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Konferencja prasowa u Min, Veto Polski w sprawie pożyczki gdańskiej. 
Zaleskiego, ODAŃSK, 27 XL PAT. W związku „z wiadomościami. powi 

o požyczce dla w. m, Gdańska, która ma być zaciągnięta w bankach ber- WARSZAWA, 27.XI, (żel. wł. Słowa) Tińskich, wczorajsza prasa gdańska porusza TażwoNels Połski i. docho- 
W: dniu dzisiejszym Min. Zaleski za- dzi do fałszywego wniosku, że prawo to nie wchodzi wcale w "grę! po- 
prosił do swych prywatnych para: nieważ w sprawie tej najwyższą instancją jest Rada Ligi Narodów De 
mentów przedsiawicieli prasy, którym cyzją Rady Ligi Narodów będzie zdaniem” prasy gdańskiej -miafadajna 
udzielił wyjaśnień w związku ze zbli: bez względu na to, czy to się Polsce podoba czy nie. 
żającym się terminem sesji Rady Li- Zapatrywanie to jest z gruntu fałszywe aibowient Rada Ligi poweź: 
gi Narodów. W konferencji _ wzięli mie swą uchwałę wyłącznie na zasadzie obowiązujących traktatów. W 
również udział szef Biura Prasowego sprawie pożyczek gdańskich miarodajny jest art. 7my końwencji polsko: 
p. min. Grabowski i Dyrektor /De- gdańskiej, który wyraźnie postanawia, że w. m. Gdańsk może zaciągnąć 
partameniu Ogólnego p. Matuszew- pożyczkę zagraniczną tylko"w porozumieniu z Polską. 
ski oraż vice-minister Knoll. : 2 

Najważniejsze zagadnienia. Nowa Tr akcja w Gdańsku. 

Konferencję zagaił p. Minister Za- у GDANSK, 21—XI.. Pat. Wedle. doniesień prasy. tutejszej:: w sejmie 
leski dłuższem przemówieniem, „w gdańskim utworzyła się nowa frakcja złożona 12 czterech posłów * nie- 
którem _oświetlił, zagadnienia, które. miecko-gdańskiej partji ludowej, 5 postów polskich oraz trzech * posłów 
będą przedmiotem obrad sesji grude dzikich. Grupa ta w liczbie 12 osób ma na celu Obronę iriteresów I praw 
niowej Rady Ligi. Dwa z nich są posłów nie należących do żadnej, frakcji, 

НЕиЛиланНЕШЬ najważniejsze: Międzynarodowa Kon: i a 

',Stan zdrowia króla Ferdynanda. ferencja Ekonomiczna. i Konferencją 
Rozbrojeniow4. . 5Przygotowania do 3 

mi) 27—XI. Pat. Stan zdrowia króla Ferdynanda. popra- 
wia się; 

jednej i do drugiej są w pełnym to= 
ku. Termin zwołania obu narad ma 

   
  

być znacznie przyśpieszony i należy 
się spodziewać, że Międzynarodowa 
konferencja ekonomiczna zostanie 
zwołana w maju przyszłego roku a 

NA on dzisiaj nad sprawami państwowemi wspólnie z pre- 
zesem rady ministrów gen. Averesco. : 

* 

O stanie zdrowia króła Ferdynanda donoszą: „Król cierpi na raka w 
Konferencja Rozbrojeniowa nie póź- kiszkach 14k, iż domimo eptymistycznie redagowanych biuletynów naogół 
niej niż we wrześniu. Tendencje przy« małe nadzieje pokładają na* możliwość wyzdrowienia królą. + Śmierć króla 
śpieszenia terminów tych. konferen- mogłaby spowodować w:kraju poważne komplikacje polityczne, Z jednej 
cyj.są coraz silniejsze w łonie Rady. strony' bowiem partjachiopska, demokraci narodowi, a także kilka innych 
Ligi, czego wyrazem są wnioski i ugrupowań politycznych przgnęłyby powrotu do praw b. następcy ironu 
uchwały powzięte ostatnio na nara- Karola, z drugiej strony b. premier Bratjanu, /a częściowo nawet'i obćc* 
dzie przygotowawczej. : 

W sprawie rozbrojenia inicjatywa 
znajduję. się obecnie w. ręku Francji, 
gdyż Anglja po odrzuceniu Protoku: 
łu Genewskiego ustosunkowuje się z obawy. 
reżerwą, | 

- Minister Zaleski podkreślił rów- 
nież, że obie -te.; sprawy © są nader 
skomplikowane'i niewątpliwie zarim 
zostaną zrealizowane wypłynie nie 
mało trudności. 

Sprawy gdańskie. 

Na_ bieżącej sesji Rady—-znajduje 
się. poza temi. zagadnieniami: natury 
ogólnej jeszcze kilka spraw gdań- 
skich. Najważniejszą z-nich jest spra: 

ši 6 r c у 
wa sanacji fnansów gdańskich. Rząd giczne poszukiwania, które dotychczas nie zdołały naprowadzić na 

włamywaczy. Polski solidaryzuje się całkowicie z 
zaleceniami Komitetu Finansowego 
Ligi. P.; Minister „jednocześnie pod” 
kreślił, ze „sanacja” finansowa Gdzń: 
ska za pomocą pożyczek. „doraźnych 
z Berlina nie da. istotnej. = poprawy 
stosunków 'a będzie jedynie dawką 

podtrzymującą agonię. i 
Sesja Rady Ligi „trwać będzie, 

bardzo krótko, zaledwie dwa dni+ Mi- 
nister Zaleski udaje się do Genewy 
przez Paryż, gdzie odbędzie narady 
z min. Briandem..._.. === 

Reorganizacja ministerstwa. 
Po przemówieniu Ministra * Zales: 

kiego zabrał głos min. Grabowski ł 
zaznajomił zebranych z wynikami na- 
rad kierowników biur prasowych, 
które odbyły się niedawno w Gere- 
wie. Z kolei przemawiał Dyr, Matu- 
szewski, Przemówienie... Dyr.. Matu-. 
szewskiego poświęcone było spra- 
wie reorganizacji ministerstwa. Mów 
ca stwierdził, że ostatnia  organi- 
zacja centrali nie była ani planowa 
ani dogodna, Jako przykład p. Mafu- 
szewski przytoczył fakt, że radcą 
ekonomiczny, którego udział przy 
opracowywaniu. rozmaitych kwestyj 
politycznych jest bardzo ważny, znaj: 
dował się dotychczas nie w  depar- 
tamencie politycznym lecz ogólnym, 
W myśl przeprowadzonej obecnie 
reorganizacj, iktórej plan zatwierdzon: 
został na onegdajszej Radzie Mini- 
strów, skład departamentu politycz: 
nego będzie wynosił od I-go grud- 
nia 97 etatowych urzędników a.de- 
partamentu ogólnego 72, Dotychczas 
liczba urzędników w departamencie 
ogólnym znacznie przewyższała de- 
partament polityczny. 

Po tem przemówieniu Minister 
Zaleski udzielał odpowiedzi ha zapy- 
tania dziennikarzy. Między innemi na 
pytanie czy rząd polski nie zamierza 
reagować na przebieg ostatniej dys- 
kusji w Reichstagu, podczas której 
niektórzy posłowie niemieccy oma- 
wiali wyniki wyborów na Górnym 
Śląsku, co jest wtrąceniem się do 
Spraw wewnętrznych obcego pań- — 
stwa — min. Zaleski oświadczył, że 
dotychczas wie o przebiegu dyskusj] 
w Reichstagu z gazet a wiadomości 
oficjalnych nie posiada. Nasze Mini. 
sterstwo zwróciło się za, posrednic- 
twem poselstwa w Berlinie o šteno- 
gram z posiedzeń Reichstagu i po 
otrzymaniu tego dokumentu Minister 
Zaleski zajmie stanowisko. 

Dalej na zapytanie czy słuszne są 
pogłoski o zwołaniu Komisji Spraw 
Zagranicznych p. minister odpowie: 
dział, że nic o tem nie wiei że spra- 
wa posiedzenia o ile ma się ono od- 
być i przedstawiciel rządu ma w 
niem wziąć udział zostanie zdecydo- 

'którem rząd sowiecki oświadcza, iż przybycie delegacji łotewskiej 

ny premjer Averescu obawiają się powrotu ks. Karola.”.Niema zaś w Ru- 
miunji czynnika, kióryby mógł odegrać rolę.arbiira pomiędzy-obu-obozami: 

|, Francuski rerigenolog dr, Roget| przybył do Bukaresztu 11ma "jutro 
zbadać króla Ferdynanda, Stan zdrowia króła w dałszym -ciągu budzi 

Marszałek -dworu królewskiego gen, Angulescu! wyjechał do Paryža 
skąd udzč się mia-dp Cherbūrga na powitanie powracającej ze Stanów: 
Zjednioczonych krėlowej Marji, Gen. Angulescu таг юМЕ królowę' do 
niezatrzymywania się w Paryżu i jaknajszybszego przyjazdu do kraju. — 

Włanianie do Ministerjam Reichswehry 

  

Reichswehry. Złoczyńcy przedostali 
  

ener-  spłoszeni przez nocną służbę. 
ślady 

Losy tobotńików polskich w Niemczech, 
“BERLIN,'27 XL'PAT, Socjalistyczny „Vorwaertę* występując prze- 

ciwko. plartowattym w stosunku do osiedlonych na stałe w Niemczech tobot- 
ników polskich zarządzeniom wysiedleńczym zwraca rządowi niemieckiemu 
uwagę, że Polska' ma pełne prawo bronić swych obywateli „przed repre- 
sjami. Rząd polski-<pisze dziennik nie ograniczy się do gtóźby i zastosuje 
napewno ten sam środek wobee Niemców przebywających w granicach 
Rzeczypospolitej. 

Nacisk Sowietów na Łotwę. 
RYGA, 22X1(PAT). Zgodnie 2 propozycją sowiecką, rząd łotewski 

powziął decyzję wysłania do'Moskwy spe. jalnej delegacji mającej prowa- 
dzič „dalsze rokowania.w sprawie zawarcia traktatu handlowego, rozpo- 
częte już ubiegłego lata, c. 

Minister Spraw Zagranicznych otrzymał obecnie zawiadomienie w 
do 

Moskwy nie byłoby obecnie pożądane, gdyż władze sowieckie mające 
prowadzić rokowania z delegacją są przeciąžone innemi sprawami, оо 
o Zdaniem dzienników, koła polityczne w Rydze widzą w tem nie- 
wątpliwy dowód tego, iż rząd sowiecki pragnle uzależnić układ „g0spo- 

darczy od rezultatu rokowań politycznych o zawarcie paktu o nieagresji 
i wywrzeć w ten sposób pewien nacisk celem skłonienia Łotwy. do u: 
iesiyć w sprawie rozjemstwa oraz jej zobowiązań. wzgiędem Ligi 
ar; w, 

SS S 1 PDS a a a 

Ekipa 'polska w Ameryce, w je 
NOWY YORK, 27. XI. Pat. W 9-tym wielkim konkursie hipicznym 

rtm. Królikiewicz na koniu „Unigen* zdobył 4-tą nagrodę. 

Rewolta w Albanji, 
BIAŁOGRÓD, 27. XI. Pat. Z Tirany donoszą, że w całej Albanji 

objawia się reakcja przeciwko próbom rewolty. W Tiranie odbył się wielki 
wiec w obecności senatorów i deputowanych, na którym wypowiadano 
się przeciwkó rewolucjonistom a za rządem. Podobnych wieców odbyło 
się kilka w najważniejszych miastach. W Białogrodzie brak dokładniej. 
szych informacyj o działaniach wojennych w Albanji. Podobno rewolucjo - 
niš.i zostali odparci poza Dukażint. Przybyła onegdaj do Skutari artylerja 
wojsk rządowych została skierowana na pole walki, 

BIAŁOGRÓD, 27 Xi. PAT. «<Wreme» donosi, że albański minister 
wojny: cbjąt dowództwo nad albańskiemi wojskami rządowemi. Rozporządza 
on 5:1 pułkami piechoty, 2-mi'baterjami oraz kiikuset ochotnikami. Rozpo: 
częta wczoraj ofenzywa wojsk rządowych, zakończyła się powodzeniem. 
Powstańcy albańscy wycofali się w góry.” 

Dotkliwa porażka powstańców, 

„ « BIĄŁOGROD, 27Xi, PAT. Po chwilowem uiknięciu operacji przed: 
Skutari, rząd albański ściągnąwszy onegdaj większe. siły wojskowe na 
zagrożone punkty zadał powstańcom dotkliwą porażkę. . Przypuszczają, że 
PPWSZ cofną się na terytorjum Jugosławii, gdzie pozwolą. Się inter- 
uowač, ; Z г 

warna po powrocie premjera Mar- 
szałka Piłsudskiego. Е 

Zapytywany następnie w sprawie 
rokowań handlowych polsko-niemiec- 

TE Lieytaeja, 
Dnia 10 grudnia r. b. w Magistracie 
m, Prużany odbędzie się o godz. 

   < dzą, albowiem wszystkie  postanówię- 
  

w Dać Ši 

"Niemcy _ nie są „ odpowi 

  

kich Minister Zaleski odparł, że rząd 
Polski udzieli w najbliższym . czasie 
szczegółowych instrukcyj prezesowi 
Prądzyńskiemu i pos. . Diamandowi, 
którzy z ramienia Polski prowadzą te 
rokowania, 

TŻ'ej ofertowy, a następnie ustny 
przetarg na sprzedaż lokomobili 
Lanza 65 HP. Cena. wywoławcza 
1200. dalarów. Wadjum 10 proc, od 

ceny. wywoławczej, 
Warunki i szczegóły na 

lub fistownie. 
miejscu 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

262 

pojedyńczego n=ru;20 groszy 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rąkopisów niezamówionych nie zwracat 

Daia:6; grudnia <zbiera-się w Ge: 

newię Rada Ligi Narodów. Na, po: 
rządku « dziennym ważnych *spraw: 

niewiele, ale sam fakt, „że znów się 
spotkają nad Lemanemi p. pi' Briand, 

Strėsemann i sir. Austen Chamberlain 
wystarcza: aby zi|posiedzenia: Rady 

uczynić ważny wypadek, Będzie. się: 
w. Genewie realizowało * „małe Tha» 
ity= (źnięsięnie komisjł kontroli zbrd: 
jen) ponieważ; „wielkłe-Thoiry* (znie- 
sienie okupacji. Nadrenii). jest ekspė: 
rymentem: gconajmaniej.4. przedwczęs: 
nym. Tylko, že w' Thoiry.p.p. Briand 
i Stresemann próbowali się porozu- 

młeć beż pośrednika, a w Genewie 
sir Austen>będzie nim'siłą. rzeczy. 

W obecnych warunkach nie może 
być inaczej, albowiem, Berlin . jest 
sironą domagającą się od Paryża 
ciągłych ustępstw; Paryż” ustępować 
wiele nie może, bo ma swoją opinię 
publiczną, a odpowiadać odmownie 

nie chce. Kiedy. Paryż, dążąc do unie- 
zależnieriia” polityki iranicūskiej,  pr6+ 

buje, czy nie można pewnych.. spraw. 
załatwić:>z- Niemcami bezpośrednio, 
Berlin, odpowiada: ; ы 

*= Dlaczėgo nie? Tylko będzie to 
kosžiowalo: drožej... siai 

| „Dlatego., rozwiało „się „wielkie 
Thoiry*. /A' jakie są Szanse realizacji 
„małego*?. Niemcy domagają się,-aby. 
Kornisja Kontroli "przestała funkcjo: 
nowzć 1 ga giudnia. Na fo państwa 

_ Sprzymierzone w Konferencji Amba- 

BERLIN, 27 XI, PAT. Jak donosi prasa, nieznani złoczyńcy wtargć 
rięli do kancelarji ministerstwa < 
przy pomocy drabinki sznurowej do wnętrza gmachu poczem rozbiwW 
celem-upozorowania kradzieży kasę usiłowali wiargnąć do jednego z 
kojów woktórym przechowywane są ważne tajne dokiimenty, 

sadorów reprezentowane się nie zgo: 

pia. Traktatu, , dotyczące » ograniczenia 
zbrojeń w 'Niemcżech, nie'są jeszcze 
wykonane. Możnaby. .sporządzić dłu- 
gą listę (tych niewykónanych ‚ 20662 
Giązań, ale, miast, gubić się. w szcze- 
gśłach, przyjrzyjmy się qlepiej duchó+ 
wi, jakim przesycona jest: Reichswek: 
ra, nie mówiąc już'o „licznych orga” 
nizacjach odwetowych, z dowódz. 
twem armji. stosunki utrzymujących: 

„W roku 1926,.a; więcjuż pa pode 
pisaniu układów -Jocatneńskich, - nie-* 
mieckie Reichswehr Ministerium. „wy*. 
dało podręcznik wyszkolenia p. t. 

Leitjaden ,fiir. den Unterricht- im 
Heere, w którym autor dowodzi, że 

iais za 
wywołanie wojny i že Traktat. Wer: 
salski. powinien być « zrewidowany, 
„Alzacja, Saara, Eupen i Malmedy, 
Gdańsk, Kłajpeda i Śląsk Górny — 
pisze anonimowy autor — to wszyst. 
ko wrócić musi do Niemiec. Pokój 

podporządkowujący. 4 miij.. Niemców Pomiędzy. -poszczególnemi Jiniaiaca .. 

obceį dominacji — to bezprzykladny 

w dziejach zamach na naród niemiec. 
ki. Taki pokój jest niezgodny z zasar е лог 
dą. samostanowienia 0 sobie naro- 
dów. Pokój ten'ma w sobie zarodki 
przyszłych wojen...* : 

To jest jasne. Że tak większość 
Niemców rozumuje i czuje to zaw” 
sze było jaane. A pomimo to Ko. 
misja Kontroli będzie zniesiona. Nie 

T-go grudnia wprawdzie — bo mo- 
carstwa sprzymierzone chcą 
wić. na swojem* — ale między. . 15 
stycznia a 15 marca napewno. Szka- 
da łez na  opłakiwanie instytucji już 

na śmierć skazanej. W' Genewie p,p. 
Stresemann, Briand i Chamberlain 
ułożą właśnie dokładną datę i cere- 
moniał pogrzebu. sojos 

Nałomiast doniosłem pytaniem jest, 
jaki będzie skład i zakres. działania 

instytucji, która Komisję Kontroli ma 
zastąpić, Będzie to, jak wiadomo, Ko- 
misja Inwestygacji przewidziana przez 

art. 213 Traktatu Wersalskiego. Otóż 
cały wysiłek dyplomacji niemieckiej 
skierowany jest w. tej chwili. w. kie- 
runku uczynienia z owej Komisji ra- 

chitycznego. i bardzo w ruchach ogra- 
niczonego organizmu, Paryż i Lon- 
dyn powiadają, że przecież sfera „dzia- 

łań tej komisji jest już określona 

przez rezolucje Rady Ligi Narodów 
z 27 września 1924 i 15 marca 1025 

roku. Na co Niemcy oświadczają, że 
wówczas do Ligi jeszcze nie należa- 
ły i nie mogą być przez owe reżo: 

-  BARANOWICZE — ul:Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Mają 64 
DUKSZTY — 'ul Gen. Berbóckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego. 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — uł. Majora Mackiewicza 63 

wicz: wygłosił dłuższe BŚ e: 

„posta: 

ODDZIAŁY: 
NIEGWIEŻ 

ST 
80 

ŚW IR —_ul. 3 

NOWOGRÓDEK — ul. 
NOWO, ŚWIĘCIANY — | 
P_OSTAWY — ul. Rynek 19. 

OŁPCE: — ul. Piłsudskiego. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 

WARSZAWA _— Nowy *0- z 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

ui. Rafuszowad 
APE 20 

ui. Wileńska 28 

-g0 „Maja: 5 Lim, x: 
Świat, 46—14 

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

oraz z prówinejł 6 25 proc. dtóżej ' Ogłoszenia cyfrówe i taDEfoWE o 25 prac. droże 

Przed zebraniem Rady Ligi. 
Paryż, 23 listopada. 

lucje związane. Nawet "gdyby. ten 

argument. „był, słuszny, „są. „N 
związane przez postanowienia Trakte- 
tu. Wersalskiego, którego tart,) 213 
powiada wyrsźnie: „Tak dlugo, (jak 
Traktat będzie pozostawał ®' ‘тосу, 
Niemcy. zobowiązują . się ułatwiać 
wszelką imwestygację, jaką Rada Li- 
gi, głosując większością, Uzna- za 
konieczną...” «vs: ч 

„„Krancja uwažala,;: že la /wykony- 

wania tego postahowienia „pofrzebna 
jest. „stała: komisja <inwestygatyjna: 
"Wielką Brytanja do tego zdania się 
przychyliła. Porozumiano- się: nawet. 
że ria czele komisji stanie gentrał 
francuski (początkowo miał to<być 
"gen. Serigny, obecnie mówi się o 
gd DRTEREPTEE" OŁENEŃEY "FE 
fo się nię zgadzają: (ładny dnych ką! 
stałych, w Tazie pofrzeby wystarczą 
misje utworzone „ad hoc". «+6 

- Pozatem samo przez, się rozumie 

się, że terenem działania Kotnisji 
Inwestygacyjnej będzie całe deryto- 
ijum obecnych Niemiec. Przeciwko 
temu Berlin gwałłownie- protestuje, 
P. Stresemann oświądczył, że może 

się zgodzić tylko na to, aby inwe: 
Stygacje były od czasu do czasu 
przeprowadzane w... strefie, zdemili- 
taryzowanej Nadrenji, to znaczy: w 
pasie 50:kilometrowym na prawym 
brzegu Renu. - U :03 

Wreszcie Niemcy nie zgadzają się 
ra pówzięią już dawio rezolucję, że 
w Komisji reprezentowane będą Pań- 
stwa w Radzię Ł'gi reprezentowane. 

  

»'Ta objekcja  skićrowana jest głównie 
przeciw Polsce. P. August Zale$ki,. 
który również, do Genewy się -udaje, 
będzie musiai tego punktu szczegól- 
nie bronić. : ц& 

! Kazimierz+Smogorzewski, 

Dyskusja budżetowa. 

Budżet Ministerstwa Pracy 
._.1 Opieki Społecznej. --. 

SWARSZAWA, 27XI (PAT). Na 
fioćcńem posiedzeniu z piątku na SO: 
botę sejmowej komisji budżetowej 

  

kontynuowano dyskusję Szczegółową " 
nad budżetem M-wa Pracy i Opieki 
Społecznej. M Asa 

„ Przy tej okazji p. miaister_Jurkie- 

w którem zobrazował stan pracy w. 
M-stwie w dziedzinie ustawodawstwa. 
Minister zawiadomił o przygotowaniu 
szeregu projektów Ustaw jako to 
emigracyjnej, o Kasach Chorych i o 
ubezpieczeniu pracowników  umysło- 
wych. Projekty te po uzgodnieniu 

stwami i przyjęciu przez Radę Min 
strów zostaną. ogłoszone: « w 'drodze 
dekretu - Prezydenta  Rzeczypospo- 

M dzi „I 53 Ч 

+ „Po zakończeniu dyskusji szczegó: 
łowej przyjęto wniosek referenta posła 
Ziemzięckiego (PPS). 0. powiększeniu 
kosztów na objazdy. inspektorów 
pracy.o 10.000 złotych oraz wniosek 
posła Harusiewicza (ZLN) o skreśle* 
nie.8 miu etatów w: urzędach woje- 
wódzkich. Wszystkie inne wnioski 
w szczególności zgłoszone przez re- 
ferenta a przewidujące powiększenie 

„o 11 miljonėw funduszu bezrobocia — 
odroczono. 

Nadto komisja: postanowiła - całą 
nadwyżkę dochodów przedsiębiorstwa 

   

Marszałek Piłsudski wpuścił 
Wilno, 

Wczoraj o godzinie 7/0 minut" 40 
w specjalnym wagonie. tociągu Wżf- 
szawskiego opuścił Wilno p. Marsza- 

„łek*]. Piłsudski. g2wt n 
Już przed godzińą 7+mą na dwor» 

cu kolejowymi zaczęła się zbierać pit - 
bliczność, która przybyłemu Marszał- 
kowi zgotoweła owację. — Na 'dwor“ 
cu*p. Marszałka: żegnali, w zastėpst“ 
wie p. wojewody Raczkiewicza, "p: 
vice wojewoda ' Malin-wski, kilku 
profesorów U'S B.;9*inspektor * armji 
gen. Burhardt-Bvkacki, dowódcy po: 
szczególnych  stmodzielnych  jednó: 
stek bojowych, © stacjonujących "w 
Wiłwie, Oraz”' przedstawiciele władz 
cywilnych i samorządowych,” 1124 
Wartę honorową przed wagońiem 

p. Marszałka zaciągnęła kompania 6. 
pułku piechoty legjonowej ze  sztan- 
darem i orkiestrą, : 2572 IA 

Przy pojawieniu się ° па peronie 
A p. Marszałka orkiestra odegrała hymn 

isji narodowy, kompanja  sprezentowala 
broń i p: Marszałek, żegnając się О2 
obectiymi, odbyt jeszcze kilkuminuto< 
Tora 2 gen. Burhardt Bukac- 
m 3 

оЧебпа 2 psn podala p.“ Mar“ 
szałkowi bukiet żywych kwiatów. Na- 
stępnie p. Marszałek wszedł do waż 
gonu i pociąg ruszył, Ti 

Przed wyjazdem w dniu wczót 
rajszym p. Marszałek odbył dwie 
konferencje, Pierwszą w gmachu Do: 
„wództwa obszaru warownego, w któ- 
rej wzięli udział! generał Burhardt- 
Bukacki, gen, Tokarzewski, pułk. Koc, 
pułk. "Ożyński i inni, Na koferencji 
tej poruszono sprawy, tyczące wi- 
leńskiego obszaru * warownego, beż: 
pieczeństwa i sytuacji na granicach 
litewskiej i sowieckiej, oraz pomniej- 
sze wojskowe. Potem odbyła się na- 
aa która przetrwała do godziny 
p. p. Tr и 

O godzinie 4:6j p. Marszałek po” 
„wrócił do mieszkania swego brata. 

Tu w godzinę* później przyjęci 
zostali na audjencji poszczególni Do- 
wódcy pułków oraz. innych jednostek 
bojowych. 97 3 5 

Następnie p. Marszałek udał się 
do pałacu, gdzie odwiedził chotego 
p. Wojewodę. W rozmowie jaka wy- 
wiązała się podczas wizyty ' Qmówio: 
no ostatnie wystąpienia wywrotow- 
ców-i stan administracji, oraz sprawy 
mniejszości narodowych. (K): 
Dekret prasowy * wpłynął do 

Sejmu. | 
"WARSZAWA, 27 XI, (żel, wł, Słowa) 

W „dniu dzisiejszym vice'premjer Bar: 
tel hadesłał p. Marszałkowi. Ratajowi 
pismo w którem złożył Sejmowi 12 
dekretów | =Rzeczypospoli: «- 
tej) a w. tem i'odekreti (prasowy, 
wydanych „1a zasadzie”, postano” 
wień ustawy 2 dnia '2-g0 sietpnia 
1826 rokuso! upoważnieniu Preżydeń- 
ta Rzeczypospólitej:/ do” wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy -Stosow- 
2 2 postanowień ert. 44 Konsty« 

tucji. 

    

as 

Min, Kwiatkowski. 
WARSZAWA, 27—XI. Pat. W 

dn. 27*bm: p. mińister Przemysłu i 
Handlu inż. Kwiatkowski, „w towa- 
'rzystwie szefa Sekrzfarjatu m'nistra 
p, Czesława Pechego zwiedził pan. 
Stwową wytwórnię aparatów telegra- 
ficznych i telefonicznych. P, minisier 
stwierdził, że wytwórnia pracuje nor- 
malnie i jest na drodze dó dalszego 
rozwoju. ; 

Zjazdy polityczne' 
WARSZAWA, 27 XI. (żel wł, Słowa) 

W niedzieię w Krakowiė odbędzie 
się dawno zapowiedziany kongres 
P. S. L. Piasta. Program  zja-du 
obejmuje między innemi poświęcenie 

„Urząd Emigracyjny* w wysokości sztandaru piastowców ziemi krakow- 
411.000 zł. przelać na odbudowę po- skiej oraz uroczysty pochód na Wa: 
mieszczeń emigracyjnych -w Gdyni. . wej. Będzie to strona dekoracyjna 

W. dalszym ciągu. obrad komisja kongresu. Pomiędzy poświęceniem 
przyjęła w 2,gim « czytaniu budżet a pochodem odbędą sie "natady, w 

"stwa Pracy. i« Opieki Społecznej, których weżmą udział delegacje orga“ | 
Następne posiedzenie. odroczono do nizacji ludowych * czeskich,  blułgar= 
wtorku, Dalszy program prac komisji: skich, jugosłowiańskich, francuskich 

bsidoa jest. następujący: We wtorek przed i łotewskich, 
polugdniem rozpatrywany będzie. bud: 

żet isterstwa Sprawiedliwości, po dzie się wiec! zorganizowany 
południu—tenty i; emerytur; w środę pos* Bryla, który też projektuje udać 
przed, południem lasy peństwowe i się na Wawel. Zgoła zatem uzasad: 
prawdopodobnie / poczty i telegrafy; nione są pogłoski, że pomiędzy 'kort- 
w czwartek—albo; reforma. rolna albo kureritami možė dojść do niepórozu- 
koleje, któremi komisja zajmie się aż mileń; w których "pewną rolę będą 
do końca przyszłego tygodnia. miogły odegrać" żelazne "laski pos. 

W. następnym tygodniu pójdą pod Bryla obstalowane w większej ilości 
obrady kolejno ministerstwą Prze« pó powrocie z eskapady do Mo* 
mysłu i Handlu, Robót Publicznych,. skwy. Członkowie: kongresu Piasta, ! 
Spraw Wojskowych i Skarbu, wresz. który ma być wielką rewją sił tego 

5. Jedriocześnie w tymże dniu odbę:” 
przez 

cie referat generalny czyli „ustawa 
skatbowa. Wśród obrad nąd budżeł 
tem komisja zajmie się również pro 
wizorjum budżetowem na 1: kwarta: 
przyszłego roku po wniesieniu go 
przez rząd, | 

stronnictwa, będą umundurowani „w 
zielone koszulki, "Ten nowy mundur 
Piasta — jak twierdzą złośliwi —jest 
pomysłem pos. Witosa, który prag- 
nie - również mieć swoje... zielone 
koszule.



э° Ss + 

NA ZJAZD DELEGATÓW Okr. WIL. T.N.S.W. © naszych sprawach. 
Może nigdy jeszcze ruch na polu 

reformy dotychczasowych metod 
systemów nauczania oraz rewizji po- 
glądów i ideałów wychowawczych 
nie był tak bujny jak obecnie. ; 

Dotyczy to szczególnie takich 
państw, jak Niemcy Austrja, Rosja, 
gdzie przewrót społeczno-polityczny, 
wywołany wojną Światową i rewo- 
lucją stat się źródłem nowych po- 
trzeb życiowych. Ale i w innych, jak 
Stany Zjednoczone, Francja a  prze- 
dewszystkiem Włochy dzisiejsze — 
zagadnienia pedagogiczne i dydak- 
tyczne zyskują ogromną popularność, 
żywo poruszają umysły społeczeńst« 
wa, wywołując rzeczowe dyskusje 
i poważne prace naukowe. W szere- 
gu narodów, dotkniętych w sposób 
szczególny przewrotem roku 1918 
znalaz; się naród polski. I przed nim 
to właśnie — może jeszcze bardziej 
wyraźnie, niż przed jakimkolwiek 
innym — staje jako pierwszorzęd- 
nej wagi zagadnienie stworzenie z 
dotychczasowego poddanego Rosji, 
Austrji czy Prus nowego typu oby: 

„watela polskiego, wskrzeszenie w 
duchu nowych potrzeb i przešwiet- 
lenie promieniem nowych idei na- 
szych wielkich ideałów wychowaw= 
czych: oto zadanie jakie ma przed 
sobą szkoła polska, nauczyciel polski. 

Zadanie to specyficznie nasze, 
wybija sie ono ponad inne, nad któ: 
remi polska myśl naukowo-pedago- 
giczna czy filozoficzna pracuje 
wespół z całerm myślącem spoleczen- 
stwem Zachodu, ` 

Praca ta jednak jest nam ulatwio- 
ną i nie obcą, bowiem naród nasz 
posiada już chiubne pod tym wzglę- 
dem tradycje: oto widzimy, jak po- 
czynając od szacownych ' Kollegjów 
ks. Konarskiego i Komisji Edukacyj- 
nej szkół wydziałowych, po przez 
mrówczą pracę lzby Edukacyjnej 
ks. Warszawskiego i Ministra Wyz: 
nań Religiinych i Oświecenia Pub- 
licznego St. Potockiego z doby Król. 
Kongresowego, aż do wspaniałego 
rozkwitu polskiej szkoły prywatnej w 
temże Królestwie po r. 1905, a olb- 
rzymiego rozwoju szkolnictwa gali: 
cyjskiego pod opieką Rady Szkolnej 
Krajowej, kończąc wreszcie na ofiar- 
nej pracy nauczycielstwa w tajnej, 
podziemnej szkółce tu na tej ziemi 
naszej kresowej. naród polski widział 
w szkole swej podwaliny mocy i 
świadectwo żywotności, środek walki 
o swą duszę, symbol wytrwania 
i skarbnicę swych najdroższych  ide- 
ałów i ukochań. 

I dlatego też z radością i wiarą 
śledzi społeczeństwo za pracą nad 
reformą nauczania i wychowania na: 
szej młodzieży, podejmowaną dzisiaj 
przeż Rząd i zrzeszone w potężne 
organizacje naukowe i zawodowe 
szeregi nauczycielstwa, La 

A'pracy jest nie mało, na miarę 
fidjaszową zakrojonej,wielkich wyma- 
gającej wysiłków,  energji, dobrej 
woli iwczucia się w istotne potrzeby 
narodu | państwa. 

Tej wielkiej pracy fragmentem są 
obrady zbierającego się w dniu dzi- 
sieiszym Ww naszem mieście dorocz- 
nego Zjazdu Delegatów Wileńskiego 
Okręgu Towarzystwa  Nauczycieli 
Szkół Wyższych i Średnich (T.N.S;W ), £ 
jednej z najstarszych i  najliczniej- 
szych organizacyj nauczycielskich w 
Polsce. 

Niechże wyniki tych obrad będą 
ową cegielką dorzuconą do wielkiego 
w trudzie i znoju  wznoszonego 
LAD MMM ROA A AD 6 

„ DLA DZIECI 

dla dorosłych książki 
Z sz „ma ) 

w Księgarni Stow. Naucz. 

gmachu szkolnictwa polskiego. 
gmach ten przecie winien być wspa' 
nialy, na mocnych fundamentach na- 
szej rodzimej kultury i tradycji opar- 
ty, szczytem swym — sięgać najwyż* 
szych ideałów, co je polską myśl 
wychowawcza wypiastowała, winien 
być obszerny i wygodny, by się 
wszyscy obywatele rzeczypospolitej 
czuli w nim dobrze i czerpali zeń 
jedni gorące umiłowanie i przywią- 
zanie, inni — szacunek i poważanie 
dla Polski, musi być także piękny w 
swej konstrukcji i w  szlacnetności 
swych linji i proporcyj. by podziw 
wzbudzać wśród obcych. Oby obra- 
dy Zjazdu d.isiejszego przyczyniły 
się do wzniesienia takiego gmachu. 

Oto są życzenia, które składamy 
przybywającym do nas wychowaw- 
com i nauczycieląm naszej ZE 

г ‚ М. 

Porządek dzienny Zjazdu. 
Niedziela, dnia 28 X1. 1926 r. 

1) Godzina 10. Nabożeństwo w koście: 
le św. Trójcy, które odprawi ]. E. Ks. Arcy- 
biskuk Romuald Jatbrzykowski. 

2) Godzina 11. Otwarcie Zjazdu: a) Za. 
pio Przewodniczącego Qkręgu Wil. Dyr. 

r. Zapaśnika. b) Przemówienia Gości, c) Re: 
ferat P. Prof. D:ra St. Glixeliego na temat: 
<Ośmio czy pięcio klasowa tzkoła średnia 
ogólnokształcąca». 

Dyskusja. 

Przerwa obiadowa. 
2) Godzina 4. a) Sprawozdanie Zarzą- 

du. b) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej, c) 
Wybory do 1) Zarządu 2) Komisji rewizyj- 
nej 3) Komisji rozjemczej. d) Sprawa utwo- 
rzenia funduszu pogrzebowego  (referuje 
Przewodniczący Dyr. Zapaśnik), e) Wolne 
wnioski i interpelacje. 

3) Godzina 8, Zebranie towarzyskie w 
sali Gimnazjum im. E, Orzeszkowej (Plac 
Orzeszkowej 9), 

Zjazd „UNDO* we Lwowie, 

Prasa żydowska informuje szcze- 
gółowo o zjeździe ukraińskiego Zje- 
dnoczenia narodowo demokratyczne: 
go. Zjednoczenie to obejmuje trzy 
grupy. Pierwsza, którą stanowią zwo* 
lennicy Petruszewicza wydaje we Lwo- 
wie czasopismo „Rada*. Grupa ta 
stoi na stanowisku, że Wschodnia 
Małopolska może być jedynie częścią 
Ukrainy sowieckiej. Giupa druga t.zw. 
autonomistów obejmuje zwolenników 
kompromisu idącego w tym kierun- 
ku, że Wschodnia Małopolska ma 
być autonomiczną dzielnicą państwa 
polskiego. Grupa ta żąda Uniwersy- 
tetu ukraińskiego. Trzecią najsilniej. 
$га grupą jest ta, która proponuje 
ideę, że Małopolska Wschodnia jako 
też inne ziemie ukraińskie należące 
do Polski stanowić mają niezawisłe 
państwo ukraińskie. Ta grupa stano: 
wi większość w UNDO i nadaje ton, 
Oficjalnym organem partyjnym jest 
dziennik „Swoboda* we Lwowie. 

Zjazd był bardzo burzliwy, zwła- 
Sszcza przy omawianiu sytuacji poli 
tycznej, spraw szkolnictwa, programu 
zmiany statutu. Krytykowano ostro 
niekonsekwentną politykę niektórych 
a= partjj i organów partyj- 
nych, . 

W zježdzie braio udziai 217 dele- 
gatow.z prawem głosu oraz wielu 
ości i 5 posłów sejmowych. Na 

zjeździe zwyciężyła oficjalna większość 
partyjna, stojąca na gruncie niezawis- 
łego państwa ukraińskiego. 

Wielką niespodzianką było, że dr. 
Kost' Lewicki, jeden z najpoważniej. 
szych działaczy UNDO nie został wy- 
brany do nowego Centralnego Ko- 
mitetu. Jak słychać będzie część dzia- 
łaczy partyjnych nadal uprawiała po-. 
litykę kompromisu, aczkolwiek znacz- 
na większość organizacji składa się 
z bezkompromisowych zwolenników 
całkowicie niezawisłej Ukrainy, 

A Pokłosie prasowe. 

„Biełaruskaja Krynica* - przynosi 
z wizyty delegacji 

S sił przedstawiciela komitetu centralnego związków zawodowych, posła do: 
Sejmu, Popłauskasa, na naradę w związku z prośbą 

sprawozdanie 
BCHD (biał. chadecji) u SE: 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, 
mu delegacja ta złożyła memorjał w 
sprawie „krzywd” jakich doznają Bia- 
łorusini — katolicy, o czem pisaliśmy 
na tem miejscu przed paru dniami, 
„Krynica* jest niezadowolona z przy- 
jęcia u J. E. ks. Metropolity ponie- 
waž: Arcypasterz obiecal przedstawič 
postulaty chadecji najbliższej Konfe- 
rencji Biskupów. Ks. Arcybiskup — 
zdaniem „Krynicy* -- zrobił to w 
myśl konkordatu, który wymaga, aby 
używanie języka obcego w kościele 
było wprowadzone za zgodą wszyst: 
kich biskupów polskich. 

<—Z iakiego postawienia sprawy, rzecz 
jasna pożądanych rezultatów — pisze dalej 
Krynica — oczekiwać nie możemy. Polscy 

ow oO 

Obawa Sowietów przed krytyką. 
Podróż delegacji robotniczej do Rosji nie dojdzie 

do skutku, 
J 

Z Kowna donoszą: Przedstawiciel sowiecki p. Aleksandrowski zapro- 

związków zawodo- 
wych o zezwolenie na podróż delegacji robotniczej do Rosji. W toku 
narady przedstawiciel sowiecki zauważył, iż rząd jego nie przyjmie warun- 
ków, za jakiemi obstaje komitet centralny związków zawodowych i w żad: 
nym wypadku nie zgodzi się, aby delegacji towarzyszył ktokolwiek z emi- 
grantów. 

Na to Popłauskas odpowiedział, iż komitet z wystawionych warun- 
ków nie zreżygnuje. Na skutek tego oświadczenia narada nie dała żadnych 
wyników i prośbę związków zawodowych skierowano do Moskwy. 

Komitet związków zawodowych utrzymuje, iż władza sowiecka 
z pewnością prośbę komitelu odrzuci i że w ten sposób wysłanie dele- 
gacji do Rosji zapewnie nie dojdzie do skutku. 

Walki w Brazylji. 
3 MONTEWIDEO, 27 XI. PAT. Wediug doniesień 
zylijskiego, w czasie bitwy pod Bella Vistą padło zarówno po 

- 

z pogranicza bra- 
stronie 

biskupi są nacjonalistami i napewno nie powstańców, jak i po stronie wojsk rządowych kiłkaset zabitych i ran- 
nych. Powstańcy wzięli do niewoli dowódcę oddziałów rządowych. zechcą aby kościół w naszym kraju przestał 

być polską instytucją narodową a stał się 
instytucją naprawdę katolicką i wziął pod 
uwagę. potrzeby kulturainoreligijne Białoru: 
sinów i Litwinów. 

Wszystko to jest jasne, Już raz za cza 
sów biskupa Matujewicza Białorusini kato: 
licy zwracali się do konferencji biskupów, 
jednakże nic nie uzyskali. Naogół Arcybi: 
skup odniósł się do delegacji nieprzychyłnie. 
adnego zrozumienia potrzeb  blałorusinów 

katolików delegacja u Arcybiskupa nie zna. 
lazła, Nasi delegaci ze swej 50 minutowej 
rozmowy z Arcybiskupem zrozumieli jasno 
jedno, iż zmienić narzucony przez pafńszczy! 
znę (panszczynu) język na język ojczysty 
uważa on za zbyteczne, Łatwo z tego zró 
zumieć dlaczego Arcybiskup uzależnił za. 
dośćuczynienie naszym postulatom od kon. 
terencji biskupów. 

Z tego wszystkiego widzimy jasno, że 
dia B'ałorusinówikatolików przyszły ciężkie 
chwile 1 dlatego Białorusini katolicy nie po. 
zostający w tyle ani na krok od ogólnego 
białoruskiego ruchu powinni organizować 
się i odwazniej bron'ćć swych praw», 

Na innem miejscu „Krynica” dru- 
kuje artykulik o «Hromadzie». Oto 
jak wygląda prawdziwe oblicze tego 
„biatoruskiego“ stronnictwa w oświe- 
tleniu Białorusinów: 

-+U nas o Hromadzie ludzie różnie 
mówiąz jedni chwalą, jedni ganią. Ci co 
chwalą nie mogą się nacieszyć, że Hromada 
obudziła |Białorusina do czynnej organizacji, 
Mówią również, że Hromada pośród prawo» 
sławnych wykonała ogromną pracę gdyż 
zorganizowała pod swym sztandarem całe 
uświadomione włościaństwo i robotników... 
a pozatem <Hromada» nastraszyła władze 
polskie i pokazała co może organizacja bia: 
łoruskiego narodu... i w ten sposób zmusi 
rząd do ustępstw. Е 

Ale są_i głosy krytyki, które oceniają 
pracę Hromady z niedowierzaniem, Mówią 
one że Hromada tylko w myśl swojej ideo- 

logii jest partją białoruską, według zaś 
składu swych członków będzie raczej partją 
więcej rosyjską. Weszli do niej wszyscy 
dawni rosyjscy urzędnicy, którym w Polsce 
źle się powodzi, idą do niej również wszy 
scy ludzie о rosyjskiej kujturze, częs:o nie 
umiejący nawet mówić po białorusku, 

W tych zarzutach jest dużo prawdy. 
Mówiłem sam z niektóremi irowadowcaii 
i muszę stwierdzić, że po białorusku ani 
słowa. Mówią dra łamanym lub zgoła 
po rosyjski. Kiedy się zapytałem dlaczego 
nie mówią po białorusku jedni odpowiadali, 
że R pobytu w Rosji zapomnieli inni 
że im się łatwiej po rosyjsku wysławiać. 

Przywódcom kHiromady doprawdy warto 
byłoby przypomnieć sobie o konieczności 
białorutenizacji partji. 

Pozatem do Hromady należy wiele nie- 
pewnych elementów, nie mówiąc nic o całej 
plejadzie najrozmaitszych szpiegów i prowo- 
katorów. 

Kiedy to wszystko weźmiemy pod uwa! 
gę zobaczymy, iż cała robota Hromady po: 
siada bardzo słabe fundamenty, jest to ko- 
los na glinianych nogach. Na pracę kultu: 
ralną zwraca ona mało uwagi. . Dosyć 
wspomnieć, że tam gdzie przychodzi Hro» 
mada zamiera cała praca kulturalna... . 

Reasumując to wszystko trzeba stwier- 
dzić, że żywot Hromady nie będzie długo 
wieczny, Stoczy ją robak wewnętrzny». 
z 

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

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

RIO-DE-JANEIRO. 27.XI. PAT. Nie podając bliższych Szczegółów 
komunikat urzędowy potwierdza, że ruch rewolucyjny objął stany Parana 
i Sante-Catalina. Komunikat głosi, że 
powstańców, 
trybucje od kupców tamtejszych. 

który zajął jedno z miast w Paranie 
oddziały rządowe rozbiły oddział 

i zączął ściągać kon" 

  

Trąba powietrzna w Ameryce. 
NOWY YORK, 27 XI PAT. Gwałtowna trąba powietrzna, która przeszła w ubie: 

gły czwartek nad 6—1iu stanami południowymi i południowo zachodnimi spowodowała 
olbrzymie straty materjalne. Straty te dotychczas mie zostały obliczone lecz według 
przypuszczeń wynosić będą kilka miljonów dolarów. Ofiarami trąby powietrznej padło 
80 osób zabitych i znaczna ilość rannych. 

Wzmożona działalność Wezuwjusza. 
RZYM 27 XI PAT. Dzienniki donosz 

zuje wzmożoną działalność. Nocami na 

BSS IS 

CASCARINE | 
LEPRINCE 
TĘCZY 

PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA | 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych 

Rikas 1111 
W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VII 1925 r 

Jan Bułha 
Jagiellońska 8. 

  

artysta 
foto 
graf. 

Przyjmuje 9—6.. 

3 z Neapolu, że Wezuwjusz wyka- 
niebie widać ogromną czerwoną łunę 

я E. Mieszkowski 
= Mickiewicza 22 

KAPELUSZE *'- 
Velur, meloniki i in. Kraj. i Zagr. (Habig, 
Borsalino i t. d.) CZAPKI ciepłe 
(z nausznik.), stud. i t. p. 

| Zarząd Koła Filistrów K. 

  

olonia 
w Wilnie 

zawladamia, že dnia 30 listopada r. b.. 
we wtorek, o godz. 8 wiecz. w lokalu 
K. Polonła przy ul. Królewskiej 7, 
odbędzie się walne doroczne zebranie 
Koła. Wobec wyborów i innych 
ważnych spraw uprasza się o jak 

najliczniejsze przybycie. 

  

         

e 
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„Times“ o Wilnie. 
«The Times» zamieszcza obszerny arty- 

kuł o Wilnie. Na wstępie autor zaznacza, 
że kwestja wileńska zasługuje na dokładne 
zbadanie, ponieważ jast ona zasadniczym 
czynnikiem w stosunkach Polski z jej są- 
siądami. «Wojna» Polskt z Litwą jest jed- 
nostronną. Polacy gotowi są porozumieć się 
z Litwą z chwilą, gdy tylko ta ostatnia wy: 
rzeknie się pretensji, których Polska bynaj- 
mniej nie zamierza uznać. Ponieważ zaś Li- 
twa również nie chce się zrzec swych pre- 
tensji—wszystko stanęło na martwym pun- 
kcie. Korzysta z tego konfliktu Rosja jako 
strona trzecia. Autor w dalszym ciągn poda- 
Je szczepółową charakterystykę Wilna 1 oko- 
licy i pisze, że wschodnia architekturą, któ- 
rą widać w Wilnie, pozostała tam jako 
<irofea obcego najścia». Korespondent przy- 
pomina, że w p:zeszłości Wilno było naj. 
bardziej wysuniętą placówką cywilizacji za- 
chodniej, aż do czasu, w którym Rosja z 
rozmysłem przecięła węzły, łączące je z kul- 
twą zachodnią. Wilno i okręg wileński po- 
łożony jest w korytarzu, który przecina 
drogę z Niemiec do Rosji przez Litwę i 
stwarza barjerę, unicestwiającą ich marzenia 
© siworzeniu wspólnej granicy. 

Przechodząc do omówienia skutków 
<irwajączj wojny poisko»itewskiej», autor 
wskazuje na upadek portu kłajpedzkiego, 
jako na skutek tej wojny. Taka sama stag - 
nacja zaczyna grozić i Libawie, ponieważ 
linja kolejowa z Wilna przechodzi terytorjum 
litewskie. Warunki, jakie panują na granity, 
autor uważa za nonsens i podaje liczne tego 
przykłady na gruncie gospodarczym i komu» 
nikacyjnym Mytem jest twierdzenie, jakoby 
wielkie ilośsi żołnierzy były ulokowane na 
granicy i że jakoby Polska tylko siłą zbroj* 
ną utrzymywała obecny stan rzeczy, Myt 
ten był wyzyskany w przeddzień zawarcia 
traktatu sowiecko-litewsklego 1 zapewne 
jeszcze będzie wyzyskany wówczas, gdy 
Niemcy zechcą na tym terenie odegrać swo* 
ją rolę. 

Ś$| Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 
2 się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 

3 

$ 

Czesława Jankowskiego 

A, czeczotkOwej szkatułki * 

e 

(16 portretów w tekście), 
wydana z racji jubileuszu 50-lecia 

pracy literackiej autora. 
Zamówienia z prowincji kierować do 

„_ drukarni M. Latoir'a, 
Wilno, Mickiewicza 11a, tel. 5 —80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
7 

"RADIO 
SŁUCHACZE! Pamiętajcie, że naj. 
RY odbłór zapewniają lampki 

atodowe PHILIP3 MINIWATT. 
Dowodem tego jest fakt, że z zagra: 

Loc an Ei esa 
i 1a lam "LIPS jedynić Miwari otrzymały 
Najwyższy Dyplom Uznania na 
Pierwsej Ogólnokrajowej Wysta: 

wie Radjowej w Warszawie. 
Ządajcie prospektów PHILIPSA od 

Waszego dostawcy lamp radjowychl 
W prospektach PHILIPSA znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać” najbardziej 
odpowiednie lampki dla Waszego 

aparatu: Z 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

  

  
  

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5 

Dział Kulturalno -Oświatowy 

Magistratu m. Wilna 

GY'KE 

Poranków Muzycznych, $ CENY MIEJSC; P. 
8 

Teatr 

Š Słowo wstępne w; 

2 Niedziela, dnia 28 listopada” 1926 roku 

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

Targowska, panowie Prof. Ludwig i St, Purzycki. 
W programie: pieśni żołnierskie i powstańcze Chopina i Niewiadomskiego. 
Kompozycje taneczne Marczewskiego i inne, oraz poezje Słowackiego, Wyspiańskiego, 

Or—Ota, Zawistowskiej 
ygłosi Dr. T. Szeligowski, przy fortepjanie Kapelmistrz p, W. Szczepański. 

g. 12.350 po południu. 
arter 80 gr., Amfiteatr i Balkon 40 gr. 

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

WESOŁE 

Początek o   
wkrótce otwarcie 

w gmachu 
ъ 4 99 

Miniatur K R K Ń D U przy ul. Dąbrowskiego 5. 
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MAREK AĄŁDANOW 

5 Swięta Helena wyspa 
maleńka. 

Cesarz był w doskonałym humo- 
rze: przestał odczuwać ból w boku i 
wydało mu się, co mu się czasem 
zdarzało, że brzyćwa znikła i może 
do śmiierci jest jeszcze daleko. Napo- 
leon sprobował dwuch czy trzech 
potraw, zwykle nie jadał nic, i kazał 
podzć szampana. 

Po obiedzie wszyscy przeszli do 
salonu, gdzie podano kawę, Monto: 
lon rozstawił szachy na dużym bron- 
zowym stole z malutką tablicą do 
szachów po środku. Napoleon posu- 
nął pionka —grał on bąrdzo źle i ni- 
gdy nie namyślał się nad pójściem— 
lecz nie grał dalej: miał ochotę roz- 
mawiać, Czuł się usposobionym do 
rozmowy, Bertrand poprosił Jego Ce: 
sarską Mość o przeczytanie głośno 
tragedji Corneille'a: marszałek dworu 
lubił to zajęcie poobiednie, przy któ: 
rem mógł nieznacznie zdrzemuąć się 
z pół godzinki, budząc się chwilami by 
wyrazić zachwyt swój dla genjusza 
poety i czytającego. Napoleon zaczął 
porównywać piękności tragedyj Cor- 
neillefa z utworami Racine'a i Voltaire'a, 
lecz spojrzawszy na swych słuchaczy 
— zamilki. Chwycila go złość na 
myśl, że wygnanie jego dzielą z nim 
niewykształceni generałowie, nie ma 
jący pojęcia ani o francuskiej tragedji 
ani o Dantem, wogóle nie znający 
się na niczem oprócz spraw  wojen- 
nych, co do których zresztą nie po- 
siadali też wielkiej wiedzy. O wiele 
lepiej byłoby, gdyby zabrał ze sobą 
na wyspę swiętej Fieleny jakiegoś pi- 

Sarza, w rodzaju barona Denona. 
Rozmowa wróciła znów do tema- 

tów politycznych. Hrabia Montolon 
zapytał, czy jego Cesarska Mość są- 
dzi, że dałoby się nie dopuścić do 
francuskiej rewolucji. 

— Trudno było, bardzo trudno— 
odrzekł Napoleon po krótkiem mil 
czeniu. — Należało zabić wodzów i 
dać ludowi część tego, co oni mu 
obiecywali. Rewolucja jest to brudny 
nawóz na którym wyrasta wspaniały 
kwiat. Zwyciężyłem rewolucję, gdyż 
zrozumiałem ją. Wziąłem od niej to 
wszystko, co miała w sobie cennego, 
a wszystko inne stłumiłem. Proszę 
zauważyć, że uczyniłem to bez pomo« 
cy teroru. Rządzić niedługo przy po- 
mocy niezliczonych kaźni, jak Robes- 

pierre, może każdy głupiec. Lecz wąt: 
pię, czy kto, oprócz mnie, mógł uspo- 
koić Francję bez gilotyny. Proszę 
przypomnieć sobie owe czasy.. Ty: 
siącletnia monarchja leżała w gruzach.. 
Wszystko było zniszczone, złamane i 
zbrukane. Koronę swoją podniosłem 
z kałuży. p 

Cesarz zamyślił się. 
— Tak, rewolucja jest zjawiskiem 

strasznem — zaczął znowu. — Lecz 
jest to wielka siła, wielka jest bowiem 
nienawiść biedaka ku bogaczom., 
Rewolucja zawsze wybucha ku dobru 
ludzi biednych, a biedni właśnie naj. 
więcej z jej powodu cierpią. Mógł 
bym uratować swój tron po Waterloo, 
gdybym podburzył ubogich przeciw- 
ko bogaczom. Lecz nie życzyłem so* 
bie być królem holoty... Obserwowa- 
łem rewolucję zbliska i dlatego nie- 
nawidzę jej, chociaż ona to mnie uro: 
dziła. Porządek jest największem do» 
brem społeczeństwa. 

Kto nie żył w roku 1794, kto nie 
widział rzezi, teroru i głodu, ten nie 
zdoła zrozumieć, co ja uczyniłem dla 
Francji, "Wszystkie moje zwycięstwa 
są niczem w porównaniu do zwy- 
cięstwa nad rewolucją.. Nikt nigdy 
nie zaglądał w przyszłość tak daleko, 
jak ja to uczyniłem wówczas. A czy 
rozumiecie, czem jest dla polityka 
zagiądanie w przyszłość? O przeszło 
3 mówią głupcy, rozumni ludzie 

sądzą 
rozwodzą się szaleńcy. Człowiek: od- 
ważny zazwyczaj lekceważy przyszłość. 
W późniejszych czasach ja samrzad- 
ko zaglądałem naprzód dalej, jak na 
trzy lub cztery miesiące. Przekonałem 
się 2 doświadczenia, że największe 
fakty dziejowe zależne są od Jego 
Wysokości — przypadku... 

Hrabia Montolon zauważył z sza» 
cunkiem, że ideolodzy nie zrozumieją 
nigdy wielkiej historycznej roli Ce: 
sarza, 

— Ideolodzy! — podchwycit Na- 
poleon z pogardą.—Ideolodzy.. Adwo- 
kaci.. Nie znoszę tej kategorji ludzi,.. 
Za każdym razem, gdy widzę adwo: 
kata, odczuwam žai, że już niema 
zwyczaju obcinania ludziom języków. 
Dopóki ideolodzy miewali rozumne 
przemówienia, miałem szczęście w 
wielkich dziełach. Powodzenie jest 
największym mówcą świata.. Nie ro- 
zumiem, dlaczego panowie adwokaci 
zaczęli się zajmować rewolucją? Co 
oni rozumieją! Rżądzić w czasach 
rewolucyjnych można tylko w  dłu- 
gich butach z ostrogami, Co prawda, 
prócz długich butów potrzebna jest 
głowa: same tylko buty posiadał ge- 
nera! Lefayette, 

— Bohater Starego i Nowego 

teraźniejszość, o przyszłości ` 

Kontynentu — wtrącił z uśmiechem 
Montolon— przezwisko sławnego dzia: 
łacza Amerykańskiej i Francuskiej re- 
wolucji. 

— Dureń Starego i Nowego Kon- 
tynentu, — odrzekł gniewnie cesarz. 

— On jest wierny swemu dawne- 
mu, przestarzałemu systemowi — za: 
uważył Bertrand. 

Napoleon spojrzał z ukosa na 
marszałka dworu. 

— Tu chodzi o głowę, a nie o 
system. Co zaś do systemów, to na- 
leży zawsze pozostawiać sobie prawo 
żartowania jutro z tego, co się 
twierdziło dzisiaj. - 

I, z szorstkim ruchem, którym 
zdawało się wyrażał gniew na samego 
siebie, za dyskusję polityczną z ludź- 
mi, którzy najwidoczniej nic a nic 
nie znali się na niej, cesarz zmienił 
nagle temat i zaczął mówić o wojaie, 
pytając generałów, który z jego po- 
chodów był zdaniem ich najwspz- 

nialszy. : 
— Kampanija wloska,—rzek! pew- 

nym glosem Bertrand, 
Twarz Napoleona rozjašnila się, 

lecz skinął głową przecząco. 
— Nie miałem jeszcze wtedy da- 

syć doświadczenia, 
— 1814 rok, la campagne de 

France,—wyrazit' swe zdante Monto- 
lon —Historją nie zna genjalniejszej 
od tej przegranej kampanj'. 

Cesarz żnów skinął. przecząco i 
powiedział, że uważa za najwspa- 
nialszy swój czyn wójenny pewien 
mało znany manewr. Zaczął szczegó 
łowo objaśnisć generałom istotę tego 
manewru, przygyminając nazwy pułe 
ków, miejsca postoju bateryj, liczbę 
armat i imiona dowódców. 

Hrabina Bertrand zauważyła ze 
zdumieniem, że doprawdy trudno jest 
zrozumieć, w jakl sposób Jego Ce- 
Ssarska Mość mógł to wszystko za- 
chować w pamięci po tylu latach. 

— Madame, le souvinir d'un 
amant pour ses anciennes mzitres, — 
Szybko zwracając się ku niej, z żywo” 
ścią odrzekł cesarz. 

XII. ° 

Montolon, generst salonowiec, sko- 
rzystał z tego zdania, by rozmowę 
skierować na tematy bardziej frywo!- 
ne. Napoleon zrobił uwagę, że mi- 
łość — jest to głupstwo, które się 
czyni we dw je; jedyne zwycięstwo 
w miłości — to ucieczka. Sam on 
nie kochał nigdy nikogo, — chyba 
Józefinę, a i tę nie bardzo. 

Hrabia Montolon, zmiękcza ąc peł- 
nym szacunku uśm echem lekki cha- 
rakter rozmowy, zaczął wyliczać zna- 
ne piękności, które należały chwilo- 

„wo do Jego Cesarskiej Mości: panie 
Foutee, Grassini, Lever. Duchenona, 
Bourgoing... 

— Teresa Bourgoing? Czyż tak? 
Zdaje mi się, że pan plącze mnie z 
Chaptalem, — przerwał słuchający z 
zaciekawieniem Napoleon, Montolon 
uśmiechając się, z większym jeszcze 
szacunkiem, zauważył, że cały: Paryż 
twierdził, iż cesarz był rywalem Cha- 
ptala. 

— Wszakże wszystkie artystki 
paryskie rozszerzały plotki o swej 
bliskiej ze mną znajomości, — za- 
przeczył Napolzon. — Dostawały za 
to większą gażę. 

Lecz uśmiech Montoiona świad: 
czy; wyraźałe o tem, że wierzył ane- 
gdotce. 

Hrabina Bertrand, znajdując że 
rozmowa przybiera tón zbyt lekki, 
zapytała, czy prawdą jest, że Jego 
Cesarska Mość we wcżesnej młodo- 
ści oświadczył się jakiejś  mademoi- 
selle Colembićr. 

— Nie oświadczyłem się, lecz miałem 
to uczynić. Miałem siedemnaście lat 
i ona wolała wybrać niejakiego pana 
Bressier, któremu ofiarowałem potem 
tytuł barona—z radości, że nie oże- 
niłem się z jego małżonką. 

— Tę samą historję opowiadano 
o teraźniejszej królowej szwedzkiej, — 
wtrącił Montolon, śmiejąc się. Po: 
dobno Wasza Cesarska Mość ofia- 
rowała tron Gustawa Wazy żydowi 
Bernadotte, powodując się dawnemi 
tkliwemi uczuciami do mademoiselle 
Cieri: 

Twarz Napoleona pociemniała. Ko- 
bieta ta, która ko.hała go gorąco, 
jako młodzieńca, z którą chciał się 
ożenić, lez rozmyślił się, którą, po- 
wodowany wyrzutami sumienia, pod- 
niósł tak wysoko, intrygowała potem 
w polityce przeciw niemu z Talley- 
randem i Touche... 

Na to wspomnienie znane mu 
uczucie nudy i wstrętu do wszyst. 
kich ludzi, a szczególnie do kobiet, 
powróciło z nową siłą do. jego Serca. 

— Miłość jest udziałem tylko ludzi 
niczem nie zajętych. —rzekł on ponu: 
ro. — Nie przywiązywałem do niej 
nigdy żadnej wagi. Tylko mahome- 
tanie mają słuszny pogląd na kobie- 
ty, które my, europejczycy bierzemy 
na serjo, niewiadomo dlaczego... 

Nic dziwnego, że Anglicy 
twierdzą, że Wasza Cesarska Mość 
zmieniła religję i stała się wyznawcą 
islamu, — zauważył Montolon.
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KURIJER GOSPODARCZY uuu zez © W dniu 30 listopada, we wtorek, jako trzecią b i ierci si dokładnie brzmieć tak, jak jej pie- : i aaa? ||| ZIEM WSCHODNICH czałka „po, drugie sttoie weksl, „P.BOLESLAWA SZTRALA 2 i anie eksportu. sta zaś Wobec tego, że Spółka w ustalonym Niony jest adres, winien on być tak Z działalności Banku Ee oe o a powyższe oarunki przyjęła, "pot samo wypisany w p: „na zlece- 
jo- nictwo, przemysł przetwórczy (Cu- mpezpiewenie aura posiada wystarczające nie“, To samo Się tyczy i pozosta- LEA Gospodarstwa Krajo krownictwo, fabryki przetworów ziem- zwoliło Spółce a tejże ek kainas, łych żyrantów i przy wypisywaniu 

     
   odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele Św. "Ducha o g. 9-ej rano. 

O czóm zawiadamiają ŻONA i DZIECI. 

  

    

  

    
    

      

  

       

wego. niaczanych, krochmalnictwo, etc.) oraz a w chwili obecnej Dyr. -Lasów Państwo. słów <odstępuję na zlecenie» firma 
przemysł drzewny. wych przekazują Spółce do eksploatacji od. winna brzmieć tak samo jak jej pie- r я 

Bank Gospodarstwa Krajowego powiednie zręby. czątka. O ile jest weksel wystawio- Podziękowanie powstał —- jak wiadomo —* w maju INFORMACJE. Ządania przemysłu naftowe. ny przez spółkę z ograniczoną od- Ё 1924 r. z fuzji trzech państwowych Świkdóct wego: powiedzialnością, lub spółkę akcyjną, Związkowi Polaków Ziemi Kowieńskiej, władzom instytucji kredytowych a mianowicie: Reforma opłat za świadectwa / to w podpisie powyższe odznaczenia wojskowym, redakcji „Słować oraz wszystkim zna- Polskiego Banku Krajowego, Państwo- przemysłowe. W wywiadzie z przedstawicielami muszą być wypisane w całości bez jomym i krewnym, którzy wzięli udział w oddaniu wego Banku Odbudowy oraz Zakla | ini i try. Prasy kierownik koncernu „Premjer* skrótów. ostatniej posługiś. p. Janinie Burhardtównie skład du Kredytowego EEE i r dk "projekt Tela, dyr. Waligóra tak określa zadania = (0) W e e cio eo: posługiś. p. rdtównie składa 
Bilans  fuzyjn, względnie bilans rzemysłu naftowego: centowego dodatku do podat- otwarcia A zDąkó: dż zam. Opłat za Świadectwa przemysiowe PYZEMY B RODZINA, 

    

» Głównem zadaniem przemysłu naf. ku dochodowego. Jak się dowiadu: knięty sumą 95,594 tys. zł. po jednej złożony niedawno przez” naczelną towego w Polict Gži mac dyr. jemy, organizacje kupieckie wystoso- 
stronie. radę zrzeszeń kupiectwa poiskiego. Waligóra—jest w obecnej chwili naj. wały do Min. Skarbu memorjał w : Ę Z ważniejszych jego pozycji wy. Wiele słusznych postulatów za- gcjgiejsze połączenie się w jedną sprawie doliczania 10 proc. dodatku obrony kraju. Nie mają zaś prawa ZEBRANIA | ODCZYTY nosiły wkłady 17,761 tys., oraz kre. wartych w przedstawionym pro- wspólną organizację w celu umożli: do podatku dochodowego w pełnej współpracować ze związkami: Legjo- p dyty (gotówkowe) 26,832 tys. zł. Po- jekcie zamierza ministerstwo potrakto: wmiepia podniesienia produkcji. W cią* wysokości. W/ motywach memorjału nistów, Hallerczyków, Dowborczyków, zatem wykazane zostały zwaloryzo- wać życzliwie i przychylić się czę- gu ostatnich 3 ch lat produkcja pol- stwierdzono, że związki komunalne gdyż związki te nie zostały upoważ związku z akcją rządu, mającą na ce- wane pożyczki hipoteczne sfuzjono- Ściowo do projektowanych zmian. skiego przemysłu naftowego wynosi. otrzymują udział we wpływach z te- nione przez władze  ministerjalne do ju zorganizow wie Towarzystwa Bu- wanych instytucjj w sumie 42041 , W jakłm czasie to jednak nastąpi +, przeciętnie około 70,000 wagonów go podatku, wynoszący 30 proc. Do- prowadzenia akcji sprzysposobienia dowy Floty Narodowej, wileński od- tys. zł. W tych cyfrach wyrażał się | na czem ta częściowa reforma rocznie, co stanowi 05 proc. produk. datek ten na mocy artykułu 5odnoś- wojskowego. (k) dział Ligi morskiej i R:ecznej, w ce- więc początek działalności Banku DĘdzie polegała trudno już w tej cji światowej, podczas gdy przed nej ustawy nie ma zastosowania do _ — Licytacja wybrakowanych jy uświadomienia społeczeństwa o Gospodarstwa Krajowego. chwili określić, póki prace nie są za- wojną przeciętna roczna produkcja podatków samorządowych. Udział sa- koni. Komisarz Rządu na m. Wilno wążności powyższego zagadnienia or Na 30 września r. b. bilans mie. kończone. > nasza wynosiłą 135,000 wagonów. morządu w tych wpływach może być podaje do wiadomości ogólnej, że ganizuje w dniu 5 grudnia r.b. w Sięczny banku wykazuje już w ogól- _ Należy jednak przypuszczać, iż te "polski przemysł naf'owy musi na uważany tylko za podatek komunal- dnia 30 listopada 1926 roku o godz. sali kino teatru „Helios“ odczyt p.t. nej sumie 920,583 tys, na rachun Zmiany nie prędko mogą wejść w rynku światowym wystąpić solidarnie NY, nie zaś za bezpośredni państwo- 9 €j rano odbędzie się na rynku kal- „Zagadnienie morza”, kach „lokaty ministerstwa- skarbu* Życie, gdyż wymaga to wiele czasu „ „ię rozbiciu. Występujący na wy. Z tych względów nadzwyczajny waryjskim w Wilnie licytacja wybra- W roli prelegenta wystąpi komen- oraz „wkłady" łącznie 419,496 tys, na drodze ustawodawczej, a noweli- tych rynkach w pojedynkę poszcze- dodatek może być doliczony jedynie kowanych koni wojskowych w ilości 

— (x) Zagadnienie morza. W 

‹ е dant portu wojennego w Gdyni kom. Kredyty gotówkowe długo i krótko- zacja ustawy o podatku przemysło- Sgini nasi przemysłowcy nafłowi nie do tej części podatku, z której wpły: około 50 Adam Mohuczy. ierminowe wynoszą po ten dzień wym była dopiero niedawno prze« mogą za polskie produkty osiągnąć wy należą do skarbu państwa, a _ Do licytacji mogą stawać wszyscy”  W/ następną niedzielę tj. 12 grud- ogółem 379,957 tys, a emisje popie: prowadzona. nawet połowy ceny notowanej na zc do 70 proc. kwoty tego po- bez żadnego ograniczenia. z rb. o godnie 5-ej po poł. w sali rów wartościowych 171,176 tys. zł. Tępmin zwrotu nadwyżki wpła. rynku światowym. Z tego powodu datku. niadeckich U.S.B, odbędzie się uro- Porównanie powyższych cyfr 2 conego pódzika В wiele szybów polskich o słabszej pro- GIEŁDA WARSZAWSKA PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA czysta akademja, na program której świadczy o szybkim rozwoju opera: Е S dukcji jest nieczynnych. Przy podnie- 27 listopada 1926 r. — (0) Przedłużenie zasiłków Z!0ża się przemówienia przedstawicieli cyj Banku. = Definitywny wymiar podatku ma. sieniu ceny produktėw naftowych o' Dewizy i waluty: pieniężnych dla bezrobotnych „władz miejskich, ! W działalności instytucji zaryso- jątkowego ukończony został przed płaciłoby się uruchomienie wszyst- Trasz. Sprz. Kupno. pracowników umysłowych. Za- W związku z  powyższem ze wały się przedewszystkiem od 1925 kilku miesiącami i wówczas okazało kich zaniedbanych obecnie szybów a Dolary 8,99 901 8,97 rząd obwodowego Funduszu bezro- względu na charakter propagandy, r. pewnie okresy. Tak więc w poło- sję że nie przeniósł on nawet połowy także przeprowadzenie nowych wier- Holandja 26065 361,55 35075 pocia powiadomiony został o uchwa- Ofaz minimalną opłatą wejściową wie 1925 roku otrzymało rolnictwo prejjminowanej sumy. Ponieważ e- ceń. Pokłady na głębokości 1,000 Londyn 4360 43790 4357 1 zarządu głównego w sprawie prze- ZArząd Ligi Morskiej zwrócił się w poważną pomoc finansową na robo" wentualny niedobó* miał być rozłożo- metrów są fuż wyczerpane. dod WE 36 am ŠA dłteni do. 17 zodi okresu wy. SO M zone do eis a y siewne, przemysł zaś kredyty, któ: nę procentowo na płatników odpo- przeprowadzić wiercenia na głęboko- 26,72 2678 _ 2666 t zasiłaów ustawowych dla bezro- Pros>ą o zwolnienie tych imprez o >. e BA srode pni? E“ wiedniej kategorji (z pominięciem ok. ści 1,500—1,700 am 17392 17435 17349 = naeomd Sa umysłowych, Podatku miejskiego. ю rzetrwanie kryzysu wynikłego ZE których majątek nie przekraczał 10 S ' ы == 1 i rpią 13 Н _ stabilizacji i wprowadzenia złotego. łalęcy zł.), dze Skarbowe na roz- DE WE Baja” 12850 sai i ia A as "A „ -- Monografja Trok. Koło Wil akcja w. klenfaku popierania ra. sylanych makazach płatniczych usta dowiadojcny 22 io a jas Stokkolm 240,75 24135 240,15 — (k) Likwidacja zatargu w BSK“ Kom i Usielegośi ją dao 
szła akcja w kierunku popierania: ru- żkę, podwyžszai y A ‚ ‚ „ Skieį Akademji Umiejętności podjęto 
chu-budowienego: Którk— nawiew A iais ai cić Bank Polski postanowił poddawać Papiery wartościowe p OE projekt monograficznego opracowa* mówiąc — trwa nieprzerwanie @0к @а innych płatników 6 120 proc. sol s k praga Pożyczką Sare 2 ex z, palach = zpradrić ziłwidowiiićą nia Įezior Trockich O współudział a PPN bad Podałek należało zapłacić do Końca powiędnio będą AhtycHjgsh odrzu: 5 pr pažas „Kong, 1978 472) —  załaigu w zakładach włókienniczych zw buja s prio hyc p ’ Е. iernika roku bi H Ъ p pr. po: „konw, — — x = r E у r e wilanych na sumę 63,649 tys, z cze- = seriale, urzędy SARE ate "= a ile jest zane. pocz НН zast. P ae o Iie dania także na dziedziny pracy czio- go zrealizowano 53835 tys. Czyli stąpiły do egzekucji tego podatku, jcwowaji Wita odpierać de MOST sa pracodawców zaległości robot: "laka. W, Bak rata 26 m“ aaa; i i 0 : 2 я > i ali й | мдб\тірг‹‘і)г‘і;віеі połowie 1925 r. roz- ściągając go obecnie z całą bez- gej dosłownie tem samem imieniem i GIEŁDA WILEŃSKA. -  nikom. Zatarg zostal zlikwidowany, © p.w, -. posiedzeń Senatu względnością. Et т Ё я : S. B. zebranie przedstawicieli wydzia- _ począł bank z polecenia ministerstwa S Vobec tego jednak że płatnicy nazwiskiem jak brzmi wpis do reje Wilno, dnia 27 listopada 1926 r. 7, "SM sposób, iż pracodawcy zobo stru handlowego i nie może zacho wiązali się zapłacić zaległości robote ów, * sA zza = Wileń- 

, Skarbu akcję sanacyjną dla szeregU zwrącaj: 3 się obecnie do władz skar- L ! е ь Е : 3 . skiego Komisji Fizjograficznej, na prywatnych instytucji bankowych, bow 2 soba оОЙ sów j dzić najmniejsza różnica nawet w pi. Dolary St. Zjedn,—898 897:/, 898:/, nikom w dwuch równych ratach: 

  

: ` е którem pp. Profesorowie M. Lima- ° i iež « Ruble Złote—4 761/ 4,75:/: 4,76, ierwsza natychmiast i druga w prze- r i które z powodu załamania się złote- nadwyżki, względnie o zaliczenie jej zs ać hist Funty sika, 3 4 ciągu zradiik r. b. Nastęgnię as nowski i B. Rydzewski pocie go znalazły się w trudnem położeniu. ną jnne podatki bezpośrednie, izba A ; 5 wiązali się, celem uniknięcia ewen. plan pracy. Do propozycyj wysun ę, Działalność w tym kierunku była też skarbowa wyjaśnia, że jest to narazie : tualnych wypadków nieszczęśliwych, tych przez przyrodników — zgłosili główną cechą końcowych miesięcy niemożliwe, do czasu wydania przez : ` 1 a współudział także humaniści. Projek- 1925 r. oraz początku roku 1926 centralne władze skarbowe odnośnych 5 : i : " towana monograija  Trok obejmie _Pod wiosnę 1926 r. bank pono- ruznorządzeń, których spodziewać się Z UNIWERSYTETU, wszystkie działy nauk przyrodniczych, wnie położył nacisk w swej dzia- najeży przypuszczalnie „w_ najbliższej : > ich Świat zwierzęcy i szatę roślinną, tainošci na finansowanie robót Sie- przyszłości. — Powszechne wykłady uni. a także prahistorję Trok, historję, 

  
  

wnych, względnie później na  finan- = | NIEDZIELA] w sumię 1,585 zł. 34 gr. dla szkó! wersyteckie. W niedzielę, dn. 28-g0 etnografję, stosunki rolnicze. Jest to sowanie zbiorów, zaczem w  ostą. Tworzenie rezerw zbožo- 28 Das Wsch. s, og 7 » 08 Powszechnych m. Wilna na dożywia- listopada 1926 roku o godzinie 7-ej pierwsza w Polsce próba zespołowej tnich miesiącach przyszła z kolei wych. RA nie dzieci tychże szkół. wieczorem w sali Śniadeckich Uni- pracy, obejmująca wszystkie prawie Boca na pomoc kredytową dia ‚ ! Ан. КЫ Zach. sl og. 3 m. 38 W sumie tej 545 zł. 50 gr. sta- wersytetu profesor dr. Stanisław Pi- działy nauki Do Komitetu organiza. jysłu przetwórczego (młyny) ce- Według ostatnich doniesień z Jutro nowią kwotę przekazaną przez Zrze goń wygłosi odczyt pł. „Twórczość cyjnego weszli pp. Prof. K. Chody 
lem zaspokojenia potrzeb rynku żyw. Warszawy, Rada Ministrów planuje ĮSaturn. b.i m. szenie Lekarzy szkół m. Wilna i prze- |iteracka Tomasza Zana”. nicki, Prof C. Ehrenkreutzowa, Prof. pozosa Н kid = ooo rze w Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu pa + Sia dla dzieci po- Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 ] kios, Bat M ni 1 U podstaw tych typowych okre- sprawie tej odbyła się ostainio kon- Meteorologji U. S. B. mienionych szkół. roszy, „ Marszalkowicz, Prof, J. Priiiter, sów dla działalności banki toczy się ferencja międzyministerjalna, która z dnia 27-XI 1926 r. Wypłata tych zapomóg dla po FB AKADEMICKA Prof. J. Remer, Prof. Br. Rydzewsie, nieprzerwanie akcja kredytowa dla wypracowała żasady walki z drożyz- Ciśnienie szczególnych szkół rozpocznie się z Prof. P. Wiśnie « ski, przemysłu, w pierwszej linji dla pod: ną zboża, mąki i pieczywa, opierając srednie ) a dniem 1 grudnia rb. w wydziale  — Z prac komitetu llturnieju _ Dia zainteresowania temi pracamį stawowych jego gałęzi. Nadmienić się na tezie, że rezerwy żbożowe na- szkolnym przy magistracie m. Wilna. poetyckiego. Termin : nadsyłania U- włądz państ i lmorzadowich tu należy, że poważne fundusze ban- leży tworzyć w latach urodzaju. „a ) + tworów upłynął z dniem 25 XI rb. a wcze. zdam. inieja- ku pracują w przemyśle górniczo- _ Konferencja ta zajęła przytem nie. Średnia WOJSKOWA. Ogółem nadesłano 80 utworów pod torowie projektują w krótkim czasie iczym, włókiennicznym, rze- przyjazne stanowisko «wobec młynarzy Opad za do- ЗА оЧнЙ ! į : 

| mar niczym Almas nn) Wyražono bowiem przekonanie, že bę W mm. ja — (k) Nowy komendant gar. gociam większe zebranie, na ktėrem przed Poł W. skład komitetu organizacyjnego stawion: tanie -bl Do czasu mianowania no- stawiony zostanie plan prac. : w przemyśle maszynowym (maszyny kredyty młynarskie mogą przyczynić Wiatr ; wy: nizonu turnieju na mlejsce kol. ks. Kazimierza _ Zebrańiu piątkowemu przewodni- Tolnicze), wreszcie w przedsiębiorst- się tylko do podrożenia zboża. Sta- przeważający | WE > wo (ip sava e) 8, z: Kucharskiego, który wystąpił na wła- czył p. Prof. *zzselón: PStawiński wach państw owych. nowisko to zostało zakomunikowane _ Uwagi: РОа a= Senų na, cw sko to objął generał Bry- „nę żądanie, weszła koleż. Helena przewodniczący Oddziału Wileńskie- Stan emisji listów zastawnych i Bankowi Polskiemu z żądaniem, aby 2 o niska R "Nowa D o w. Do. OPiezierska. Bliższe szczegóły turnieju gg Polskiego Tow. Krajoznawczego obligacji komunalnych w obiegu wy- Bank kredytów młynarskich nie pod. "8 SP — () Nowy D-ca O W. Do- podane zostaną w afiszach. ‹ rażał się na 30 września—jak to po wyższał, a z okazji prolongaty obsta- = wództwo obszaru warownego objął 4 
wyższa tabela wykazuje — w sumie wał przy wpłacie 50 proc. * KOŚCIELNA p. pułkownik J. Ożyński. nd asiu Gia) 
zł 171.176 tys. jeżeli odclągniemy z _ W materji tej odbędzie się jeszcze — (k) Odjazd misjonarzy do — (o) Posady państwowe dła W kwoty tej 42.041 tys. jako równo- posiedzenie sekcji młvnarskiej, na któ- Michaliszek. Onegdaj udała się do b. wojskowych. W. tych dniach ; Nowy plan przemeldowania. wartość w złotych obiegowych zwa: rem przedłoży się również do wiado m. Michaliszki powiatu Wileńsko. weszło w życie nowe rozporządzenie 
loryzowanych emisji instytucji sfuzjo- mości projekt; realizacji państwowej Trockiego grupa księży - misjonarzy, Rady ministrów, normujące sprawę „ Komisarz Rządu na m. Wilno po- Nowy plan będzie obowiązywać . nowanych, otrzymamy kwotę 129.135 rezerwy zbożowej w drodze zakupu celem prowadzenia tam misji dusz- przyjmowania wojskowych do urzę. daje do wiadomości, iż wobec prze. od dnia 9 grudnia 1926 roku i wed. s. jako równowartość emisji Banku magazynowania i przemiału. pasterskiej. Misjonarze zabawią w dów. W myśl tego rozporządzenia ciążenia pracą biur meldunkowych i ług niego winne być zgłaszane do ospodarstwa Krajowego. 1 ‚ Michaliszkach do 5 grudnia r. b. wszystkie urzędy państwowe i samo- komisji obywatelskich do sumarycz- biur meldunkowych osoby, dotych- Stan ich nominalny w złotych w Eksp oatacja Białowieży. URZĘDOWA rządowe Oraz zakłady i instytucje nego stwierdzania obywatelstwa oraz czas nie przemeldowane, złocie, względnie w dolarach, był 17 kwietnia 1924 r. Minister Rolnictwa Ę * subwencjowane przez Państwo, nada- na skutek zezwolenia Ministerstwa Plan ten w najbliższych dniach po koniec września następujący: listy su Л оюЙ Ё’‚:ЁЁ.°'°Ё‚'-‘‚'„:{Ё°“Ё°’З“°'_ — (k) Nowy starosta powiatu wąć będą wakujące stanowisko, wy- Spraw Wewnętrznych zostanie zmie- zostanie podany do powszechnej zast. w zł. złocie nory. wart-4.818 000; 2, m | m iai ady Wetat. Wołożyńskiego. Radca urzędu wo- magające wykształcenia niższego, niony plan przemeldunku, załączony wiadomości. > 3 Oblig. komunalne nom. wart. dol. wych i użytków ubocznych w lasach Pusz. jewódzkiego w Wilnie p. Emeryk nrzedewsżystkiem kandydatom z po. do Rozporządzenia z dnia 13 wrze. _ Od dnia 29 listopada do dnia 3 5 + Gzy Białowieskiej, drugą w lasach, położo- został mianowany na stanowisko sta- d służonych podoficerów za- Śnia 1926 roku Nr. 1 Komisarza Rzą- grudnia b. r. zgłoszenia do przemel 
9,411.000; obligacje komunalne NOM. cyych: "w dorzeczu Niemna, Ogólna masa rosty powiatu Wołożyńskiego woje- “ = LŽ = ich K ika. du na m. Wilno. dunku przyjmowane nie Ka 
p sz w złocie nom. wartoŚci drzewa przypadającego corocznie do wyrębu wódziwa Nowogródskieo. a E S =. RE p ą Е ‘ 27 298. wynosiła około 7.0000 m. kw. Е cyj, a ępnie dop , w br + : ° ‘ — №учапе pizez instylucje listy gwa» _ Тебпосгевще | zostały wydziertawione — (k) Cyrk objazdowy. Wła- kandydatów z pośród wysłużonych Zatwierdzenie wyroku w Sprawie b. podpr. rancyjie można podzielić na dwie or Be IRA 4 tartaki o 21 dze wojewódzkie udzieliły koncesji podoficerów zawodowych — pozosta- W Hurczyna 5 
kategorje. Na jedną składają się bo” ła 5 00 kilometrów kolejek p Z na Suk g łym kandydatom. W tym celu w cią: в » е „Wiem gwarancje wydane tylko z ob- Ceny za drzewo, jak również tenuię WY* noz: = ać ództ У° и ostatniego tygodnia każdego | W dniu wczorajszym Sąd Apela- W czasie przewodu sądowego ligiem banku na drugą zaś gwarancje qzierżawną ustalono w walucie angielskiej wać się będą na atkie: oje Vilna ćwierćrocza, poszczególni ministrowie cyjny w Wilnie, pod przewodnictwem obrońcy oskarżonego wysunęli wnio- Wydane z regwarancją Skarbu. Wed- p Syaralcję wykonania ano zaliozkowy. Ja. PEPE ZA 2. przesylačibędą Ministrowi Spraw woj. v. prezesa p. Bochwica rozpoznawał sek ponownego zbadania oskarżone ług stan: z 30 września przypada z ciła kaucję w wysokości 50000 2 aa P MIEJSKĄ, kowych wykazy stanowisk, które wa- sprawę b. podprokuratora przy Sądzie go Hurczyna przez psychjatrę prof. ogólnej sumy o. tys. na kate- : суізп';Ёп juź T pierwszym roku eksploa 2 a sA = z OCZ. Okręgowym- w Wilnie Witolda Hur- D-ra Nolkina, sprowadzonego z War- 

1 : „), tacyjnym, z powodu br leżyt E odając rėwnoczešnie termin, w i f 
EA Tioša „B a ) nizaćji i niesprzyjających sca ai, PEŁ. (x) Konferencja w sprawie podają czyna skazanego na mocy wyroku szawy przez rodzinę oskarżonego. drzewa. warznk6 organizacji piekarni miejskich. rym muszą być obsadzone. Na pod Sądu Okręgowego na 5 lat domu Sąd jednak wydał decyzję uch lającą broc.). nie zdołsła wyekspioatować ma lejzcznych, Zwiąsek s "oolakich zwrócił się stawie tych wykazów, komisja kwa- poprawy. dany wniosek. ‚° 2 a V sumie 21 350 lys. mieszczą się sezone przekazanych jej cięć 1924—25, a w dniu wczorajszym do Magistratu m. lifikacyjna wyznacza imiennie kandy- Oskarżenie wnosił podprokurator _ Po skończonym przewodzie sądo- Ai zedewszysikiem gwarancje wyda- w nastęoryw przerwała całkowicię eksploa- Wilna z powiadomieniem, że w datów na wakujące stanowisko w Kaduszkiewicz, obronę zaś wnosili wym Sąd Apelacyjny zatwierdził wy- wane przez bank—w myśl statutu — boję iż niego opadła ogg z, Powod mł. związku z nadsyłanemi przez miasta kolejności wniesionych podań. Komi- mec. Szyszkowski i mec. Kulikowski; rok I ej instancji. wobec instytucji rządowych za prze- ryku wszechświatowym i braku dalszych prośbami o udzielenie kredytu rzą. $ja'w ciągu 14 dni od daty otrzyma- Mmysł krajowy z tytułu umów na do- środków obrotowych wykonywać: nadal wo, d. ' iekarni miej- nia podania rozstrzyga o przyjęciu Zatrz manie przem tnikó й 
same. Bo O bee Skarbu Państwa swych” zobowiązań "w ski = Sasal. jekwcie grudnia lub nieprzyjęciu kandydata. 3 y и 7 7 : Stan tych gwarancji podniósł się łeba sytuacja fin nsowa zmusiła Г. b. Zwołaną będzie konierencja = — Rozkaz w sprawie współ: Na pododcinku Orany w dniu 24 sie gdy ostatni usiłowali przemycić w ostatnich czasach dość znacznie Spółkę Šo Panis dla przedsiębiorstwa przy współudziale delegatów Związ- pracy władz SSE ze sto: b. m. organa straży pogranicznej większą ilość soli z Litwy do Polski. wskutek większego zapotrzebowania nowych gun. kapitalistów, oraz do zwróce-. ku miast polskich, oraz Ogólnokra: warzyszeniami. Ш. wy- pizytrzymaly oddawna już znanych Wszystkich odesłano do dyspo- ze strony przemysłu włókiennicznego nia się do Ministerjum a prošba 0. Odpo- jowego Związku Spółdzielni Spo- dało rozkaz, wyjaśniając, iż władze przemytników Turkosia Władysława zycji odnośnych władz, i metalowego z powodu znacznych a, tolydi zelenie Spółce pe. żywców — ało w celu. ustalenia wojskowe mogą współpracować w i Czechnolewicza Zygmunta w cza zamówień rządowych. Stosunek tych Po PSEÓWAENIA pertraktacyj ze Wytycznych odnośnie kredytu, w któ: dziale wyszkolenia wojskowego tylko gwarancj ; określono sa jw Spółką, Min. Roln. zgodnie „5 Powziętą w rych gminach miejskich zakładane z pasami kowo Nadużycia Z przekązami pieniężnymi. kt erwotnie na roc. do tej sprawie uchwałą Komiietu Ekonomicz. być maj ieiski spół- k Harcerstwa polskiego, Zwią- : : {Ё:Ъш‚щ'шршзпусь‚ ostatnio it nego Ministrów, zgodziło się poczynić. w dzielnie, DR 80 z. Siriesich. Zalątek Tus Ghas. Tutejsze urzędy pocztowe "otrzy. graficznymi, Zarządzone zostsło do” niesiono go z powodów wyżej wy- zrdare i s. Spe wg wana dk Pozatem związek prosi Magistrat stycznego „Sokół*, Związek młodzie- mały od Generalnej P zek a: > wykrycia fałszerstw, łuszczonych przejściowo na 50 proc, pełnienia, i udzieliło Spólce pewnych ulg © nadesłanie mu w tym celu swoich ży wiejskiej, Związek osadników domienie, że w ze PIE Narazie po econo bacznie zwracać u- Gwarancje wydawane z poręką natury flnansowej 1 kredytowej, wzamian uwag i opinii. wojskowych, Związek ochotniczej strą+ Szah Da id: ada С Wagę a wswekię przesyłki pienięż- Skarbu (san na 30 września 119.379 72 Traidenio ck do za ©, (X) Zapomoga na dożywia» ży ogniowej, Zjednoczenie młodzieży Bereza zeta a, an ek i aj ne, poc RE z. wymienionych tys.) dotyczą wyłącznie kredytów Za” trudnionych przez Spółkę” urzędników iro. nie dzieci. Dnia 26 bm. została polskiej i Komitet społeczny przy- Śwież ujawniono nadużycia z przeka- miejscowości, gran:cznych uzyskanych głównie na botników I t. p. przyznana zapomoga przez magistrat sposobienia wojskowego kobiet do zami pieniężnymi pocztowymi i tele- 
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- KRONIKA SZYK 

    
Ё 

— 2тіч:ек oficerów AZ 
RP. uprasžą < 

    

EW eye ni ati 
łosić się do zarządu Koła (ul. Mi 
-— 13) w godzinach urzędo- 

Bc we własnym interesie. 

   — (k) Obława Da ui ki. 

go, dz odbędzie = na: terenie gmi- 

      

RÓŻNE. — 
: — Teatr Polski (sala <Lutnia>). Sta: 

nislaw a 8 Sons o „ Dziś 

  

premjerą sztuki swej «Dla szczęścia». — 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o g. 4 pp. Teatr Polski po raz ostatni 
dowcipną krotochwilę. Ruszkowskiego + 
sele Ponsa». Ceny miejsc od 15 gr, do Żał. 

— Występy Ludwika Solskiego. Zna- 
  

| Biuro Techniczno . Handlowe 

R KRUŻÓŁEK i A. ANTONOWICZ 
A Wilno, ai: O/2ešžko 
Е Adres tel: 2н0 sKRUŽANT Wilnos 
8 sama po Coach iabry czurch ar     

komity nasz GRĘ, Ludwik AR po raz 
ostatni gra Wmólińa w «Si fandutach>—Sar- 
dėu. Zarówno świelna ta Kómedja, jak i 

wej 3, tel. 560, gość są gorąco oklaskiwani przez publiez- 
ność, która zapełnia do Rani miejsca 

emjera. Jutro Teatr 

|-qsztuki Stanisława Przybyszewskiego 
a Solskim w' rol Zdź ма 

35ZŁ OW O 

ad- 
Ižarskiego. RH 

Przedstawienie 'dla inteligencji 
pracującej. Z. uwagi, iżcniec wszyscy mają 1-07 n Podbrzeskięj wielka obława na możność pódziwiani k ыга Libė u ED PH Umar riki. | wagiędk Ra papa eao ep г w 144 Et | MÓZYKA, S$, 4: Perodnia, Ludwik S'1,ki ADI 

jąpcu> — Moliera, "w którym t0 dniu 
x będą zniżone. 2 
— Reduta. na. Pohułance. We środę 

„0 g. 12 m; 30. ki d.1 DA Zespół Reduty roz. na;sw 
wygłosi w Tea I odczy na te- w teatrze na Panninee Gaszat> 
mat «Kobieta w : Za młjusza Słowackiego. Postać tytułową Od- 

Jutro zaš słowo wstępne przed tworzy  Juijusz Osterwa. Początek punktual- 
nie o godz. S-eż wiecz. 

Bilety w cenie od 50 gr. sprzedaje do 
a przedednia każdego „przedstawienia Sua 

«Orbis Mickiewicza 11 od 10—4.30 p 
niedziele i swięta od 10 — 12:ej). A 
można BAR wać „abońamenty de dziesięć 
premjer), których cena wynosi dziewięcio: 
krotną cenę poszczególnego biletu, W dniu 
przedstawienia bilety sprzedsje kasa Reduty 
ua. Pobalance > 

—- „Gwiazda japońska w Wilnie: Słyne 
"na dziś na obu_półkulach: „japońska śpiewa! 
cźka operowa Teiko Kiwa, odbywając wiel: 

   

ken 

  

EE „premjerą rozgłośnej 

również i do Polski, w chwili obec- 
nej - święci A as 
w Operze Warszawsūlej i Lwowski 
niezrównana i najoryginalniejsza <Madame 
Butterfly». 

Jak nas informują. zaakomita artystka 
z Kraju Wschodzącego. Słońca nosty; się z 
žimiarem przyjazdu do naszego grodn. na 
dwa gościnne występy w. op< «Madame Bu: 

te fiys, 'ktėre 'odbedą sie „ najprawdopodos 
bniej: na scenie teatru <Redurta2, 

"WYPADKI 1 KRADZIEŻE, 

— (x) Tajemnicze-.morderstwo. 
W dniu 26 bm. w miejscowości 
Jurkańce gm. Olkienićkiej zmarł na- 
gle niejaki Molis Michał w. czasie, 
gdy był w gościnie u przyjaciela swe: 
go Wersockiego Józefa, 

Ponieważ Molis był zawsze il. 
zycznie zdrowym i jako taki znany w 

calej okclicy, przeto , padło, podejrze- 
nie, iż Molis _ został zamordowany 

V trakcie dochadzenia ustalona 

  

iż w danym wypadku miało miejsce 
„rzeczywiście morderstwo, gdyż jak 
stwierdzono Molisa. znaleziono leżą- 
cego twarzą do ziemi w kałuży krwi. 

Pozatem stwierdzono, iż Molis 
miał«również c'ętą ranę na Szyji. Po- 
wyższą sprawą zajęły 5% władze 
śledcze. 

m3 —" Uszkodzenie linji telefonicznej. 
Około wsi Poiany gm. Budsławskiej została 
uszkodzona linja teefoniczna. Drut przecięto 
zapomocą kamienia. Jednocześnie skradzio- 
no 25 Wie: rzewidu, JA о. 

oszusta. W Budsławiu z 
ky pa Ls zapomocą oszustwą. Józef Myć: 

ówechaty) pobrał towaru na 400 
z da aresztowano. 

Aresztowanie włamywaczy. W 
nocy. na 27 b. m. podozes obłaWy / aieśztr: 
wano Hirsza Szutjana (Prywatną 22), Altera 
Gtitwicza (Trocka 16) oraz jojna  Gierszoną 
(Szpitalna 8), któ zy dokonali kradzieży Z 
włamaniem nao”szkcdę Szmuefa Łewita (Za 
rzecze. 16). Skcadzioaych rzeczy: nie 
leziono. 

odna: 

Nr 278 (1288 =3 

Ofiary. 
— Józefa i Stanisław Łopacńscy dla 

uczczenia pamięci ś. p. Walerji z Piłsudskich 
Giedgowdowej 20 złotych dla uchodźców 
Polaków z Kowieńszczyzny. 

—444400466464446464666444644444— 

NAJWIĘKSZA, ŠREDNIA 
i NAJMNIEJSZA FIRMA 

pragnąc zakończyć rok z dużemi 
zyskami, powinna się iobudzić : z 
letargu i wykorzystać ostatni miesiąc 

GRUDZIEŃ 
w celu zachęcenia klijenteli do wyprze” 
dania nagromadzonych towarów co 
można osiągnąć . przeprowadzeniem 
szerokiej kampanji reklamowej na 

WARUNKĄCH ULGOWYCH 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 3tefana 
Grabowskiego w Wilnie. 

Garbarska 1. Telefon 82. 
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ONZE kie ia cję tońriićc" qo Eńtopie, zawitała 

        

  

  

  
  "Blu jest SA od godz: gej do „Tj. PRZYJ MUJĄ.SIĘ QRSDALYNKA 

I4203R42R0STAERRYPRZOWACEGSCRĘAA 

uma r a 

BRTOM г ТЮВ* » Ž 4 в ! zę 3 gnisnurnow ta; н 7 „gnie : RWT = ‚ ° 

1 Wilenskie Biuro Komisowo-Handlowe ul. Ad. Mickiewicza'21, tel. 152, : SREAD M MEBLI -: 
TW "re" : -— — - zda © S - - = SPÓŁDZIELNI > 

Posłada „| oroSprzeda Folwarki | Lokuje Ma:do sprzedaniš|| Wydzieržawi Przepisuje Posiada Posiada | + žo, : Žjednoczeni Stolarze“ : 
: ; alnaż rat ] SMB ) ! { ) reflektantow na э ° io nori kis | i im apie а | u tti | | mama, sa |tw za pac | Ew, | E "uwalniana we $ 

na hipoleki bardzo dogodnie dla |hektarów w bliskości.| rancje u osób odpo 68H budynkami komplet- p załatwia fachowo | dzierżawę mająfków ; handlowe poszikująće pe yta o aa. saliu vio pan ae AAS mniejsze i więkąze. kb kolei 1 Wilna sprzeda |... ;więdzialnych(k 165 HP, oraz urzą. | nie nadające się sta $ т 3 «3 spi a BA rst! а wazsztatów. tz 
Linai е po' cenach nader solidnych, dzenia gorzelawe naj. | uruchomienie przed- podania. imłynów, wspólników. LU AE o m. Kompiety;: Jadalnie, Sypiałnię, 2 umy. pieniężne. dostępnych. ASG siębiorstwa, przemy: Jes ta Dada do. m Gabinety i t. d. O ięte meble. + D nowszyc sys emów, Эаюа > 2 й godnych warunkach. i ADITN y. „ a, Oraz głę! . $ 

ie o UWAGA: 
> . 

  

  

Daję 26 b. m. „OR przyznana zapómoga przeź 
"Magistrat w sumie 1585 zł 34;gr. dla szkół pow=f 
szechnych m. Wilna na, gdożywianie dzieci tychże Szkół 

W/ sumie tej 545 zł, 5) gr. stanowi kwotę przE- 
kazaną:* przez * Zrzeszenie Lekarzy * szkÓb ineo Witnaj dh 
przeznaczoną na śniadania dła / dzieci ripamienionychi 
szkół Wypiata tych "żapomóg dla poszczególnych |- 

Dr: WY JANUŁA Je 
TIS-OLSEJKOWĄ 

Okulista, 
UL. Jagiellońska 9     U x H. CEGIELSKI Roam 

rok założenia 1846. 

m. 3. 
Wykonanie wszel- fo 

kich operacji 
ocznych. Mikrosko» |. 
iczne badania oczu        

  

  

  

  

  

     
  

  

eczenie - promie« 

szkół rotpocznie się” z driem TF griidnia: r. bow! wys | miamić 5 

pe przy: A BE m. Walc: ) „je Bi lė ania cia 4 — ы — kt 

o zac o okom NE parovie, "Wi Śmiałowska 
ш rę NA RATYL elewatory do stomhy, siew rzędowe pižsjmšlje adis O + 

Hurt! all „Polonjać o powszechnie. uznanych do' 19. ' Mickiewicza 

D Gai najwyższych zaletach, „grabie konie, WZP. N: 63 

ZRÓ ÓDŁOQŁ. kartoflatki, « spulchniacze pad»: 

kompleis młocatnie " szerokomłotne sztyftowe. i GUBIONO: 

Odbiorniki Ч CZĘŚCI SKŁADOŚE; 6epowe 'Z odpowiėdnimi , manežami, wojska Nr ma 

ptuibėteoC we gont wi — wszystko. 0, /gwarantowanej  wy- roma. 18% sypiam 

a Eik techniczne, „Bleki TONE 438, 2 1г1ушаіоёсі i sile, Walce szosowe, bl stabis Piano 

ża R Plussy; 
— Całkowite urządzenia CU KROWNI, mmm - 

! DZIECI DLA DZIECI ils I : 1 CHMALNI Do wynajęcia 
| W. sobotę d. 4 giudnia b. r; staraniem , Centralnego GORZELNI i KRO' pokój ee z 

elektrycznością, i opa: 
łem. Wejście piekrępuć 
jące. Adres w Redakcji: 

Zarządu P. M. Sz 22 . Zarządu 22szkoły Pow 
| szechtrej (Świt) odbędzie się: w Sali powyższej szkoły 

IWiELKA ZABAWA DŻZIECINNA. 
| Na program żłożą się: 1) „Baśń O Piottusu Panie”' 
z obrażami świetlniemi, (opówie młodocianym 'słucha-"|' 

* Przedstawicielstwo” nia województwa 
nil 

  

gWileńskie i Nowogródzki;     

  

(30816: inteligens. 

  

  

        

   
    

  

   

  

    

  

yass ID KOBE 
tnej, posiądającej, 

Marja Reutówni. 2) "Gry | Zabawy, 3) Nie. 8 J referencje, powierzę KE: 
spodziiny Gość FP at. *Zakóńczy wielki miafsz” Inżynier Gl GUMOGSKI. prezentacją rozpoz 

; "dzieci, з : 

Wstęp «la daiėti 25 groszy. $ dorośli płacą 30 gr. | | $ итпо „ul. Mlckiewicza 7: Telef. 271. kojonjalnych... Portowa 

Dzieci są prószone o przyniesi enie ze, Sob ilk = "S 
gtoszy па ‹ піевроаіідьн% Dochó 6d z zabi bały dA Ww - „Katalogi.i,cenniki na żądafiie. POKÓJ 

inki dla dzieci wiejskich w. szkolach P> Mecistzy > } słoneczny z bajkoneni, ч& 
3 Początek zabawy 0 ag Ue! 5 LŽ po > umebio dis, ia so” 

e e rych © I Mata Pohulanka Nu В | out Ls аеа ck. 

m” i i Ki 1 | \ Dziś-będą wyswietlany filmy: - +. Dw wsrśieco RE” „Apaulaia: 

iek [i štai | „Dziewcžynka Z-Ostėfidy“: Geiki draniai w 9ein aktaeh. lb do dzieci, PNE Sartės 
ksko: CKRÓRD. am się. dobrże na pan ę kupić. 

"KULTURALNO: 0d WOW Woroligłównej słynna artystka MARY „PL kuchni, „posiadam! Pośrednikóm wynagroć 
SALA! S ABINS, fu Ostrobramska 2 bokko> NAD PROGRAM: <Bądź moją| narzeczoną» groteska pouczająca w.2:ch aktach. pięcioletnie. świa. dzeme. Szpitlna:1 m4" 

inbuTa Main Orviesira pod dyrekcją Kapelmistrza p+ W. Szczepańskiego. „dectwo, adres w... (Pobliżu; Zawalnej). 
30: Z «Słowa» 

EBLĄ 6 

„KASA. CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty, ALS 3 m. 30, w inne dnie od godz, 4 m. 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25” gr. 
> POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz, 3-tej, w soboty o godz. 4. tej” 

ANONS; ZALE „GROBOWIEC-. Ostatni seans o godz. 10.: 

    

  

EKKERA fortepian - 
gabinetowy Кгдую ” 

żowy, sprzedam. Sza: 
Ów inne dnie o godz. 5:tej. stę przed 

biorstwo handlo 

  

ю „we uruchomione 7754. 8-16, 

У о aa ease | 10 GUYS. Z zcze i 
> gółowe propozycje do pianino: Koijeej tata prawie nowe oka: 

zyjaie do sprzedania. 
Końska 26 m. 14,   'Binrą' Reklamowego 

$,. Grabowskiego 
pod «Kupno», 

  

  

Tech. dochodowe p. 
CL de CH NE o zębów sztucznych DOMY | 

L'MINKIER | w Wilnie, Trokąch, 
„FIN / Landwarowie, _Nie* | * 

R 9N1( NAS > —Н '"…:'„'с'‚“у;‹„_ оз фо 
PRANCUSKI Lekarz Dentysta. RS 10 s 

Wszystkich kolęrów, 
'w. wielkim w +hkorze. 

" HURT i DETAL. 

TUT 

Pisdaka Polska Meblowa 
S$. Makowski, Zawałna 15. 

30 pros. taniej wypełnia obstelanki 
kredensy, Szaty. biurka, RAKI» 

krzesła; otómatiy, Hiaterace. 
Postada kredensy 250 zł. — 195 Zł., 
SAS, sA )4115 z „ toalety 90 zł. 

L Zalkind 
ALŲ uł Wielkac42' Tel. 409. 

Dom, ZĄCHETAĆ E 

  

B. Sławiński| „ZA 
Gdańska 6 tel, lijo 

Mickiewicza 46. 
Wydź, Zdr. 67. 

WA place budow © 
D lane -kup'ę „w. 

okolicy kis 
szek_ lub Pohulanki, 
UL. SA + 

m, 25, 

    Wilno, WILENSKA 10. 

„Jeneralne Przedstawicielstwo na Polskę: i Gdańsk . 
największych fabryk broni w . Europie. jako to: 
Fabriqne— Natlonale—Liege, Sauer — Subi, Mauser — Obendorf, Auguste 

Lebeau—Lićzge, Auguste Francotte—Liege, Husqwarna—Szwecja, 

POLECA NA SEZON ZIMOWY 
Znane ze swej dobroci naboje; myśliwskie- maszynowo” wykonane w własnej ' fabryce w Warszawie (na Pradze), oraz 

      

      

       

    

  

n Przyjechała TT 
WROŽKA - CHIROMANTKA 

wnuczka: Lenorman; có' wróżyła! | 
„ dla Napoleona: Przepowiada'przysz- 41] НО 

- łość, o miłości, „sądowe a= Т& @, 

L "į OBO 

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

w  ogrodzte. 
  

Адкез , прриеш 
nowa B wi    

        

        
        
        

        

        

      

DOKTOR p“ umeblowa-: | 

  

  

  

  

    

  

ISTOLETY AUTOMATYCZNE (BROWNINGI) najlepszych fabryk F. N, (Fabrique—Natio- ‹ 1 ny ze Światem & k О i szk 8 wszelkie przybory i amunicję, P + łźłem do dw 
we RE ae Fyztawowy, SCM „Ls 00 gody 10 zrana do d wiecz В nalej, Matśćr 1 Saiterj 6d 51 zł, Oraz nabóje rewolwerowe belgijskie F, N. i Niemieczie Utendoerffera. D. LELDOWIGZ sajęcia: | RRiezhź r 

1 biurko damskie 195 zł. 3 ot chor, WEN Z m. 15 (Zaktę! 
Aa ai "praktyki wale : og * Broń myśliwską knrkową od zi. 153 — NE, MOCZOPŁC. £). 

mebjówymi artystycznym. : > „Dezkurkową od > 234 — SKÓRNE j 
į -2 powažaniem Makowski. Do wydzierżawienia lub . spraėdahis | о » 2 egektorami od › 320 — 'od 10-1, od 5-8 w. AARONA 

r E в ‚ „ Zaraz murowane н BROWNINOI štūtowe 5-cio strzałowe od » 270 — DOKTOR a z niemi : 
L Us > tucerki autom. 10 clo, strz. „> 102 — > anc., angielsko — $5 SKEADY, place i piwnice З Gest. £ Lekcje ujęty” 

Šitoks: ARS“ z-bocznicą kolejową, LIeldowiezowa 
Skład. „nasz otrzyniał NOWY TRANSPORT 'NART, SANECZEK i ŁYŻEW, które poleca 

po cenach, konkurencyjnych... 

ków (20letnia prak gt 
„KOBIECE, МЕМЕ. | gą nauczycielska) | „dawniej. Juroszajtis RYCZNE 1 chor, 'w śródmieściu, nadające się również.    

   

  

      

     
                  

  

  

       

  

  

  

  
  

    
DRÓG MOCZ Rabinowicz, ul. Piłstid> (do «l 

Tatarska 1 m. 13 - dlą prze dsishigEa ia do dnia WARSZTATY REPERACYJNE. w 125"  |skiegó = a a 13, od € 

ih Pabsajank w rzyjsroje | | go Oferty a о АУИач оя Ргт składzie, posiadamy liekiewicza24 wa 
cynkogratji м 1Э . "". z 

RZEZ T M. Wilenkin 
ОЛ ; [Nr sprzedawaj złota, acha cyk zai = Anaman-=- 5 mwmas KPA Е к"ше E Taksator p E EON POCZTER | "KASZLESZ |  $ Pom Handowcizanystowy )- wóść? dzdkka 

atarska 20, /|: łóńłaacnscje: LINA )& › oro а 

- - EGWePREŃ] 4 „ŚWIT: ka aa E 
120—150. letni sosnowy ' pierwszorzędnej jakości, po” MASZ BOLE GARDŁA © Wilno, Wileńska d. Nr. 23. B ® 2 ASA 

| łożony a: klm 2 5000 tę RZ wy. |. K. DĄBRÓWŚKA. UŻYWA J kia e tel 895 D jadsine, „sy aibė“ s 5 

torowej w masie drzevneį da simstrów. Wy- | ы ! Ba Ba Potecz: lony, gabinety, łóżka ^ 
soka s ildobtć Ga Gario "Mniejsze partje Wilno, Niemiecka 3 A 5. x PASTYLKI „N B 0 kaztykuł # Ё В is pa 

ież Pożądane, SPRZEDAŻ, wypożyczanie; * 00 FABRYKA CHEM. FARMACEUTYCZNA i ar y u k Spożywcze szafy, biurka, krzesła 

Łaskawe oferty proszę nadsyłać: m. Walewice, poczta kupno; zamiana fortepianów, B.KROGULECKI wysokiej jakości. B sasas ii Ś, ©. 

Góra Kałwarja, wojew. Warszatyskie. pianin, tisharmonji. WOO WB PW ratyż.:) U 
  

  

  

  
© idzie Bia 01828 Znekiawicx — Redaktor w/z Czzsiaw Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński Drukamie , Wsoewiuciwo Wileaskis* Kwaszżinia 23


