, nad któremi suszyły gło- Ustępywał w marcu, gdy K.O.K. żeg- 

przeciągu miesięcy nasże Ko. nał go takiemi słowami 
niektórzy z nich przyznawali, Specjalnem: 

„dzięki niezmordowanej pracy p. 
Raczkiewicza dywizja litewsko-biała- 

w pismie 

Na drugi dzień po krwawem żdo- 

do.głosu dochodzi lud, — rzcje do Słonima p, Raczkiewicz w towa- 

ka Komitetu Obrony Kresów. Pan 
Powołując się na przyznane KOK* Raczkiewicz ' przypomina sobie, że 

prawo udziału w decydowaniu spraw Sztab operacyjny mieścił się wtedy w 
organizacji zarządu cywilnego, doma- hotelu Wiktorja w Słonimie, 
galiśmy się od p. Kolankowskiego konieczność wzięcia najżywszego 

Rady Administracyjnej, udziału w powstającej pracy państwa- 

i dekretów Stąpił z K.O.K, który opuścił z żaiem 

stworzenie Rady, ale z jej zwołaniem rza generalnego Ziem Wschodnich 
zwlekał z miesiąca na «miesiąc, aż do Przy armji czynnej, 
chwili swego odwołania ze stang- 222222 222700 

Stanowisko to znalazło zupełne wiska komisarza. : We wrześniu 1920 r. zostałem wy- Na porządek dzienny przyszła delegowany przez K, O. K. i Rady 
sprawa powołania do Sejmu w myśl Polskie Ziem Białoruskich do Rygi 
dekretu Naczelnika Państwa przed: 
stawicielstwa Kresów Wschodnich. 

sejmowe 

celem wzięcia udziału w  pertrakta- 
Ich. cjach pokojowych. Stan rzeczy na 

Niani tę koca był taki, że bolszewicy nie 
wę, taili się przed delegacją polską, że 

tłomacząc nam jednozgodnie od le- gotowi są kupić traktat bakojowy za 
że emanacja tego cenę najdalej ieżących na wschód 

Wraz z obecnym Senatorem Krzy- 
żanowskim zabiegaliśmy о to, Eby 
granice te sięgały jaknajaaiej. 

P.p. Dąbscy i ich  demokratyczni 
towarzysze oświadczyli nam jednak, 

iwl- że Polska mie może poświęcić ani 
sko .Generalnego Komisarza Ziem jednego żołnierza w obronie intere 
Wschodnich p. Jerzego Osmołow- sów obszarników, ani jednej kropli 
skiego stanowisko władzy względem krwi w obronie ich życia i mienia. 
K. O. K. zarysowało się zupełnie Oddano sowietom Mińsk, Mohylew 
wyraźnie: oświadczono nam, że dal- | Witebsk, nie zatroszczono się © lo- 
sza nasza praca nad tworzeniem dy- sy pozostałych na tych ziemiach se- 
wizji litewsko-białoruskiej i organizo: tek tysięcy Polaków; zapomniano, że 
waniem władzy cywilnej jest zbędna, prócz obszarników i ich majątków 
że wystarczy spełnianie przez nas pozostały po tamtej stronie granicy 
funkcji pomocniczych w postaci orga* setki tysięcy polskiego chłopa i pol- 
nizowania dla wojska posterunków skie zaściankowej szlachty. 
żywnościowych, sanitarnych i ošwia- * 
towych, 

Ody dziš, po uplywie szeregu lai, 

szyldu pięcioprzymiotnikowego _gło- 
sowania, a więc nie 'dość odpowied 
nią dla decydowania zagadnień poli- 
tyki 1 administracji, 

Z chwilą powołania na stanowi- 

Taką była wola Naczelnika Pań- 
stwa: zawsze karni w spełnianiu roz- spoglądam na naszą pracę w K.O.K. 
kazów władzy naczelnej poddaliśmy i Radach Polskich Kresowych — po- 
się jej bezapelacyjnie. A mimowoli nasuwa się refleksja: o ile 

Wydział administracyjny został mocniejszą, bardziej trwałą i skonso- 
zamieniony na wydział opieki nad lidowaną byłaby budowa gmachu 
żołnierzem: wzięliśmy się do pracy Peństwa Polskiego, gdybyśmy przed 
oświatowej w wojsku; w przeciągu 7—8 laty byli bogatsi w doświadcze- 
roku stworzyliśmy dwa teatry dla nie, jakie dały nam w tym okresie 
wojska, 10 kinematogratów objeżdża- rządy demagogji demokratycznej! Ilu 
jących front, około 200 bibljotek żoł. błędów mogła Polska uniknąć! liu 
nierskich i kilkadziesiąt zospód, zor+ rozumnych zarządzeń mogła doko- 
ganizowaliśmy na przestrzeni całego naćl O ile trwalej mogliśmy związać 
frontu północno-zachodniego sżereg nasze ziemie wschodnie z resztą Pol- 
szkół żołnierskich i preparand, wysła- ski, powołując do pracy, — zamiast 
liśmy na front kilkunastu inspekto- doktrynerów i partyjników — ludzi 
rów szkolnych i szereg prelegentów, znających kraj 1 pracujących dlań 
wygłaszających odczyty dla wojska, rzetelnie w przeciągu długich dzie- 
wydawaliśmy i rozpowszechniališmy siątkėw lai! 
odezwy zwalczające agitację bolsze- S 

cd 
wicką. 

W miarę postępowania naszej z==—= В 
pracy — rosła ku nam niechęć czyn: Administrator 
ników, które chciałyby ją prowadzić | kaw, 32 lata rzutki, energiczny i 
na swoją rękę, bez udziału «żubrów» | zamit. rolnik i hodowca z praktyką 

<obszarnikėws; doznawaliśmy _ prze- |, jasnych mająkach_Pozasósiego, 
szkód, z któremi walka musiała po" Zma się również na leśnictwie i prze: 
chłaniać duży zapas naszej energji. myśle roln. i leśnym. Śmigielski. 
Postanowiliśmy jednak wytrwać na Jarocin. (Pozn.) | 
stanowisku i wytrwaliśmy do końca. SREREEEBZANZAMZBEBA 
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B Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz, Sz, Abonentów o łaskawe 

E uregulowanie zaległych  prenumerat,  tudziež 
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„Polonizacja Litwy“ 
Z Kowna donoszą: Studenci, zebrani w ub. niedzielę w Domu 

Ludowym na mityngu w sprawie szerzenia się bolszewizmu i tak zw. 
„polonizacji Litwy*, powzięli następującą rezolucję: 

„Mityng studentów litewskich, który się odbył 21 listopada w sali 
Domu Ludowego, zważywszy iż w Litwie Świadomie prowadzona jest 
polonizacja naszego narodu, szczególnie przez szkoły, oraz stwierdzając 
w tem czynną pomoc Rządu, podczas gdy w kraju Wileńskim i Szjneńskim 
srożą się najokrutniejsze prześladowania nietylko szkół litewskich, lecz 
wogóle wszystkiego, co nosi zabarwienie litewskie, uchwalil: 

1) Założyć ostry protest przeciwko akcji Rządu i żądać, by zaprzestał 
polonizowanie Litwy, 

2) oznajmić o tem całemu społeczeństwu Litwy, by przyłączyło się 
ono do wspólnego protestu i moralnego potępienia tych kroków Rządu”. 

Minister Pożełło zamierza ustąpić, 
KOWNO, 26 XI. PAT. Odbyło się tu posiedzenie centralnego komi- 

tetu partji socjalistycznej, na którem socjalistyczny minister Pożelło złożył 
Sprawozdanie z przebiegu zajść niedzielnych. Minister oświadczył, Że on 
i minister oświaty Szpiński występują z gabinetu. Komiłet centralny 
uchwalił, że ministrowie mają pozostać na swych Stanowiskacir jeszcze 
do Nowego Roku. 

Wątpliwe korzyści z traktatu, 
KOWNO, 26—Xl. Pat. B. premjer litewski Bistras miał w Marjam 

polu odczyt w którym ostro atakował obzcną politykę rządu twierdząc, źe 
rząd popiera strajk i ruch komunistyczny zabijając przemysł i handel, 
Rząd zawarł układ z Rosją, która nie wypełniła dotychczas przyjętych wa- 
runków pokoju. Bistras zaznaczył nakoniec, że układ handlowy nie przy- 
niesie Litwie żadnych korzyści. 

Demonstracje i kontr-demonstracje w Kownie. 
GDANSK,26—Xi, Pat, Według doniesień z Kowna, przygotowywana 

tam jest nowa demonstracja przyciwko rządowi, Rząd ze swej strony ma 
wystąpić ostro przeciw demonstracjom ulicznym. Prawdopodobne są rów - 
niež kontr-demonstracje grup prawicowych. 

Obowiązkowe nauczanie w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy o 

obowiązkowem nauczaniu dzieci do lat 14, Według tego projektu Litwa 
zostaje podzieloną na szereg rejonów po 500 mieszkańców każdy, 

Rodzice, którzy nie będą posyłali dzieci do szkół, zostaną pociągnię- 
ci do odpowiedzialności. 

Nowe dyrektorjum Kłajpedy. 
Z Kowna donoszą: Gubernator Kiajpedy zatwierdził skład nowego 

dyrektorjum na czele z Falkiem. Wczoraj dyrekto:jam przysiąpiio do wy- 
konywania swych obowiązków. We wtorek na posiedzeniu Sejmiku z0- 
stanie odczytaną deklaracja, 

Śnieżyca w górnym biegu Niemna. 
W tych dniach górny bieg Niemna nawiedziła Śnież rzyczem Śnie; 

wypadł tak obfity, iż rzeka wezbrała o 1 metr. Obecnie oda olcia wk. 

Znowu wybryki kowieńskiej straży. 
W nocy z dnia 25 na 26 b.m. na terenie 22 Baonu straży pogranicznej 

w rejonie Trok, litewska straż pograniczna powyrywała 15 wiec, oraz zni: 
szczyła wszystkie kopce graniczne na przestrzeni do 1000 metrów, 

W sprawie powyższej wszczęto energiczne dochodzenie. 

Kenegat baron Pillar w Mińsku. 
Inscenizowany proces Łotyszów. 

Pisma ryskie donoszą z Mińska, że sesja wyjazdowa Trybunału wojen: 
nego rozpoczęła wielki proces przeciwko 46 Łotyszom, oskarżonym o szpiego- 
stwo na rzecz Łotwy. 

Zdaniem pism ryskich cały proces jest poprostu inscenizowany i ma na 
celu ujawnienie fałszywych danych dla skompromitowania Łotwy. 

Proces odbywa się za pośrednictwem urzędnika G. P. U. do specjalnych 
zleceń renegata barona Pillar von Pilchau rodem z Mickun pod Wilnem, 
ek Rzekomą aferę <wykrył» były dowódca łotewskiego posterunku gra- 

ego. 

Białorusini w Mińsku za alfabetem łacińskim. 
Z Mińska donoszą: Na białoruskiej konferencji filologów niespodzie- 

wanie wysunięto sprawę zamiany dotychczas powszechnie używanej „kiri- 
licy* na alfabet łaciński. 36 delegatów konferencji, z ogólnej liczby 70, 
wypowiedziało się za używaniem alfabetu łacińskiego. 

Akcja gen. Wrangla i Kiereńskiegó. 
BIAŁOGRÓD, 25. XI. Pat. Z Bukaresztu nadeszła tu wiadomość, 

jakoby gen. Wrangei i Kiereński planowali nową akcję przeciwsowiecką. 
Dla omówienia szczegółów przedsięwzięcia spotkali się oni w Brukseli. 

- Wznowienie kwestji długów wojennych. 
PAPYŻ, 26X:, PAT. Ech» de Paris donosi, że Poincare ma zamiar 

w najbliższym czasie wznowić rokowania w sprawie długów wojennych. 

REWOSETSZAWZCCKE PASE TT) VILTERRA NETISSS NAKTIS TSS IRL ЛЬЕа КАа 

Konferencja pracy. | 
: WARSZAWA, 26 XI. PAT. Gabinet Prezesa Rady ministrów komuni- 
je: W niedzielę o godz. 11-ej rano rozoocznie się pod przewodnictwem 
p. wice prezesa Rady Ministrów K. Bartla konferencja pracy. Konferencja 
ta zamyka cykl wielkich narad gospodarczych, które rząd przeprowadzał 
ze sferami gospodarczemi w celu wszechstronnego ošwietleniažnajwaž- 
niejszych zagadnień życia gospodarczego. 

W konferencji pracy wezmą udział najwybitniejsi przedstawiciele sfer 
nrzędniczych i robotniczych Oraz przedstawicie nauki, posiowie i senato- 
rowie, których działalność wiąże się z zagadnieniami pracy. Obrady obej-- 
mę politykę gospodarczą rządu z punktu widzenia interesów prac robot: 
niczych oraz postulaty pracy w dziedzinie Świadczeń społecznych i 
ustawodawstwa socjalnego i przeciągną się prawdopodobnie do późnej 
посу. W charakterze referentów przemawiać będą pp. poseł Ziemęcki b. 
zn pracy, ks. pos. Wóycicki, Zaremba, Chądzyński b. ministes kolei 

i Bittner. - 

ФФФФ 
į Nowość wydawnicza! 

4$|Opuściła prasę drakarską i znajduje 
się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiega 

„l czeczotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

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

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 

  

       

      
        
      

" WILNIANIE 
wszystkich warstw i każdego wieku 

SPIESZCIE UJRZEĆ 
niezrównan. komików świata 

$ Р ТРАЕН 
ф V najnowszej tryskającej szampańskim 

humorem farsie 

| „Zięciowie w opałach" 

$ Dziš w kinie „HELIOS“, 

   

  

jesl nieubłagana, coroczńie kosi tysiące „@ : 
Gruźlica płuc ludzi. Nie robi różnicy dla narodowości, 

Żądać wieku i R i prawie 1/7 wszystkich zejść przypada na zc 
ać we wszystkich księgarniach, z 

H. NIEMOJEWSKI spec zenie piuc 
(Przyczynek do terapji griźlicy). 

Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru: 
źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 
tej plagi ludzkości, Cena 1 zł. Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. 

WILNO, Królewska 1, (telefon 314). Konto P. K. O. 80.180, 
: P. S. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. 
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lone 520 — 580, solone 450 — 500, desero' Hioland: 360,65  361,55 339,75 

KURJER GOSPODARCZY "o ja 28-20 a 1 a da o A е Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. Nowy-Y ask 9— 2,0 ы 
: Warzywa: kartofle 8—9 gr. za 1 kg., Paryž 3305 3285 3293 — (x) Zjazd delegatów T. N. 

ŁIEŃ WSCHODRICH cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za lkg., Praga 26.72 26,78 _ 2666 SW. okręgu wileńskiego. W dniu 
: pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. Szwajcarja 17390 17433 17347 28 b.m. w sali gimnazjum im. Adama 

: > > о 455 za 1 kg, bruklew 10 — 12, ogórki kwasz, Wiedsń 127,22 12154 EE Mickiewicza (ul. Dominikańska 3/5) й dni sieniu - Rzecz prosta, że wyżej wypowie: zł. w złocie, co stanowiło BIOC. 500 800 gr. za 100 szt, groch 5060 gr. Wiocas 38,30 38,39 38, saiajo Ukrėgų wlliškiss Tana, 
Jeszcze o podnie dziane uwagi dotyczą tylko wód na- Ogólnego wywozu, to w 1925/26 ro- za 1 kg. fasola 55 —68 gr. zal kg, Belgi: 10 ‚ 8 , amla. sarego okupu silikono Ioano 

t bactwa ER: ku (od września 1925 r. do sierpnia kapusta Świeża 10—12 za 1 kg. kalafiory Stoknotm 240,75 241,35 240,15 stwa Nauczycieli szkół średnich i wyż. 
stanu ry й turalnych, jezior i rzek. 1926 r.) wartość wywozu artykułów 50 — 80 za sziukę, pomidory 60 — 80 za Bapiary wkcjotciówe m ganizuje zjazd delegatów T. 

B. rząd rosyjski, posiadając ogrom- Działalność kulturalno - stołeczna rolniczych wzrosła do 739573 000 zł, Si jabłka 50—80 gr. za 1 kg., gru: Pożyczzz dolarowa 1750 17.76 N. Ša L ej Kaz 
ne obszary wód w postaci wielkich na terenie z'em ' wschodnich w za- w złocie, co stanowiło już 58,9 proc. szki 100—150, śliwki 100—130. - kolejowa > i źeństwGw kata i Tróiczd G0 Ч 

rybołóstwa w kresie rybactwa dotychczas nie była Cgólnej wartości wywozu. Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 5 pr. pożycz „kos - B: › - 10 d dą . E б ь 
rzek i mórz, sprawą we R ue sie rybac ы y A 2 Muszę jednak stwierdzić, że rol. (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w pi. pare konw, 2 r. o ed przez ] E. ks. arcy- 
t. zw. „północno-zachodnim Kraju przedsiębrana. Jedynie w ostatnim i Iški ówczas będzie Setalw er. za 1 kg. = SŁ, AI 3 iskupa Jałbrzykowskiego. 
ace: nie interesował się i nie wy- czasie z inicjatywy Wileńskiego Zwią- nictwo polskie tylko w ĘCziE Ryby: liny żywe 340—350, śnięte 280— ziemskie przedw. : 

dzł jakichkolwiek, chociażby prze- zku Kółek Rolniczych powstało Wi- 
chodnich, przepisów normujących tu |eńskie Towarzystwo Rybackie, które- staną inwestycje, zabezpieczające 

stale zapewnisło aktywność bilansu 
handlowego, gdy przeprowadzone zo- 

in 
stan prawny w zakresie rybactwa. go terenem działalności ma być wo- tensywny system zagospodarowania, 
Ten stosunek rządu znajdował wy* jewództwo Wileńskie i Newogródz: 

raz w traktowaniu objektów wod kie oraz 4 powiaty W-wa Białostoc- 

nych jako nieużytków. 
> 

wyższego dwie dziedziny: 1 

rybostanu i ustalenia uprawnień po- rybackiej oraz hodowla, przetwórstwo 

szczególnych osób do korzystania z j zbyt ryb. W tym celu mają być 

wód naturalnych. Z biegiem czasu, w przeprowadzone 

miarę zwiększenia ludności wzrastała dotyczące gospodarki rybnej, badania czas nie odbije się ujemnie na pio- Dojary 
з 

archiwalnych b, Zarządu dóbr pań- kie dia eksploatacji większych obje 
<stwowych gub. Wileńskiej i Kowień- tów wodnych udzielaną pomoc fa- 

a nadewszystko, gdy chwiejność i 
niezdecydowanie w polityce agrarno- 

: eksportowej ustąpią miejsca stałości 
kiego (Grodzieński, Wołkowyski, So: į ciągłości, która jedynie jest w sta- 

Zaniedbane zostały skutkiem po- kólski i Suwalski), Zadaniem T-wa nie pobudzić wszystkie czynniki do 

żowej i hodowlanej, a przez to do 
stałego zwiększenia aktywności 
szego bilansu handlowego 

Realizacja reformy rolnej tylko wów- 

па- 

|ргасе statystyczne 

Z aktów naukowe, organizowane spółki rybac- dukcji rolniczej, a tem samem na ca- 

K. łokształcie życia gospodarczego,o ile 
przeprowadzona będzie stopniowo, t, j. 
w ien sposób, aby proces rozdrabnia- 

iczba  „uprawnionych“. 

skiej można ustalić, że jeszcze przed chową właścicielom objektów wod- nia własności odbywał się równolegie 

60 laty skarb rosyjski był wprost nych, gdzie jeszcze zaprowadzono z podnoszeniem kuliury rolniczej u 
bezsilny w walce z roszczeniami osób gospodarki i t. d. 

t 
czystania z wód państwowych i musiał p, 

je tolerować. Znanym jest fakt, że od jety gawiisć « waj >kaf-to bo 

roku 1867 rząd ani razu nie wydzierża” daj czy nie pierwszy krok poczynio- 

wił jeziora Narocz, jeziora największe: ny w kierunku podniesienia wydaj: 

go, posiadającego przeszło 8000 ha, tyl- nogcj takghaniebnie zaprzepaszczone- 
ko dlatego, że dzierżawcom nie opłacało g 

małorolnych. Przykłat Danji i Szwaj. 
3 3 „ carji uczy, że gospodarstwa mało- 

Tę inicjatywę Wileńskiego Związ- rolne mogą produ*ować tyież, a na: 
Kółek Rolniczych niewątpliwie na: wet więcej, 

rzecich (nadbrzeżnej ludności) do ko- 

warczne, jednakże tylko po dopro- 

kultury rolniczej. Rozdrobnienie ziemi 
bez zapewnienia malorolnym „naležy- 
tych kredytów inwestycyjnych i obro- 

o naturalnego bogactwa krajowego. towych, bez pouczenia ich o posłur” 
się eksploatować od rządu objektu Мозе tylko nasunąć pewne obawy ta giwaniu się zdobyczami nowoczesnej 

2 
użytkowego przez 26 osiedli nadbrzeż. okoliczność, że zakres zadań jest zbyt techn! 

nych—woleli oni wydzieržawiač pra- szeroki i poniekąd wychodzący poza 

wo rybołóstwa od posiadaczy wstę- ramy 
pów. Osoby prywatne, bezspornie Związku 

iki rolniczej i bez zaszczepienia 
szeroko pojętego ruchu spółdzielcze- 
go doprowadzić musi do zaniku pra* 

działalności dukcji rolniczej, do podważenia rd 
—wkrecza bowiem nawet w wnowagi bilansu handlowego i do 

dotychczasowej 

posiadający prawa do korzystania Z dziedzinę badań naukowych i orga- ruiny gospodarczo-finansowej, która 
wód, również nie reagowały па Za: nizac 
kłócenie ich praw przez osoby trze- 

cie. Ostatecznie z wód korzystał każ* 

nawet i z dalszych okolic, kto tylko 

mie były fiksowane w definicjach ścis* 
dych, lecz nieuchwytnych, pozwala” 

jących na dowolną interpretację, jak: 

a 

sdze ustawodawczej 

stanowienie okresów ochronych dla przemysłu rolniczego oraz brak 
połowu i sprzedaży poszczegėlnyci 
gatunków ryb i ustalenie dozwolo- 

mia osoby właściciela a użytkownika ustalenie warunków ekonomicznych. 
«oraz ustalenie zakresu 

› prawa użytkowania i sposobów jej 

2 likwidacji jako służebności serwitu 

kulturalnego ludności, — nie sposób £ 
_, przypuszczać, by ludność ta, nie bę- 

dąc pod presją obowiązujących prze- „10 - 
pisėw, dawała posłuch naibardziej z rozmiarami warsztatu rolnego. Pra+ PYZePi:Ow o postępowaniu celnem (poz 668), 

4 

1 

ności przejścia do racjonalnej gospo- 
darki rybnej. Rolnicza niewystarczal- 

+ 

atm piššw obowiązijących м” zakresie 

| 
1 

zakwestjonować może przyszłość go” 
spodarczą kraju. 

W interesie ewolucyjnego (a nie 
rewolucyjnego) zrealizowania reformy 
rolnej należy dążyć również do tego, 
aby grunty potrzebne dla celów par- 
celacyjnych zdobywano przedewszy- 
stkiem w trybie dobrowolnym, i aby 

: przymusowy ich wykup stosowany 
P. minister rolnictwa udzielił pra: był tylko jako ostateczny środek u- 

sie następujących informacyj: zyskania ziemi. Nieopatrzne posługi- 
а Jednym 2 paimaeniejszych czynni- wanie 3 LTA m ZE 

a 5“ it p,—z kow wpływających ujemnie na ro- nia musiałoby zabič prywatną inicją“ ia. e , | ad Ti zwój rolnictwa w Polsce był do osta- tywę i odstraszać właścicieli ziem. 
ННЕ -- 286 зтопу tnich czasów brak stałości w polity. Sklch od wszystkich prac inwesty- hipoteki na ziemiach wschodnich, u" 

prawnienia poszczególnych osób nie czynnik hamował inicjatywę obywa nie da się pogodzić z dążeniem do 
anogły być wyraźnie uwidocznioue w teli podczas gdy ta jest właśnie naj. postawienia wytwórczości rolniczej na 
*księgach hipotecznych. ważniejszym elementem wytwórczo- możliwie wysokim poziomie. 

Za główne przyczyny utrudniają: 

i ści, fjeżeli więc mówimy o środkach, INFORM ACJE. 

ce rozwój produkeji rolnej uważam: 
które należy przedsięwziąć celem 
zwalczania dzikiego,  rabunkowego 1) brak kredytu długoter. minowego Nowe ustawy 1 rozporządzenia. 

rybołóstwa i podniesienia stanu Ty: ; zbyt wysoką stopę procentową kre- Z «Dziennika Ustaw Rz. Pa Nr.113, z dnia! 

bactwa, powinniśmy zdać sobie prze- i as czaki 2) T 10 XI 1926: 
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy« dewszystkiem sprawę z tego, że porcję pomiędzy cenami produkt = ae ządz nie „Pr y ia R у 

wszekie usiłowanie w tym kirinku rolniciwa 4 cenami produkiėw prze” pd, adosie, dołów wana . ; Mmysłowych, zwłaszcza środków pro- będą skazane na niepowodzenie i gykcj; 3) nadmiernie i adecicjccniałć slaty zabezpieczone na podstawie rozporzą 
konkretnych realnych korzyści ani na* rozwinięte a w zakresie 27 grud, 

ь - t two! 0: iej- prawy stanu nie PR: > Mis A i: 3 ża E . = z mł dnia 2X „920 Ю wzbronieniu „Peaks 
cych i ułepszających wywóz  produ- ziemskich: Pełersbursko-Talobiego Moskiaw: któw rolnych; 5) zbyt małą pojemność skiego, Kijowskiego i Połtawskiego: oraz przez U* rynku wewnętrznego dla produkcji obligacjami b. Żytomirskiego "Towarzystwa 

Kredytowego Miejskiego (poz. 656); 
h wiednio pojemnych i stałych zagra- E salia“ SK. 2 Ministrem Sare nicznych rynków zbytu; 6) nieracjo- bu z dn. 9 XI 1926 o zmianie rnia Mra H. 

nalny system podatkowy samorzą i Prz. z dn. 9 У 1920 w sprawie zmian dó do ustaw probierczych obowiązujących na w. 
terenie b. zaboru rosyjskiego (poz. 657 Za główne zadanie Rządu w kie: = Kópoządzenie Ministra weżeychi 

runku podniesienia rolnictwa uważam i Handlu w poroszakaki z Ministrem Śkar- 
bu z dnia 9 XI 1926 o utworzeniu Warszaw* 

: 1 skiego U. Probi i rozmiaru Obecny Rząd kilkakrotnie wyraźnie działania ru as S 
zaznaczył, że wytyczną jego polityki bierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wil- 
gospodarczej jest oparcie rozwoju go nie (poz. 659), 
spodarczego Polski na rozwoju rolni- Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 115 z dnia owej. ctwa. Przy  nakreślaniu progra : 22 XI 1926; 

z i i mu gospodarczego specjalią uw2- — Rozporządzenie Ministra Skarbu Wobec bardzo niskiego poziomu o A iau a wój 4 Pol. dnia 5 Xi 1926! w sprźwie cennika detalicz= 
sce tych dziedzin wytwórczości rolnej, Ser aży <Kolekcji papierosów» (poz, 
które wymagają znacznego nakładu _ — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
pracy i nie Są organicznie związane dnia 10 XI 1926 w sprawie uzupełnienia 

jimy przesłowej. 

: "Z. Harski. 

Bieżące zagadnienia 
chciał i co najgorsza—jak chciał, rolnictwa. 
Dodać do tego należy, że uprawnienia (Wywiad z p. min. Niezabytowskim). 

dy z pośród nadbrzeżnej ludności a 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
nia 1924 r. (poz. 654); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

wprowadzona: 
1) Ochrona rybostanu, 

nych sposobów połowu. 
2) Unormowanie praw prywatno- 

własnościowych w znaczeniu ustale- 

wymownym świadęctwom koniecz- CA jest obecnie w Polsce najtańszym 
elementem produkcji; rozwijając dzie- 
dziny produkcji, wymagające max- 
mum nakładu pracy, będziemy roz: słow żyło Toc W 
wijali ie gałęzie, które są istotnie 44 zł za 100. rę owies 38-40, 2 

możności konkurencyjąz wobec wylwórczości mień browarowy 38 — 40, na kaszę 32 — 
zagranicznej. Uznając konieczność za: 3%, otręby żytnie 28 — 29, pszenne 29 —30, 
stosowania czynnika pracy w rolni- ziemniaki 7.00 — 7.50. Tendeneja zniżkowa, : pracy Dowóz dostateczny. 
ctwie w większych, niż dotychczas, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
(n) Ceny w Wilnie z dnia 2 

listopada rb. Ža 

ność włościańskich gospodarstw przy 
braku, niemal zupełnym, 
postronnego zarobkowania, żmusza 
rolnika do maksymalnego eksploaio- 

- Mąka kańska 90. 
wania wód, nie oglądając się NA rozmiarach pragnę podkreślić, że jed- O Aaaa 90100 (W 

60—80, żytnia 50 proc. 60—63, 60 proc, 55— 

h zasadni kapitałów czynnych w produkcji rol- dania tych dwuch zasadniczych ustaw, Chiab pytlowy 50 proc. 60-65, 60 proc. 

d dniesienia rybact * 2 rzająca do podn a rybaciwa mo ape pic i Y“ 1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80.90, 

odniesieniu do wód posiadających Pec odpowiednich warunków natura! - Mięso wołowe 150 — 160 gr. za 1 kg, 

60—270, 
Znaczenie rolnictwa dla bilansu „2 

nem rybołóstwie są zainteresowani, w 1924/1925 r. (od września 1924 do *50—480, sadło 320—400. 

kułów rolniczych wynosiła 505 079.000 ser twarogowy 150 — 200, masło nieso- 

taka tein nie mniej również jest bar- 

Teatt 
ustaw przygotowałaby grunt do tem 

a hurcie), 100-110 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
skutki tego w przyszłości. nocześnie musi być prowadzona po- 50 proc. 90—100, 60 proc. 75—05, 70 proc, 

W obecnych warunkach, do wy- lityka, zmierzająca do powiększenia 60, razowa 40—45, kartoflana 80.90, gryczana 

j, co się da tylk 6 60—70, įęczmienna 55—60. 
й Ž nej, c a tylko wówczas uzys* działalność kuluralno-społeczna zmie- kić, gdy stosowanie tych kapitałów 55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. 

Zwiększenie zuż Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
że mieć tylko znaczenie względne. cia | powiększenie przęcierana 85—95, perłowa 80—05, psczak 
Konkretne wyniki może dać tylko w kapitałów czynnych w rolnictwie, wo- 50—60, jaglana 70—80. е 

i ia ciel 178—180, baranie 160—170, wie» 
bezpośredniego właściciela a pozba- a stworzy intensywną produkcję SES, 230—260, schab 260-—270, boczek 
wionych tych licznych uży tkowników, Tłuszcze słonina krajowa | gat. 3.80 — 
którzy bardziej w dzikiem, niżracjonal- handlowego stale wzmaga się. Gdy 4.0, Il gat. 320 — 350, szmalec wieprzowy 

W odniesieniu do kategorji wód, ob. Sierpnia 1925 r.) wartość wywozu arty- tama 180-200, twaróg 80-120 ye ik 
ciążonych służebnościami działalność 

a e aeiaych WESOŁE wprowadzeniem w życie omawianych 

łatwiejszego zastosowania się iudno- 

ści do wymogów późiejszych _ prze. 
sybactwa. 

П 500, mžode 250—350, gęsi żywe 1400—1500, 80/o dol. Wil. B. Ziemski zi, 100—32— 

ochrony jest szerzenie i podniesienie kultury zwiększenia produkcji rolniczej: zbo« bite 1000—1100 gr. za sztukę. 

Dewizy | wainty: 

niż gospodaratwa fol- ĮWalerjana SL 

wadzeniu ich do naležytego stopnia || Adw. Rut. 

ce gospodarczej Państwa, który to Cyjnych i meljoracyjnych, co również Ś 

4“ nisterstwo na powyższą prolor:gatę 

ęcz pomina właścicielom, „względnie rząd: 

  

99 
Miniatur K R K D | 

99 
  

290 za 1 kg., szczupaki żywe 320-330, śnięte 
250—260, okonie e aż EA ef 
300, karasie żywe —170, šniete 140— 
karpie żywe 280.300, šniste 220-230, leszcze Wilno, dnia 26 listopada 1926 r. 
& 340-350, śnięte 300—. sielawa 240— 
20, wąsacze żywe 340350, sniete 250—260, Dolary St. Zjedn,—8981/* 8981/* 
węgorze (brak), płocie 140 — 150, drobne Ruble Ziote—4 76 4,75, 
40—80. 

Drób: kury 350—500 gr. za sztukę, kur- 
częta 200—250, kaczki 400—700, bite 400— 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Posiedzenie T-wa Psy- 

chiatrycznego. W niedzielę dnia 
28 listopada b. r. o godz. 12 w sali 
wykładowej Uniwersyteckiej w szpita- 
iu Św. J:kóba odbędzie się posie- 
dzenie Wileńskiego Oddziału Polskie. 
go Towarzystwa Psychiatrycznego z 
następującym porządkiem dziennym: 

D:. Wirszubski—Opieka rodzinna 
nad umysłowo chorymi w Wileńsz- 
czyźnie. 

Dr. P. Tukalto — Sprawozdanie z 
ostatniego zjazdu psychjairów pol- 
skich w Krakowie. 

Prof. St. Władyczko—W sprawie 
t. z. Tropopatologji. 

Dr. H, Jankowska — Przyczynek 
do nauki o ejdetyzmie i jego związku 
z konstytucją fizyczną (doniesienie 
tymczasowe) 

Goście mile widziani. 

GELDA WiLENSKA. 

Listy zastawne. 

37,5—32—38, 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100—79 
Papiery Państwowe. 

Dolarówka 5 dol.—44,50 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 listopada 1926 r. 

Kapno. 

8,97 

KRONIKA 
50BOTA 

247 Das 

Tranz. 
8,99 

Sprz. 
- 901 

  

fu miejskiego, który w ostatnim czą- 
sie coraz większą cieszy się frek- 
wericją, v prezydert m. Wilna p. Ło” 
kuciewski powziął ostatnio projekt 
urządzenia w salach poczekalni tegoż 
kinematografu radjostację na większą 
skalę, z której korzystać będzie mogła 
bezpłatnie publiczność, uczęszczająca 
do tego kina. 

Wsch. at, o g. 7 m.08, 

Zach, sł. o g. 3 m. 38 

RÓŻNE. 
— Zabawa taneczna. Komitet 

Domu Św. Antoniego urządza 27 b. 
m. w osiatnią sobotę przedadwento- 
wą o godz. 8 wiecz. zabawę tanecz- 
ną w Sali klubu dla inteligencji (Mic- 
kiewicza 17). Jako niezwykłe urozma- 
icenie zabawy, ze względu na biiskość 

Jutro 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 26—X1 1926 r. 
: Sale te będą nosiły nazwę: jedna— tradycyjnych A i : gi ai ia uzy Pity оОО Anie wróć bę 

dzone będą komfortowo. .  Zaproszenią nabywać można u p.p. SEE ) —- 5С W związku z powyższem w dniu gospodyń zabawy. ! 
3 wczorajszym v-prezydent p. Łoku+  —- Zabawa dla dzieci w S U.P. 
Opad za do: | 45 ciewski otrzymał od największego Jutro w niedzielę, w lokalu Stowarzy- bę w mm. J przedsiębiorstwa radjotechnicznego z szenia  Urzędników Państwowych int Sia Berlina p. f. «Telefunken» oferię w (Mickiewicza 0) odbędzie się wielka, przeważający : celu dostarczenia m. Wilnu najnow- bezpłatna zabawa dla dzieci członków 

Uwagi: Pochmurno, mglisto. Minimum szego typu. aparatów 
za dobę -|- 4o C, Tendencja barometrycz: czych. 
na spadek ciśnienia. 

USNS 

radjoodbior- Stowarzyszenia i wprowadzonyčh go- 
: ści, urozmai i ilusiń- 

Podkreślić należy, iż ze strony p. skich, 70 POP MM 
V prezydenta jest [to rzeczywiście po- Zabawa pod kierownictwem preleg. 

KOŚCIELNA. mysł, zasługujący w zupełności na p, Broda Tokaja pah = 
— Nabożeństwo żałobne za Uznanie, temwięcej, iż koszta po-. punktualnie o godz. 6 wieczorem. 

spokój duszy ś p. J. E, Biskupa wyższego pokryte zostaną: z docho- 

Bociana. W niedzielę dn. 28 b, m, dów kinematografu miejskiego. TBATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wy- 

w kościela po-Augustjańskim po su- POCZTOWA 

Dyrekcja stępy Ludwika Solskiego. Dziś o g. 4 m. 
mie, o godz. 12:ej w poł. odbędzie 3 й — Zakup telefonów się uroczyste nabożeństwo żałobne p * Р aids inst a 

Moliera.gWidowisko to Teatr Polski prze- 
według obrządku słowiańskiego za Poczt i Telegrafów zamierza zakupić 
spokój duszy J. E. Biskupa unickie- od abonentów wileńskiej sleci tElE- znacza specjalnie dla młodzieży szkolnej. o Ś. p. Józefa Bociana, zmarłego w fonicznej aparaty telefoniczne starego Wieczorem о @. 8 m, 15—Ludwik Sol 
dn. 22 listopada r. b. typu (induktorowe) na następujących ski gra Vauclina w świetnej i słonecznej Anai waruakach:; Sardou «Safanduły», która eatuzjastycznie URZĘDOWA 1) Zarzad P.| TT KZ przyjęta została przez publiczność. 

— (x) Konferencja w spra»ie ac. | |. przyjmuje apa- poniedziałek z udziałem Ludwika ° 0 Ё raty tylko 3-ch typów, a mianowicie: Solsklego Teatr Polski wystawia premierę opracowania z. P T O- Ericsona, rządowy niemiecki i Pań- sztuki Stanisława Przybyszewskiego — «О1а 
misji przemeldunkowych. Jak stwowej Wytwórni Aparatów 
wiadomo, Magistrat m. Wilna zwró- 

FAT. A. Ri EK sca 
2 : rzed podniesieniem kurtyny, Stanisław 

cił się w ostatnim czasie do Mini- ) aparaty muszą być kompletne a Przybyszewski wypow e słowo wstępne. > ze sluchawkami, wktadkami mikrofo“ —P 3 Ina. W nie- 
sterstwa Spraw Wewn. z prośbą O nowemi i t. p. (bez iw). dzielę o a R aa da. oikiujeki 
przedłużenie terminu przemeldowania — 3) cenę kupna ustali komisja fa. wesoła krotochwija Raszkowskiego «Wesele 

a ONZ a dO dala 1 kwiei: chowa w zależności od słopnia zu. Forsa. a miej od Eat Ak я r. ° = i z ? 
Obecnie dowiadujemy się, iż Mi- aż. średnio od 50 do nie, Zapowiedź odczytu Stanislava Prayby- 

szewskiego w Wilnie stała się tnagnesem 
dia publiczności wileńskiej. która rozchwy- 
tuje bilety zarówno na jego odczyt <Kobieta 
w miej twórczości», jak ina premjerę sztuki 

4) abonenci winni dostarczyć prze” 
«пасгопе do sprzedaży aparaty Za- 
rządowi Techn. T.i T. w Wilnie <Dla Szczęścia». 
(gmach Urzędu Pocztowego Wilno 1) — Reduta na Pohulance. W dniu 1 
w godzinach 12 — 15 do dnia 4/XIl grudnia Zespół Reduty rozpoczyna swą pra- 

wyraziło swoją zgodę. 
W związku z powyższem w dniu 

dzisiejszym o godz. 10 rano odbędzie 
się w Magistracie pod przewodnictwem 
v.prezydeata p. Łokuciewsklego, oraz ółudziali dowie 2 # w Teese = oe zn = 
rz, współudziale przedstawiciela 5 „ stawi tragedję Juljusza Słowackiego <Maze - 
komięniata Rządu, przewodniczą- 5) oszacowanie aparatów nastąpi pa» z Juljuszem Osterwą, który odtworzy najdalej do dnia 7/X 

ta należności rozpocznie się w termi- 
nie najkrótszym po oszacowaniu. 

6) aparaty zdysklasyfikowane przez 
misję szacunkową, jako nie nada- 

jące się do użycia, będą zwrócone dzi 

Il b. r, a wypła. postać tytułową. Początek o g. Bej w. 
Bilety w cenie od 50 gr. nabywać mo- 

na w biurze «Orbis» Mickiewicza 11 od 
10—4,30 w dniu zaś przedstawienia w kasie 
Reduty na Pohulance. 

— Jesienny poranek w ogro: 
e po-Bernardyńskim. W nle- 

dzielę dnia 28 b. m. o g. 12 odbę- 
dzie się jesienny poranek muzyczny 
połączonych orkiestr garnizonu Wi- 
leńskiego pod batutą Kapelmisirza 
M. Telmaszewskiego. Początek o go” 
dzinie 12, 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 

cych poszczególnych komisyj narada, 
w celu opracowania nowego planu 
działalności tych komisji. 

„. Wobec tego też od dnia 29 b.m. Ko 
prace w komisjach przemeldunko- 
wych zostaną prawdopodobnie na włąścicielom za zwrotem a= 
pewien czas przerwane, o czem będą nia, które wystawi Zarząd Techniczny 
odnośne - ogłoszenia, Zakończenie T, į T, przy przyjęciti aparatu. Doty- 
prac komisyj przewidywane jest naj. czy to również aparatów, kt órych 
później do 1 marca r. 1927, zaś ma- cena * 
rzec poświęcony będzie na likwidację dnia a nieodpowie 
pomienionych komisyj. 

MIEJSKA Z UNIWERSYTETU, 
— Wyłączenie prądu. Wydział 

elektryczny niniejszem zawiadamia, że — Promocje. W sobotę, dnia = — Napad rabunkowy. We wsi Du 
dnia 27.XI b. r. prąd zmienny będzie 27 b. m. o godz. 12 i „pół odbędzie biły gm. Nowo-Trockie FO mieszkaniu N. 
wyłączony w mieście od godziny 9 Się w Auli Kolumnowej Uniwersyte- ka mens dają sa r rano do g. 1 po południu. tu promocja na doktora wszechnauk Troki), który przyjechał w = komika — () W sprawie terminu lekarskich następujących absolwentów krowy. Złoczyńcy zrabowali 240 zł. i kazali 
składania list lokatorów, Maągist« Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu jechać do domu nie meldując o wypadku. 
rat m. Wilna wydał, w dniu wczo- Stefana Batorego: Stefana Jasiewicza, , , Nieszczęśliwy wypadek, W okolicy 
rajszym ogłoszenie w którem przy. Czesława Rostkouskiego.  Tadeusza paleiga jais, bo V Kaektayskiego pw esi Rymkiewicza i Emila Sawickiego. 27 KG Tel 5 przez drzewo Karoi Kiryj (w: Kunickie), 
com domów, że w myśl rozporządze- Wstęp wolny: 
nia p. Ministra Skarbu, termin Skla-- zz2u3x5xx2xxxxxxxxxxxxx-2xx52- dania do wydziału podatkowego Ma. + . > . е gistrafu list Iokatorėw do wymiaru Wielki pożar w „śródmieściu, 

O godz. l-ej w nocy na dzień 26 
podatku od lokali na rok 1927 upły- 
nął z dniem 15 listopada r. b, Osoby, , 
które dotychczas nie złożyły do wy: listopada wybuchł pożar w garażu 
działu podatkowego Magistratu m, Samochodowym,  wydzieržawionym 
Wilna list lokatorów, winny to uczynić Przez firmę „Samwil* przy ul. Zawal- 
najpóźniej do @та 5 grudnia r. b. bo- Nel Nr:j1. Przyczyną pożaru było 
wiem niezłożenie wspomnianych list do NiEostrożne obchodzenie się z ogniem 
tego ostatniego terminu pociągnie SZoferów, czyszczących samochody. 
za sobą karę w myśl art. 63 ustawy Zgromadzone zapasy benzyny spo- 
o tymczasowem uregulowaniu finan. wodowały wybuch. 
sów komunalnych z dnia 11 sierpnia gień tymczasem zajął oprócz 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. garażu trzy mieszkalne domy, _poło- 
747—1923 r.). żone na posesji Nr. 3 przy ul. Zawal- 

— (x) Radjo w  poczekal- nel. Domy te spłonęły do szczętu, po: 
niach kina miejskiego. W Zostawiając lokatorów na bruku, mie- 
związku ze siałem rozwijaniem się : 
kulturalno-oświatowego kinematogre- Katastrofą kolejowa. 

Wczoraj wieczorem jakoś clcho EA 
było na ulicach. Powszednich hała: 
śliwych okrzyków: «gazety warszaw: 
skiel» i t. p. słychać nie było o zwy= 
ktej porze. Gazety nie przyszły. Je- 
dnocześnie obiegła miasto wiadomość, 
że nie przybył pociąg warszawski, 
Jednakże wszelkie alarmujące pogłoski 
o rzekomej katastrofie tego pociągu 

nie ich zostało zniszczone, « 
W garażu zostały zniszczone 5 

samochodów, w tem jeden ciężarowy, 
Dwa samochody udało się uratować. 
Został, również uszkodzone składy 
Spółdzielni Rolnej Kresowego Związku 
Ziemian. 

Dziwnem się wydaje zezwolenie 
władz miarodajnych na przechowy- 
wanie w wielkiej ilości materjałów 
łatwopalnych i wybuchowych w cen- 
trum miasta, gdzie tak gęsto skupio- 
ne są budowle. 

„a 

    

   

  

okazały się fałszywe. 
Jak się dowiedzieliśmy, ze źródeł 

miarodajnych, katastrofa rzeczywiście 
miała miejsce, ale z pociągiem towa: 
rowym, na szlaku Łapy—Szepietówka, 
co spowodowało opóźnienie znaczne 
pociągu osobowego. Bliższych szcze- 
gółów o katastrofie pociągu towaro- 
wego narazie nie otrzymaliśmy. 

wkrótce otwarcie 

w gmachu ; 

przy ul. Dąbrowskiego 5.



dano za rubla, Korowina za 3 rb, 
Ajwszowskiego za 30 rb, Po takich 

— Plac Saski jest miejscem cenach sprzedawano również i obrazy uroczystości wojskowych. Szczukińskiej kolekcji. Rafaela, Dine- 
związku 2 ostatniemi uroczystościami, 9, Taullego i inne, sprzedawano jak 
w dn. 11 b. m. na pl. Saskim, ko- makulaturę po 3 do 20 rb. 
mendant garnizonu warszawskiego „, WSzystkie te obrazy były złożone 
pułk, Wł. Rożen, zwrócił się do pre- "a przechowanie w Muzeum  Histo- 
zydjum magistratu zprośbą o uwzglę- 'YCznem. Znajdowały się tu obrazy 
dnienie specjalnych potrzeb władz ! kolekcje ks, ks. Wołkońskiego, Ria- 
wojskowych, które przgnęłyby na buszyńskiego, ks Uwarowej. Zwiezio- 
przyszłość wiedzieć o zamierzeniach NO tu i kolekcję Szczukińską. Kolekcję 
władz miejskich w stosunku do placu POZOstawiono bez skatalogowania.3 
Saskiego, a to z tej racji, że plac ten — Nowe badania nad insuli- 
był, jest i niewątpliwie będzie miej- ną. Doniesienia o doniosłem odkry- 
scem historycznem, 'najodpowiedniej: ciu Kazimierza Funka z zakresu ba. 
szem do uroczysiości wojskowych. dań nad insuliną wzbudziły wielkie 
Jednocześnie władze wojskowe zazna* zajnteresowanie nietylko w świecie 

Z Całej Polski. 

czają, że z uwagi na OQdbywśjące się 
na pl. Saskim rewje, utrzymanie na- 
dal bruku drewnianego, lub kostki 
na odcinku, łączącym ul. Królewską 
z Wierzbową—jest niezbędne, pro ekt 
zaś ułożenia bruku asfaltowego 
uniemożliwiłby odbywanie rewji woj- 
skowych. 

Jak wiadomo, w tym roku rewja 
wojskowa nie mogła się (rozwinąć na 
całym pl. Saskim z powodu wysta- 
wienia na nim olbrzymiego kiostu 
przez Kemitet Tygodnia Akademic- 
kiego. 

Ze świata. 

— Kino w sądzie londyńskim. 
Łondyn mizł w tych dniach  orygi- 
nalną sensację filmową. Rzecz w tem, 
że cenzor skrócił pewien film, autor 
zaś scenarjusza skierowzł sprawę do 
sądu. Surowemu cenzorowi nie przy” 
padła do gustu scena bankietu i ka: 
zał ją usunąć. Rafael Sabatini, który 
napisał scenarjusz, twierdził. że to 
zarządzenie cenzora obniża wartość 
artystyczną i materjalną obrazu i 
„domagał się przywrócenia usuniętych 
scen. Sędzia Mac Cardie uznał za 
stosowne zademonstrowanie filmu w 
sądzie, celem naccznego przekonania 
się o krzywdzie, wyrządzonej Saba- 
tiniemu przez cenzora. W sali zaslo- 
nięto. szczelnie okna i poczyniono 
wszelkie zabiegi techniczne, potr. ebne 
do wyświetlenia obrazu. Na - sprawę 
przybyły tłumy publiczności, zacieka* 
wione raczej kinem w obliczu Temi- 
dy niż prawnem zagadnieniem. Dow* 
cipnisie pytali, czy sąd posiada КОП* 275 numerze «Słowa» oś 

stępuje: cesję na prowadzenie kina i czy bę” 
dzie płacił podatek od widowisk. W 
pewnym momencie, gdy na płótnie 
rozgrywała się namiętna scena mi: 

wszechstronnem 
dalszych badań. 

leūskiego Utra» były nie 
aby gazeta była redagowana w kierunku 
opozycyjnym względem Państwa, lecz ten 

lekarskim. 
W biochemicznym odd'iale pań- 

stwowej szkołv higjeny udało się 
Kazimierzowi Funkowi przy oczysz- 
czaniu insuliny otrzymać związki kry- 
staliczne, będące składnikami insuli- 
ny. Jeden z nich jest najprawdopo: 
dobniej tym właśnie czynnikiem, któ- 
ry działa przeciwcukrzycowo; drugi 
zaś wręcz przeciwnie może wywołać 
objawy cukrzycy w zdrowym orga- 
nizmie. 

Doniosłość tych badzń polega na 
oczyszczeniu tego: cennego środka 
od szkodliwych domieszek. Pozatem 
udało się Funkowi otrzymać zupełnie 
nowy związek chemiczny, znajdujący 
się w ustroju i działający niezwykle 
silnie na przemianę materji. 

Już drugi raz medycyna polska 
toruje drogę nauceo't. zw. wydżiela- 
niu wewnętrznem. W 1896 r. profe- 
sorowie  wszechnicy Jagiellońskiej, 
Cybulski i Szymonowicz, wskazali na 
doniosłą ro'ę gruczołów naduczko» 
wych (nadnerczy), a teraz, dzięki pra- 
com Funka, dowiadujemy się o ist- 
nieniu nowej wydzieliny (hormonu) w 
trzustce, z którego to narządu otrzy: 
mujemy insulinę. Niewątpliwie wyso- 
kie znaczenie tego odkrycia da się 
dopiero ujawnić w całej pełni po 

przeprowadzeniu 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Ze względu na notatkę umieszczoną w 

adczamy co na- 

rzyczyną naszego wystąpienia z <Wi- 
żądania polityczne 

łosnz, sala wybuchla homerycznym fakt, że kolportarz gazęty <Wilenskoje Utro» 

śmiechem, tak że woźni sądowi mu: 
sieli usunąć kilku wesołków. Przed- 
stawienie trwało blisko godzinę. 

— Jak kradną w Rosji. W mo- 
skiewskim sądzie rozpatrywano obec» 
nie wielką i ciekawą Sprawę całego 
szeregu osób, oskarżonych o sprzedaż 
zagranicę przechowywanych w Muze* 
um Historycznem obrazów wybitnych 
malarzy, Na ławie oskarżonych za: 
siedli. malarze, .antykwarjusze, « uczeni 
sekretarze z dyrektorem muzeum na 

czele. й 
Obrazy sprzedawano dostownie za 

groszę, Np. obraz Miasojedowa sprze- 

hył niewystarczająco 
udziałowcom zapewnić minimum utrzyma« 
nie. Za 20 złotych tygodniowo które otrzy: 
mywalłómy nie mogliśmy się utrzymać. 

duży aby nam jako 

Następuje pięć podpisów przedstawicieli 
zecerów «Wileńskiego Utra». 

2 * 

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

za 65 HP. Cena olawcza 
1200 dolarów. Wadjum 10 proc. od 

ceny wywoławczej, 
Warunki i szczegóły na miejscu 

lub listownie. ; 

KULTURALNO-O $ŚWIATÓWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

Migjski Kiematocraf 
i 

KASA "CZYNNA; w niedzief 
CENA BILETÓW: Parter 

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, 
Or“iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

ę I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz, 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
— 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej 
ANONS; «INDYJSKI GROBOWIEC». Ostatni seans o godz. 10. 

w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

KUISIONEEY 

$ Kino-Teatr * Premjera! Niezastąpieni komicy świata, królowie śm'echu e 

2 PA PAT i PATACHON "gzidrowszcj i najlepsej © swe 

e „Helios Partnetkami PAT „zzzięciowie w opałach" 10 akt. spazmatycznego Śmiechu. s artnerkami i 0! są NAJPIĘKNIEJSZE ARTYSTKI Wiedeń ) e ul, Wileńska 38. Każdy musi zoba oe dk 6. 8d 10 LA. 59 Sura mogl. $ 
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Dnia 25 XI b. r. w majątku Waka 
własność hr. Jana Tyszkiewicza, 

SKRADZIONO PSA, Wyżeł 
irlandczyk, seter maści rudej. 

Odnalazca, lub kto by wiedział gdzie 
się takowy znajduje, proszony jest o 
powiadomienie, za wynagrodzeniem, 

ul. Zygmuntowska 6. 

  

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

      
    
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5 

Dział Kuituralno-Oświatowy 

Magistratu m. Wilna 

CYRL 

Poranków Muzycznych, 
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M W programie: pieśni żołaierskie i 
Kompozycje taneczne Marczewskiego i inne, oraz 

2 Or—Ota, Zawistowskiej 
Słowo wstępne wygłosi Dr. T. Szeligowski, przy fortepjanie Kapelmistrz p. W.Szczepański. 

g. 12.30 po południu. 
CENY MIEJSC; Parter 80 gr, Amfiteatr 1 Balkon 40 gr. 

i Niedziela, dnia 28 listopada 1926 roku 

2-gi Poranek ku uczczeniu Rocznicy Listopadowej 
w wykonaniu biorą udział: pp. H. Hohendlingerówna, J. Hryniewicka i J. Korsak* 

Targowska, panowie Prof. Ludwig i St, Purzycki. 

Początek o 

powstańcze Chopina i Niewiadomskiego. 
poezje Słowackiego, Wyspiańskiego, 

KASA CZYNNA w dniu 28 listopada od godz. 10 ej. 

  

POZNAŃ     

z Często naśladowany, lecz niedości- © 

śniony oryginał wody Kolońskiej . 

EAU de COLOGNE 

jena, 
SKONCENTROWANA 

HENRYK ŽAK 

  

® Nie przyjmować falsyfikatėw. ‘ 

    СЕСа ЛУа ^ та 

z & 

pniu i materjałów 
` w nadleśnictwach: 

  
  

  

X Dyrekcja Lasów Państ i 
do wiadomości, iż w dn. 20 grudnia 1926r. o 
12-ej w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohulanka 24) 
odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert pi 
semnych na sprzedaż działek etatowych, według obli- 
czenia powierzchniowego, poszczególnych drzew na 

Ogłoszenie     

  

    
Wi     podaje 

godz. 
y 

drzewnych w stanie wyrobionym 
Jeziorskiem, Mostowskiem, Brasław- 

skiem, Hożańskiem, Grodzieńskiem, Różankowskiem, 
Lawaryskiem, Druskienickiem, Baksetsūskiem, Olkie: 
nickiem, Lidzkiem i innych, oraz pizetarg ustny i za 
pomocą ofert pisemnych ma eksploatację terenów 
karpinowych w nadleśnictwach:  Wileńskiem, Ława» 

Stołpeckiem,. Koniawskiem, 
Trabskiem, Trockiem, Międzyrzeckiem, Mostowskiem, 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki prze- 

ryskiem, Uszeńskiem, 

NA RATY! Smorgońskiem i Rudnickiem. 
Hurtl Detal! 
NAJTAŃSZE _ ogule _ ZRÓDŁO! 

Ъ - ei — Odbiorniki ""P""zesci skŁADOWE. 

„Elektrił 
Tawo 

Radjo techniczne 

   

   

    

ЛОЛ 
„JAN HINATOWICZ, IWÓW 

pokój Nr. 7. 

Wilno, 
Wileńska 24 
Tel. Nr 1038. - 

EEEEE 
Mydło 

0górKOWE. 

ннНЕ   
  

targowe, szęmaty umów i oferty są do przejrzenia 
w godzinach urzędowych w D. LP. w Wilnie, 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

THE СЧр 

Wacława 

MIKULSKIEGO 
Księgarnia 

Wilno, Wileńska 25. Tel 

: 
2 
a 

ia KUPUJE i SPRZEDAJE oraz zamienia na nowe: 
В Ф. dzi 

ž Beletrystykę używaną i podręczniki sakokne. 

E Ponadto poleca: kalendarze książkowe, 

В 
m 

ścienne, terminowe i kie 

Wszelkie NO W OŚCI otrzymuje 
niezwłocznie po wyjściu z 

  

MAREK AŁDANOW 

w Święta Helena wysp 
maleńka. | | 

Szabli Fryderyka Wielkiego Cesarz 
nie wziął, lecz posiadał ofiarowane 
mu przez Hiszpan, Persów i Turków 
miecze Franciszka I, Czyngis-Chana, 
Tamerlana. Posiadał leż, — dodał 
uśmiechając się Bertrand — najzna- 
komitszy 2e wszystkich — swėj wlas- 
ny miecz.., A oto łóżko polowe Jego 
Cesarskiej Mości, — wskazał na wąs- 
kie łóżko z kotarą z blado-zielonego 
jedwabiu. — Cesarz nocował na niem 
wilją Marengo i Austerlitz. Zapasowe 
łóżko znajduje się tam w gabinecie— 
jeszcze ciszej dodał marszałek dworu 
spojrzeniem dając do zrozumienia, żę 
tam w gabinecie znajduje się w tej 
chwili Napoleon. o 

— Poco zapasowe łóżko?—zapy" 
tał nieśmiało markiz, ; 

Bertrand spojrzał na gościa su“ 
rowo, : 

‚  — Cesarz sypia na dwuch 162- 
kach. W nocy przechodzi z jednego 
na drugle, | ы 8 

| znajdując, że gość dosyć już wi* 
dział, marszałek dworu wyprowadził 
go z komnaty cesarskiej, Mijając 
otwarte drzwi, wiodące do niedużej 
komórki, markiz zauważył olbrzymią 
drewnianą skrzynię; wewnątrz  ocyn- 
kowaną, riedais ŻA 

— Wanna Cesarza—wyjašni! wzdy+ 
chając Bertrand, w Odpowiedzi na 
milczące pytanie Włocha. — W pala- 
cu w Tuileries — dodał — nie taką 
wannę miała jego Cesarska Mość. 

Weszli do poczekalni. 
— Proszę tu zaczeksć, Zamelduję 

pana markiza jego Cesarskiej Mości. 
| hrabia Bertrand wyszedł, zosta- 

wiając gościa w stanie silnego wzru- 
szenia. ; 

— Niech idzie do djabła!—odrzekł 
ponuro Napoleon, gdy marszałek 
dworu przedstawił mu prośbę włos: 
kiego markiza. 

Csearz siedział w fotelu, okryty 
pledem, mimo że pogoda byłą o, 
Na kolanach jego leżała książka, lecz 
nie czytał jej. Oczy jego wpatrzone 
były w dal. 

Bertrand westchnął, pochylił gło- 
wę i zwrócił się ku drzwion. Zapew= 

Wydzwce Bianisiaw BMechiawisz — Redskior »/: Czesłay Karwowski 

ne w tych samych wyrazach zaniósł- 
by on odpowiedź cesarza włoskiemu 
gościowi. ; 

— Któż to jest?—zapytał ponuro 
Napoleon, gdy marszałek dworu był 
już przy drzwiach. © 

Hrabia Bertrand określił wrażenie, 
które wywarł na nim markiz w jak- 
najbardziej pochlebnych słowach: „Jest 
to człowiek niezwykle życzliwy i pe- 
łen szacunku, posiadający stosunki. 
Może oddać znaczne usługi w uświa- 
domieniu opinji społecznej w Europie. 
Opowie on niezawodnie ż wielką 
ścisłością dziennikarzom europejskim 
wszystko, co Wasza Cesarska Mość 
zechce łaskawie mu powiedzieć". 

Napoleon długo w milczeniu przy- 
glądał się Bertrand'owi, Widocznem 
było, że chociaż wstrętnym mu był 
każdy nowy człowiek, jednak należało 
przyjąć markiza i posłać: za jego po- 
średnictwem jeszcze kilka uszczypli- 
wych słów monarchom 'europejskim i 
ich ministrom, W mózgu Napoleona 
otworzyła się Sama przez się ta 
skrzynka, w której kryły się różne 
obraźliwe i złośliwe uwagi, któremi 
pragnął przy sposobności poczęsto- 
wać władców Europy. Zawartość 
skrzynki przezwyciężyła wahanie ce- 

sarza. ; 
— Przyjmę tego człowieka. Pro- 

szę go przyprowadzić. tułaj -za dwie 
IA 07 

4 —eQui Sire —rzekł radośnie Ber: 
trand i cofnął się z ukłonem, którego 
nauczył go swego czasu aktor Talma, 
uczący członków dworu manieri pla- 
styki. i 
у —,Margrabia wtoski, Florentezyk, 

jedzie z Brazylji“. ii 
Pamięć cesarza podała automa- 

tycznie szereg wiadomości i uwag 
o arystokracji włoskiej, o Florencji, 
Brazylji, wszystko cztm można było 
—ji nawet dla czego trzeba bylo — 
wprawić w podziw, po miljonie in- 
nych, jeszcze miljon pierwszego 
przedstawiciela, bezgranicznie wstręt- 
nej i obrzydłej mu rasy ludzkiej. 

Zwolna, zwykłym dlań wysiłkiem 
woli, Napoleon starł z twarzy swej 
wyraz nudy, zmęczenia i bólu fizycz 
nego. Poprawił pasmo jedwabistych 
włosów, na olbrzymiem czole, odrzucił 
pled i skrzyżował ręce. Jakaś spręży- 
na wygładziła zmarszczki i fałdy. 

Twarz jego zastygła, stałajsię kamien- 
ną lecz szare oczy zabłysły złowro» 
gim zimnym ogniem. Była to ta sa- 
ma straszna maska, którą znało każde 
dziecko na świecie. > 

Drzwi otwarły się, Szwajcar oznaj- 
miający gości, stosownie do etykiety 
panującej w Longwood, wymówił na- 
zwisko Włocha. Markiz wszedł nie» 
zgrabnie i szybko, na chwilę zamarł 
spotykając się oczami z człowiekiem 
siedzącymi w fotelu, i zgiął się w 
pełnym szacunku ukłonie. Spodziewał 
się on ujrzeć chorego więźnia; przed 
nim zaś siedział cesarz Napoleon. 

XI. 

W Longwood prawie zapanowała 
wesołość. 

Cesarz ożywił się. Podnieciła go 
rozmowa z podróżnikiem włoskim. 
Chociaż gość był rażąco głupi, nie 
można było jednak wątpić, że zapisze 
każde usłyszane słowo i natychmiast 
wszystko opowie po przyjeździe - do 
Europy. A powiedziane było pod 
adresem wrogów uwięzionego ceSsa- 
rza wiele rzeczy przykrych. Po  króte 
kiej rozmowie wstępnej, Napoleon 
przeszedł'do tematów politycznych i 
mimochodem wspomniał o Aleksan: 
drze Pierwszym. A propos opowie- 
dział on, jak w 1807 roku cesarz 
prosił go o wysokie odznaczenie dla 
generała Benniysena i jak on, Napo- 
leon, odmówił nagrodzenia rosyjskie: 
go dowódcy, gdyż wstrętnym był 
dlań fakt, iż syn prosił o odznaczenie 
mordercy swego ojca. Cesarz opisał 
jak Aleksander zmienił się na twarzy, 
gdy zrozumiał z przezroczystej formy 
przyczynę odmowy. Zauważył też, że 
niezwykle zabawnym jest w roli opie- 
kuna moralności ludzkiej człowiek, 
który nasłał na swego ojca zbirów 
podkupionych za angielskie pieniądze, 
Zauważył, że piękny to monarcha, 
który oddał rządy nad czterdziesto- 
miljonowym narodem potworowi — 
Arakczejewowi, który opuścił Sperań- 
skiego, jedynego człowieka O wybit- 
nych zdolnościach państwowych w 
całym kraju, za niedostatecznie wyso* 
kie mniemanie, o. jego; Aleksandra, 
zdolnościach umysłowych, który zaj- 
muje się czytaniem psalmów ze sta- 
remi Niemkami, Wypowiedział zdanie, 
że Rosja wcześniej lub później utraci 

Polskę, że wątpliwem jest by mogła 
utrzymać przy sobie Finlandię i nigdy 
napewno nie zdobędzie Konstantyno- 
pola. Reszta zaś zdobyczy cesarzy -nie 
warta jest złamanego szeląga, a i sa* 
ma Rosja w krótszym lub dłuższym 
czasie pójdzie do djabła z: winy jakie- 
goś zwarjowanego despoty. Że wie- 
lomiljonowy żywioł ciemnych  rosyj- 
skich narodów może stanowić groź- 
ne  niebezpieczeństwo "dla całego 
świata i, .że- Europa ulegnie albo 
rządom kozackim albo republikań- 
skim. 

Skończywszy z Rosją i z cesarzem 
Aleksandrem — Napoleon wiedział, 
że wspomnienie Pawła, Bennigsena i 
Spereńskiego, szczególnie rozdrażni 
cesarza — przeszedł na temat Anglji 
i wyraził zdumienie, że kraj ten, han- 
dlujący wszystkiemi  możliwemi na 
świecie towarami, nie nauczył się 
jeszcze przehandlowywać wolność i 
nie wywozi jej dotąd na kontynent, 
tak bardzo wolności potrzebujący. 
Wypowiedział też krótką charaktery- 
stykę obu Jerzych — charakterystykę, 
którą pochwyci niezawodnie cała pra- 
sa _ opożycyjna  brytańska. Potem 
wspomniał Talleyranda i zauważył, że 
u tego króla zdrajców, stan zdrady 
jest stanem normalnym: „il ast tou- 
jours en čiat de trahison“. Opowie- 
dział szczegółowo rolę Talleyranda 
w zabójstwie księcia d Enghien, prze- 
sadzając ją umyślnie, aby powięk« 
szyć istniejącą już palącą nienawiść 
rojaiistów do sławnego dyplomaty. 
Poczem zatrzymał się czas ;jakiś na 
karjerze Fouchćgo, byłego terorysty i 
królobójcy, późniejszego wiernego 
Sługi Bourbonów, nazwał go najbar- 
dziej skończonym i prawdziwym  ty- 
pem łotra, jaki kiedykolwiek istniał na 
Świecie i dodał — aby dopiec Lud- 
wikowi - XVIII — że tylko on, 
Napoleon, mógł nie obawiać 
się usług takiego  łajdaka, ponie. 
waż wiedział, jak należy się wobec 
niego zachowywać, i pewnego razu 
w odpowiedniej chwili wytłomaczył 
mu: „Monsieur Fuche, il  pourrait 
etre funeste pour vous, guė vous me 
prissiez pour un -sot*. Pożartawał z 
Kongresu Wiedeńskiego i ze Święte- 
go Przymierza, którego członkami są 
trzej mali ludzie, chcący rządzić са- 

ta, według wskazówek popów, pod- 
czas gdy rządzić światem nie mógł 
długo nawet on sam—Napoleon. O+ 
znajmił, że nie przyznawanie jego ce- 
sarskiego tytułu jest głupotą, tytuł 
bowiem jest prostym dźwiękiem, 
tron—to kawał drzewa, obitego jedwa- 
biem, on zaś posiada, na szczęście, 
coś lepszego od tytułu i tronu, co 
może przekazać potomstwu. Monar- 
chowie, chcąc obrazić go, plunęli 
sobie wzajemnie w twarz: jeśli bo: 
wiem on, Napoleon jest potworem, 
to cóż dopiero można powiedzieć o 
tych, którzy na wyścigi chwytali jego 
uśmiechy i proponowali mu do wy- 
boru najznakomitsze księżniczki na 
żonę. Przypomniał, że w poczekalni 
u niego dziesiątkami  tłoczyli się, 
oczekując swej kolejki, monarchowie 
europejscy i że w dzień jego ślubu z 
córką Cezarów; cztery królow<Ę niosły 
tron panny młodej. Tłomaczył, że 
konfiskata jego bogactw—jest zwyk- 
łem kryminainem przestępstwem, które 
zresztą „nie martwi go wcale, nie 
potrzebuje bowiem niczego; jeśli zaś 
głód mu  bedzie groził, to 
nie zwróci się do monarchów, 
lecz pójdzie do koszar 53-30 pułku, 
który pełni służbę niedaleko Longwo- 
od,—i, oczywiście, prości żołnierze z 
ludu angielskiego podzielą się kęsem 
chleka z najstarszym żołnierzem w 
Europie. 

Na te słowa łży ukazały się! w 
oczach Włocha, który podniósł ręce 
ku niebu. Cel został osiągnięty. Wy- 
tłomaczywszy to wszystko gościowi, 
cesarz dał mu do zrozumienia, że u- 
waża go za zupełnie wyjątkowego 
człowieka, zarówno: wybitnego cha- 
rakteru jak i rozumu, poczem pożeg- 
nał markiza. Oszalały Włoch pół go- 
dziny jeszcze i w powozie swym 
zapisywał każde słowo słyszane, po- 
wtarzając: „Cóż za człowiek! Jaki nie- 
zwykły człowiek!” 

Napoleon był bardzo zadowolony 
z rozmowy. Nie żywił on specjalnie 
wrogich uczuć ani względem  Ale- 
ksandra, ani Talleyranda, ani też 
Fouchćgo. Myśl o rywalizacji z nie 
m, chociaż zwyciężyli go, nie przy: 
chodziła mu do głowy: cesarz niko- 
go z ludzi nie uważał za równego 
sobie w zdolnościach umysłowych i 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

mowolnie wszystkiemi narodami świa: duchowych. Nie posiadał on już od- 

  

      

wnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz* 
łość, o miłości, sądowe sprawy 1 & @. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły: 
nowa 21—6 w bramie na schody. 
Qo godz. 10 zrana do S ej wiecz. 

‚ Daję korepetycję, 
p ZELDOW GI SAS L:koji 

. trancuskiego 
chor, WENERYCZ- iiczę niedrogo. 
NE, MOCZOPŁC. | powiedzieć się 9—11 

SKÓRNE rang i 2—4 po poładau. 
od 101, od 5-8 w. | Mickiewicza 42, m, 11. 

DOKTÓR Dinius 

LIeldowiczowa || Za 3500 
KOBIECE, WENE- dolarów 
RYCZNE i chor, sprzeda sprzedamy zaraz 

DRÓG MOCZ, plac 1.200 s. 
prz. 12—5 Dochód roczny 

ul.Mickiewicza 24 3.008 złotych. 

= RT zr | Dom Handl.:Kom. 
i | „LAGHELAS 

„ „Akuszerka Gdańska 6, tel. 9.05 
W: Smiałowska       

przyjmuje od godz, 9% 
do 19. Mickiewicza Ds "=: Pracy 

do wszystkiego 

  

46 m. 6 AR > 
WZP. Nr 63 lub do dzieci, 

znam się dobrze na 
kuchni, posiadam 
pięcioletnie  Świa- 
dectwo, adres w 
dministracji <iłowa» Na gwiazdkę , 

najlepszy prezent dla 
Rodziny jest Polisa 
Tow. Wzaj. Ubezpie- 

ń cze „Vesta“ 

na Żyeie. 
ligentnej rodziny. 

Informacji ud iela Zae 
Tow. Ubezp. «Vesta> zagrane 0 15 cf 
BISKUPIA 12, tel. 81 2 — 4 popoł.) 

    

Do wspólnej nauki 
w komplecie (począt- 
ki) poszukuję 7-letnie- 
go dziecka, najchętniej 
dziewczynki, z inte= 

  

MAJĄTKI 
domy, place, fol- 
warki sprzedajemy 
— kupujemy na 

kradzioną książkę 
wojsk. wyd. dna 
11 Vi 24 r. przez 

P. K. U. Wilno, na 

dogodnych |imię Antoniego Mar 
Dom. H.-K. siukiewicza 

<ZACHĘ TA» unieważnia się. 

Gdańska 6, tel. 9 05       PLACE 

w okolice Łukiszek, 
Pohbulanki, Zwie- 
rzyfica i Nowego 
Światu kupimy 
za gotówkę. 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA* 

Gdańska 6 
Tel. 9—05. 

. 664. 

  ela naukowe 

  

  

"AZ BZ 
wojskową wyd. 
rzez P. K. U4 

Wileūsko-Trockie na 
imię Franciszka Urba 
nowicza, zam. poczta 

Rudziszki, wieś 
Markowszczyzna, 

szonkowe, 

druku: 

  

dawna sympatji i antypatji na Świe» 
cie—przynajmniej w godzinach spó: 
koju: z każdym ze swych wrogów 
niezliczonych mógłby:w każdej chwili 
zawrzeć zgodę, jeśli tego żądały jego 
interesy, Teraz nie miał już żadnych 
interesów: stał za nim wróg strasz= 
niejszy od Anglji i do Rosji. Tylko 
przez dawne przyzwyczajenie do za* 
dawania ran wrogom, lub też w po» 
rywie rozdrażenia, w skutek chorej 
wątroby, Napoleon odbijał swą złość 
na ludzkość i los, na kim się da- 
ło. I oczywiście przyzwoiciej było 
wywrzeć złość na Aleksandrze, lub 
na  Talleyrandzie, niż na sir 
Hudsonie Lowe. Zdetronizowany 
cesarz nie mógł nie odczuwać, że 
walka z gubernatorem wyspy Śwe 
Heleny nadaje pewien charakter dro» 
biazgowości ostatnim  latom jego 
życia. Przed tak niestosowną sytu- 
acią najłatwiej było się. uchronić 
aureolą męczeństwa, i Napoleon sta- 
rał się podtrzymać tę swoją auroelę, 
mimo, że zdawał sobie sprawę, że 
Anglicy zachowują się wobec niego 
dosyć przyzwoicie; a gdyby nawet 
nie byli zupełnie w porządku, to 
niemiałby zapewne prawa moralnego 
uskarżać się na to, mając na sue 
mieniu tak dużo ciężkich Spraw. 

Longwood ożywiło się bąrdzo, 
gdyż cesarz oświadczył, że wyjdzie 
na obiad do sali jadalnej Maitre 
d'hotel ubrany w zieloną haftowaną 
złotem llberję, ustawiał ciężkie pół- 
miski z rzniętego srebra, na chwie* 
jącym się stole z desek i wypę* 
dziwszy a pod kredensu szczury; 
wyjmowai serwiece des quartirs 
gónć:aux, — niezwykle cenny serwis 
ż sewrskiej porcelany, na którym 
artystyczne "malowidła przedstawiały 
sceny zwycięstw Napoleona. Mame" 
luk Ali stanął za fotelem Jego Ce- 
sarskiej Mości Ów Ali nazywał się 
w rzeczywistości Louis Etićnne Saint 
Denis i urodzony był w Wersalu, 
lecz przez fantazję Napoleona został 
swego czasu, niewiadomo  dlaczej 
zmieniony ma — татешка, Sześciu 
lokai w liberjach narodowości fran= 
cuskiej i angielskiej, roznosito jadio 
i napoje. Obiad, składający się Z 
siedmiu potraw, nie trwał nawet 
godziny. 
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