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Faszyzm p, Dmowskiego. 
WARSZAWA, 4.X](tel wł Słowa), 

Dziś w sobotę odbył się zapow'a* 
dany zjazd w celu zorganizowania 
„Obozu Wielkiej Polski”, Myśl tę 
podjął p. Roman Dmowski, który w 
szeregu artykułów umieszczanych w 
prasie endeckiej propagował „organi- 
zację nsrodu*.„Obóz Wielkiej Poiski* 
właśnie ma służyć za podstawę do 
tej organizacji narodu i jak zobaczy” 
my jest wierną kopją faszyzmu wio* 
skiego. Na czele Obozu ma stać 
Wielka Rada, której podlegać będą 
organizacje dzielnicowe. Będzie ich 
5. Warszawska, Poznańska obejmu- 
jąca wójewództwa poznańskie i po- 
morskie, Sląska z województwem 
krzkowskiem, Z em wschodnich i da- 
wnej Galicji wschodniej z Wołyniem. 
Stolicy organizacyj dzielnicowych 
będą znajdowały się w miastach: 
Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wil- 
nie i Lwowie, Na czele organizacyj 
dzielnicowych będą stali ob: žni, 
którym podlegać będą oboźni woje- 
wódzcy,ą tym z kolei oboźni powia- 
towi, Przy oboźnych dzielnicowych 
i wojewódzkich będą czynne rady 
doradcze. 

Organizacja ma się opierać na 
zasadach dyscypliny i odpowiedział: 
ności osobistej poszczególnych 
członków, 

Jak widzimy organizacja obozu 
wzorowana jest na faszyzmie. Sze- 
mat organizacyjny jeden i ten sam. 
Tam Wielka Rada Faszystów iu 
Wielka Rada Obozu. Ten sam po- 
dział na dzielnice i okręgi, taż sama 
osobista odpowiedzialność członków 
i silne zaakcentowanie dyscypliny 
organizacyjnej. 

Zjazd zwołany przez p. Dmow- 
skiego rozpoczął się od nebożeńst- 
wa, które odprawił ks. prałat Sty. 
chel wicemarszałek Senatu, poczem 
wszyscy zebrani w liczbie 200 osób 
udali się do Bazaru, gdzie rozpoczę- 
ły się obrady. Za stołem prezydjal: 
nym zasiedli p. Roman Dmowski, b. 
wojewoda p. Dębski, pos. Zdziecho- 
wski, inž. Kobylański i b. szef sztabu 
gen. Stanistaw Haller. Pierwsze prze- 
mówienie wygłosił p. Roman Dmow- 
ski. Na wstępie mówca zazna: 
czył że: ч 

— Od chwili gdy uzyskaliśmy 
Niepodiegłość nie wykezališmy zdol 
ności do utworzenia państwa, ktore 
miałoby należne miejsce w Europie. 
Polityka polska niema ani planu ani 
ciągłości. Naród nie jest władcą 
swego losu i staje się zależny od 
przypadku. Instynkt samozachowaw- 
Czy narodu wskazujena jedność jakowa* 
runek dla zabezpieczenia się przed 
rozproszkowaniem narodu, Instynkt ten 
jest na dobrej drodze. lstotnie bo- 
wiem rozproszkowanie jest niezwykle 
groźnem niebezpieczeństwem i obec: 
na słabość nasza właśnie od tego 
się wywodzi, 

Nasza organizacja — mówił dalej 
p. Dmowski — nie będzie zajmowa- 

ła się narazie aktualnemi zagadnienia« 
mi polityki bieżącej, Sprawy te pozo- 
stawia rządowi 1 przedstawicielstwu 
parlementarnemu. Organizacja obozu 
Wielkie Polski poświęci swe siły 
przedewszystkiem dla wyrobienia 

dyscypliny organ'zacyjnej i skonsoli= 

dowania całego społeczeństwa. Nie 

wiadomo bowiem kiedy trzeba będzie 

wystąpić i zatem stworzenie karnych 
zdyscyplinowanych szeregów, Świa- 
domych swej roli, odpowiedzialnych 
osobście za swe działania przed 
hierarchją organizacyjną jest najpil- 
niejszą potrzebą chwili. 

Następnie po przemówieniu p. 
Dmowskiego deklarację programową 
odczytał inż, Kobyliński Deklaracja 
podkreśla, że Obóz Wielkiej Polski 
jest organizacją świadomych sił na. 
rodu i ma za zadanie uczynić go 
zdolnym do ujęcia swych losów w 
swoje ręce. Dalej deklaracja wylicza 
punkty programowe, któremi między 
innemi są: obrona wiary i poczucia 
obowiązku, obrona obyczajów, zdrc- 
wej opinjt publicznej oraz twórczo- 
ści materjalnej. Ма zakończenie de* 
klaracja zaznacza, że państwo powin- 

no być tak zorganizowane, aby mo: 
gło sobie zapewnić szacunek i bez- 
pieczeństwo i aby było przygotowa- 
ne do tłumienia wszelkich przejawów 
anarchji oraz do obrony swych inte- 
resów, 

Z kolei odczytana została lista 
członków Wielkiej Rady. Ogólną uwa- 
gę zwrócił fakt, że lista głosowana 
nie była a odczytana została jako 
rzecz zdecydowana i przesądzona, 
przeciwko czemu protestować nie mo- 
żna. W skład Wieikiej Rady wcho- 
dzą: Roman Dmowski, vice marszałek 
Pluciński, Samolski, gen. St Hailer 
inż. Nycz, pos, Zdziechowski prof. Ry- 
barsk, b. wojewoda Aleksander Dęb 

ski, Józef Siemler, gen. Kuliński 
Zbigniew Żótowski Stanisław O ey- 
sztor, Stanisław Kałamajski i p. Dzie- 
uszycki. 
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Żegluga na Niemnie „otwarta”. 
Min. Rymka o Spławie do Kłajpedy. 

KOWNO, 4 XII. PAT. Litewski minister finansów Rymka oświadczył 
przedstawicielom prasy w sprawie żeglugi na Niemnie co następuje: 

Litwa już od dłuższego czasu nie czyni trudności w sprawie 
otwarcia Niemna. Jeżeli Nemen nie jest dotychczas wykorzystany dla 
transportów polskich, to tylko dlatego, że Polska w ten sposób chce 
zmusić rząd litewski do podjęcia z nią normalnych stosunków, Dopóki 
jednak trektat suwalski nie zostanie przez Polskę uznany i bezprawna 
okupacja Wilna nie będzie uchylona, dopóty nie będą możliwe normalne 
stosunki polsko-litewskie. 

„_ Okoliczności te nie stanowią jednak przeszkody w żegludze na 
Niemnie. Polska może w każdej chwili skierować swe transporty prżez 
Niemen jak również przepuszczać transporty rosyjskie, o ile tylko zasto- 
suje się do przepisów o spławie po Niemnie, wydanych przez rząd 
litewski i zarejestrowan,ch w Lidze Narodów. 

Niezadowolenie z polityki Sidzikauskasa. 
KOWNO, 14.Xil. PAT. Sejm litewski odrzucił nagłość «niosku 

nsrodowców w sprawie polityki Sidzikauskasa wobec przyjęcia Poiski 
do Rady Ligi Narodów i spraw klajpedzkich. Interpelacja narodowców 
dowodzi, że międzynarodo -e położenie Litwy wobec przyjęcia Polski do 
Rady Ligi Narodów uległo znacznemu pogorszeniu. gdyż Polska może 
wyzyskać każdą sposobność, aby oskarżać Litwę. Pozatem sprawa skarg 
kłajpedzkich jest też dla Litwy niekorzystną, gdyż kłajpedzianie otrzymali 
prawo zwracania się ze skargami bezpośrednio do Rady Ligi, co wobec 
obecności w niej Polski może się stać dia Litwy niebezpiecznem. Z tych 
względów -interpelacja atakuje politykę Sidzikauskzsa w Genewie. 

Nówe Prezydjum Kowieńskiej Rady Miejskiej. 
Kowna donoszą: Na posiedzeniu Rady Miejskiej we czwartek 3 b.m. 

odbyły się wybory nowego Prezydjum na ostatai roczny okres Rady, Na 
Na prezesa w miejsce. ustępującego rad. W, Syrunowicza (fr, polska) zo- 
stał wybrany przedstawiciel frakcji żydowskiej rad, Wolff, „na Wicepreze- 
sa— przedstawiciel frakcji polskiej rad, M. Burba. 

ARTS TOKIA ESM EITI DST STS EITI O OWAK SZTZ OR 

Minister Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ, 5. Xil. Pat, Min. Zaleski odwiedził wczófaj wieczorem 

ministra wojny Painltvego, dziś rano zaś odbył dłuższą konferencję z 
zm Berihelotem dyrextorem spraw politycznych w M stwie Spraw 
agran. 

PARYŻ. 4. XII. Pat. Min. Zaleski zwiedził instytut współpracy inte: 
lektusinej gdzie powitał go dyr. instytutu Loucheur, który oprowadzał 
ministra po róznych sekcjach i przedst«wił mu. dyrektorów poszczególnych 
sekcyj. Ministrowi towarzyszył amb, Chispowski, й 

Wywiad z min. Zaleskim. 
PARYŻ, 4 XII. PAT. Matim zamieszcza wywiad z min. Zaleskim, 

który oświadczył, że warunki przywrócenia zdrowego i normalnego życia 
jest przedewszystkiem bezpieczeństwo, które może być zapewnione przez 
rozbrojenie, kontrolę nad zbrojeniami oraz przez popiąwę stosunków 
międzynarodowych. Minister dodał następnie, że śledzi z wieikiem zainte- 
tesowaniem sprawę zbliżenia francusko-niemieckiego. Istniejące obecnie 
gwarancje pokoju—mówił minister—mogą być zastąpione przez inne 
gwarancje bardziej trwałe i skuteczne. Pomiędzy mną a Briandem — za- 
kończył minister—istnieje wieikie podobieństwo pogiądów. Możemy więc 
bez trudności współpracować nad jednem dziełem pokoju posługując się 
jednakowemi metodami. 

Mussolini i marszałek Piłsudski, 
RZYM, 4Xil, PAT. Mussolini preyjąt na postuchaniu posta Lanfran- 

coniego, który złożył mu sprawozdanie ze swej podróży do Polski oraz 
omawiał możliwości rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych * 

wysłuchał go z żywem zainteresowaniem. między obu krajami. Mussolini 
i przyjął z zadowoleniem fotografję marszałką Piłsudskiego, ofiarowaną 
dla Mussoliniego. Premjer włoski dał Lanfranconiemu swoją fotografję z 
tem, że ma on ją doręczyć marszałkowi Piłsudskiemu przy Okazji najbliże 
szej podróży do Polski. W niedalekiej przyszłości poseł Lanfranconi wy- 
głosi w Rzymie odczyt o Polsce. 

Po nominacji p. Knolla, 
RZYM, 4.XII, PAT, Prasa włoska zamieszcza przychylne notatki o 

nominacji nowego posła polskiego przy rządzie włoskim Knolla, podkre- 
ślając, że mianowanie na to stanowisko najwyższego po. ministrze dyplo- 
maty Centrali wskazuje wymownie na znaczenie tej nominacji. Dotych- 
cząsowy poseł p. Kozicki złożył dziś królowi listy odwołujące go z Rzy- 
mu. we wtorek pp. Koziccy złożą pożegnalną wizytę królowej. 

Narady Cziczeryna z Stresemannem. 
BERLIN, 4 XI. PAT. Biuro Wolffa stwierdza, że między Cziczery- 

nem a Siresemannem toczyły się narady, które przerwane zostały wobec 
wyjazdu Stresemanna do Genewy. Woiff oświadcza, że dziś trudno mu 
jest jeszcze określić kiedy nastąpi dalszy ciąg przerwanej konferencji. 

Narady angielskich i niemieckich prze» 
mysłowców. 

LONDVN, 4. Xi. PAT. Dziś zakończyła się konferencja przedstawi. 
cieli przemysłu angielskiego i niemieckiego. Komunikat odbytych narad 
oświadcza jasno i kategorycznie, że w czasie konferencji londyńskiej nie 
omawiano ani sprawy kartelu ani też kwestji syndykatów międzynarodo- 
wych, tembardziej zaś nie poruszano wszelkich projektów akcji jaką miał- 
by rzekomo przedsięwziąć przemysł angielski i niemiecki przeciwko 
przemysłowi jakiegokolwiek innego kraju. Delegaci na konferencji londyn- 
m uważali, iż akcja taka byłaby nietylko nie wskazaną, lecz wręcz Sza- 
eńczą. ' 

Nagrody za dlugoletnią pracę, 
KATOWICE, 4.XII, PAT. Dzisiaj jako w dniu patronki górników 

św. Barbary odbyło się wręczenie 180-ciu górnikom odznak honorowych 
z dyplomami za długoletnią pracę w górnictwie w okręgu państwowego 
okręgu górniczego w Katowicach. 

Administrator Biuro Techniczno : Handlowe 
J. KRUŻOŁEK i A.ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
Adres tel. — «<KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach tabrycznych artykuły 
techniczne i materjaiy budowlane, 

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.) 
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Najmonumentalniejsze arcydzieło świata 

Ostatnie dni Pompei 
wkrótce w kinie «Helios», 
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Krėlowa Marja 

Berengaria, plywający hotel Cou- 

nard Line'y, wioząca rumuńską kró- 
lowę Marię, stanie jutro w Cherbo- 
urg'u. Na wracającą z Ameryki kró- 
lowę oczekuje w porcie francuskim 

generał Angelescu, ochmistrz dworu, 

mający ją poinformować o istotnym 

stanie zdrowia króla Ferdynanda. 

Zdrowie króla rumuńskiego po: 

gorszyło się w ostatnich tygodniach 

o tyle, że królowa Marja powrót 

swój z Ameryki musiała przyspie- 
szyć. Król cierpi jakoby na raka w 

żołądku i z tego powodu prawie się 

nie odżywia. 

- Chorora monarchy wywołała w 
sprzymierzonej z nami Rumunji zro- 

zumiąły zupełnie niepokój. Przede- 

wszystkiem dlatego, że Ferdynand 

1-szy jest kochany przez ludność za 
to, iż w tragicznych dniach sierp- 

niowych 1916 roku potrafił wybrać 
-« pomiędzy interesami Rumunji a węz- 

łami rodzinnemi, przez co — pomi 
mo klęski roku 1918 — zrealizował 
w rezultacie ideał Wieikiej Rumunii, 

Następnie dlatego, że zachodzi pyta- 

nie kto będzie rządził w Rumunii 
jeśliby nastąpił zgon Ferdynanda 

1 szego. 
Stan prawny pod tym względem 

jest następu;ący: 

Książę Karol, syn pierworodny 

królą Ferdynanda i królowej Matji, 
musiał się w grudnu 1925 roku 
zrzec swych praw do tronu wskutek 

opuszczenia swej żony księżniczki 

greckiej Heleny i ucieczki zagranicę 
z piękną panią Lupescu alias Wolf. 

B;ł te już drugi romantyczny  skar 

dal, jaki książe Karol na rumuński 

dom panujący sprowadził. Pamięta- 

my bowier: ego odęski ślub mor: 
ganatyczny z panną Zizi Lambrino w 
roku 1918. Ślub ten został rozwią- 
zany, a pani Zizi mieszka obecnie w 

Paryżu z ośmioletnim synkiem... 

Parlament rumuński uchwalił 4 
stycznia 1926 roku specjalną ustawę 

przelewającą prawa następstwa tronu 

na syna Karola i Heleny, pieciolet- 

niego obecnie księcia Michała. Poza- 
tem ustawa z 4 stycznai powołała do 

życia Radę Regencyjną, która objęła- 
by rządy w razie gdyby niepełnolet- 

ni ks. Michał na tron wstąpić musiał. 

W skład tej Rady wchodzą: młodszy 
brat Karola ks. Mikołaj, dziś mło- 

dzieniec 20-letni, metropolita rumuń- 
Ski, oraz prezes Sądu Kasacyjnego. 

Jeśli tak surowa kara spadła na 
głowę ks. Karola za jego romans z pa- 

nią Lupescu, to były do tego także 

powody natury politycznej. Ks. Ka- 

rol, bardzo popularny w wojsku, po- 

zostawał w złych stosunkach z pa- 
nem Janem  Bratiano, ówczesnym 

premjerem, wodzem najsilniejszej w 
Rumunji partji zowiącej się przez 
tradycję <liberalną>, ale będącej па 

prawdę stronnictwem konserwatyw- 

nem. P. Bratiano wykorzystał spo- 

sobność aby się pozbyć nienawidzą 
cego gó księcia. Wykorzystał fud- 

dzież z dużą zręcznością wzrastającą 
niechęć matki ala zbyt iekkomyślne= 
go Syna. - 

Ta okoliczność sprawiła, że spra- 
wa odsunięcia Karola od następstwa 

tronu na pewien posmak partyjny w 

tym sensie, iż rumuńscy ludowcy 
czyli žsaranišci (pp. Michalake, Lupue 

i Stere) manifestacyjnie współczują 
Karolowi, a prof. Mikołaj lorga, 
wódz rumuńskiej narodowej demo- 

kracji, cświadcza się publicznie za 
możliwością rewizji ustawy z 4 stycz» 

UUUNUNUNNNZNZNUNNUNUNNZWUNNUŃ nia. Na co p. Jan Bratiano, oraz zu- 

pełnie z nim na tym punkcie zgodny 

generał Averescu, głowa rządu, od 

powiadają, że nigdy na to nie po- 

zwolą. Dzienniki angielskie (jak np. 
Westminster Gazette) dają do zro- 

zumienia, że Karol ma za sobą część 

armji i w razie śmierci króla Ferdy- 

nanda gotów jest zbrejnie zażądać 
restytucji przynależnych mu praw. 

Wreszcie w ostatnich dniach pow- 

stało w Bukareszcie specjalne ugru: 
powanie polityczne, na którego czele 

i książe Karol. 
Paryż, 30.go listopada. 

staną p Grzegorz Filipescu (synį Mi- 
kołaja) i które domaga się powrotu 

Karela. 
Królowa Marja prawdopodobnie 

nie zatrzyma się tym razem w Pary- 

żu i uda się wprost do Bukaresztu. 
Jest to wielka królowa, o dużym 

zmyśle politycznym i jeśli Ferdynand 

l szy wszedł na drogę, z której wy- 

szła Romania Mare, to stało się to 

w dużym stopniu dzięki radom krė- 
lowej Marji. 

Z jakiemi zamiarami jedzie królc= 
wa do swej stolicy? Czy przebaczyła 

synowi? Niewątpliwie tak, ale jako 

matka tylko. Pamiętamy, że kiedy 

kilka tygodni temu odjezdżała z Pa- 
ryża do Ameryk!, książę Karol żegnał 

ją na dworcu. Jako królowa nato* 
miast zdecydowana jest utrzymać 

ustawę z 4 stycznia w mocy. Tak 
przynajmniej zapewniają w dyploma* 
tycznych kołach Paryża. Powiadają, 

że jeśli królowa Marja zażąda pew- 

nej zmiany w owej ustawie, to tylko 

dlatego, że sama pragnie wejść do 

Rady Regencyjnej; mówią niektórzy, 
iż żywi zamiar zostania jedyną Re- 

geniką, a nawet podejrzywają, iż 

chce pójść w Ślady Katarzyny Wiel- 
kiej i Marji-Teresy... 

Podzejemy te pogłoski z obowiązku 

dziennikarskiego. Nie mamy prawa 

wydawać sądów o rzeczach wcho- 

dzących w zakres wewnętrznej poli- 

tyk! naszej sojusznicy. Życzymy tyl 
ko bratniemu narodowi rumunskie- 

mu, aby wszelkie trudności rozwiązał 

bez wsirząsów i wewnętrznego roz-. 

darcia, któreby go osłabić mogły. 

Kazimierz Smogorzewski, 

"Sytuacja w Rumunji. 

WARSZAWA, 4XIi. (tel, wł,Słowa) 
Weaług wiadomości z Bukaresziu, 
Sytuacja przedstawia się poważnie. 
Sian zdrowia króla Ferdynanda acz- 
koiwiek uległ w ostatnich dniach 
pewnej poprawie, temniemniej jednak 
według opinji lekarzy choroba (rak 
w kiszkach) posunęta się tak daleko, 
że życie nie potrwa dłużej niż trzy 
miesiące. B. premjer Bratianu i obec- 
ny szef rządu gen. Averzscu poro- 
zumieli się ze sobą na tle nienawiści 
do ks. Karola. W masach iudowych 
natomiast ks. Karol cieszy się dużem 
uznaniem i popularnością. Zwolenni- 
cy ks. Karola znajdują się również w 
wojsku. Obawy zatargu zbrojnego w 
razie zgonu króla Ferdynanda przy- 
bierają coraz poważniejsze rozmiary 

Debaty rozbrojeniowe. 
Wniosek min. Sokala. 

GENEWA, 4 XII. PAT. Komitet 
Rady Ligi Narodów dokończył swe 
obrady Odnośnie do polskiej prope- 
zycji, która była na porządku dzien- 
nym obrad. Delegat Polski p. Sokal 
w dłuższem przemówieniu przypomi- 
nał o głównych celach prac komitetu 
Rady Ligi Narodów, to jest o zbada- 
nu wszelkich dróg i meiod zamie- 
rzających ku rozbrojeniu. Min. Sokal 
podkreślił, że propozycja polska o 
uznaniu regjonalnego rozbrojenia była 
już badana przez podkomisję ze stro 
ny wojskowej i przez komisję mięszaną 
ze strony ekonomicznej, Ze względu 
na to. że treść tej propozycji będzie 
przedmiotem badania komisji przy” 
gotowawczej, delegat polski propo” 
nuje odłożenie dyskusji nad propo- 
zycją Polski aż do otrzymania opinji 
komisji przygotowawczej. 

Po dyskusji w której Paul 
cour poparł stanowisko Polski, a 
lord. Cccil zastrzegł sobie wolną rę 
kę, postanowiono odłożyć dyskusję 
nad propozycją polską aż do uzyska- 
nia opinji komisji przygotowawczej. 

Również przyjęto wniosek delegata 
Polski o przygotowaniu całkowitego 
materjału odnośnie do prac dokona: 
nych dotąd przez Radę Ligi na te. 
mat zestosowania art. 16 go, celem 

przedłożenia najbliższemu ęzgroma- 
dzeniu. Wniosek ten gorąco poparty 
przez Paul Boncoura, de Brucquera i 
delegata Rumunji 
celu przypomnienie, że od czasu po- 
wstania Ligi opracowano już wszech- 
stronnie i wielokrotnie sposoby za: 
stosowania pomocy finansowej, go 
spodazczej i wojskowej zaatakowane- 

mu członkowi Ligi oraz zastosowania 
sankcyj wpływających z art. 16 paktu 
wobec napastnika, 

Bon: | 

Titulescu ma na | 

  

Sejm i Rząd. 
Prawica Narodowa a Rządz 

WARSZAWA, 4.Xil. (żel, wł, Słowa) 
Dzisiejszy „Czas* zamieszcza wy: 
wiad z ks. Januszem  Radziwiłłem, 
prezesem warszawskiego Oddziału 
Prawicy Narodowej  (St-ńczyków). 
Wywiad omawia Stosunek Prawicy 
Narodowej do Rządu i pośrednio 
jest odpowiedzią na propozycje ze 
strony p. Dmowskiego o przystąpie- 
nie do jego imprezy. Ks. Janusz 
Radziwiłł między innemi oświadczył, 
że cały szereg ugrupowań opozycyj- 
nych buduje swoje nadzeje, że kry- 
zys gospodarczy, który nam  niewąt- 
pliwie grozi, spowoduje obalenie 
rządu marszzłka Piłsudskiego i że 
wówczas po tej katastrofie ugrupowa- 
nia te ujmą władzę w swe ręce. 
Nie uiega wątpliwości, że na takiej 
podstawie nie możemy się łączyć z 
temi ludźmi. Chcemy współpracować 
z rządem przedewszystkiem dlatego 
aby takiej katastrofy uniknąć, i 
przez wpływ na politykę rządu dzia- 
łać, aby taka katastrofa stała się nic- 
możliwą. Popierając rząd we wszyst- 
kich jego poczynaniach państwowo- 
twórczych, jednakże ponieważ jesteś- 
my lucźni Zachodu rezerwujemy so- 
bie prawo krytyki. 

Konferencja p. Bartla z bis- 
kupami. 

WARSZAWA, 4 XII. PAT. Wezu- 
raj p. wicc-premjer Bsrtei odbyt 2 i 
pół godzinną konferencję z biskupa- 
mi Szelążkiem, Łukomskim i Przeź« 
dzieckim w Sprawie wejścia w życie 
konkordatu Sprawy kościoła narodo: 
wego wcale na tej konferencji nie 
poruszano. 

Zgon dyrektora Chrzanow- 
skiego. 

WARSZAWA, 4 XIl. PAT. 4 bm. 
o godz. 5-tej rano zmari p. Gabriel 
Chrzanowski dyrektor departamentu 
morskiego w M siwie Przemysłu i 
Handiu. 

Pogłoski o pożyczkach zagr a- 
„nicznych. 

WARSZAWA, 4—XI. Pat. Po- 
głoska © przyjeździe do Polski przed- 
stawicieli grupy Morgana w celu pro- 
<wadzenia rokowań © pożyczkę, nie 
odpowiada prawdzie. Podobnie wia- 
domość jakoby propozycja domu 
bankierskiego Dillon Read 8: Comp. 
o wszczęcie rokowań w sprawie u- 
regulowania drugiej transzy pożyczki 
została przez Polskę odrzucona, ne- 
odpowiada prawdzie, kwestja bowiem 
drugiej transzy pożyczki nie była 
jeszcze wogóle przedmiotem rozmów 
z tą firmą. 

Posiedzenie Sejmu, 

WARSZAWA, 4.XI. PAT. Kan. 
celarja sejmowa rozesłała w sobotę 
dn. 4 b. m. do p. p. posłów telegra- 
ficzne zawiadomienie o wyznaczeniu 
plenarnego posiedzenia Sejmu na 
piątek dn, 10 grudnia o godz. 16-tej. 
Porządek dzienny zostanie przesłany 
PP. posłom do ich mieszkań prywat: 
nych w Warszawie. 

W stan Spoczynku. 

WARSZAWA, 4.XII, PAT. Wsku- 
tek likwidacji dyrekcji budowy kolei 
państwowych, p. minister komunikacji 
przeniósł w stan spoczynku dotych= 
czasowego prezesa tejże dyrekcji inż. 
J. Berkiewicza, który poprzednio zaj: 
mował stanowisko dyrekiora depar- 
tamentu w M-stwie Kolei. W uznaniu 
zasług położonych na tych stanowi- 
skach p. minister wyraził inż. Berkie- 
wiczowi pełne uznanie i serdeczne 
podziękow anie, Niezależnie od przej- 
Ścia w stan spoczynku, p. inž. Ber 
kiwicz pozostanie nadai członkiem 
rady technicznej bę jącej organem do- 
radczym m:nisira Komuaikacji. 

ODCZYTY 
Władysława Studnickiego 

Probiematy 
PAN-EUROPY 

Polska a Środkowo -europejski 
blok gospodarczo polityczny 

odbędą się w Sal! Ś uad-cik ch 
U. S. B. w nisdzelę 5 grud 1а о 
@. 5 1 w poniedza ek da.6 gruduia 
ogodz. 7 wiecz. Cenyb letów od 1 
zł. do 50 gr., młodzież szkolna 30 
gr. Całkow ty dochód jzst przezua- 

czony na rzecz 
lnflantczsków U. S_ B. 

  

studentów     

REREAPOEORRTECYZEŃA WOT OTRITZZZZOÓOCZEZA 
Pamiętajmy że najdrobniejszy dar 

złożony na Radę Opiekuńczą Kresową 

przyczyniać się będzie do utrwelenia 
granic Wschodnich Rzeczypospolitej. 

(ui. Zygmuntowska 22 od 6 — £-ej).



CHLUBA WILNA. 
W Wilnie 44 nazbyt często sły- W 1922 r. najstarsze dzieci w 

szymy albo odzywamy się o panują. liczbie 24 przeniesione zostały do 
cym tu braku ładu, porządku, czy: Schroniska im. Zubowicza, skąd u- 
stości, tych elementarnych podstaw częszczają do szkół powszechnych. 
kultury, za któremi naturalną koleją Obecnie nasuwa się potrzeba od- 
zdążać może jako następstwo i wy: dzielenia starszych,, bo zakład jest 
nik sprawności w robocie, spokój tak przepełniony, że nie może pomie. 
ducha i zadowolenie. ścić więcej niż ma obecnie dzieci. 

Nie jest zbytecznem ganić złe i A mijałoby się to z celem i przezna- 
nawoływać do dobrego, ale nigdy czeniem Żłobka, gdyby przestał być 
samo słowne wskazywanie. jak by ucieczką niemowląt pozbawionych o- 
być powinno, nie zastąpi czynnego pieki. Słabe bezradne dziecięta bywa- 
przykładu. ją nieraz pozbawione opieki z przy 

Takim czynnym przykładem czys: czyn bardzo tragicznych, nie w takich 
tości, porządku i ładu jęst pewien wyłącznie okolicznościach, jakie naj- 
dom przy ul. Sierakowskiego, nr. 4, częściej notuje kronika  gazeciarska 
a choć niektórym Wilnianom dobrze p. t. wyrodna matka i.t.p. 
znany, warto wspominać o nim jak- Pomijając fakt, że nikt z okazji 
najczęściej, chociażby dla uradowa: takiej zbrodni nie obwinia ojca, przy- 
nia Wilnian, że na tle tylu ganionych znajmy, że kto nie słyszał choć o- 
w ich mieście braków istnieje coś, co gólnikowo historji niektórych wycho- 
na szczytną zasługuje pochwałę. wanków takiego domu jak Żłobek, 

. I dla przypomnienia tej wiekuistej przytułek i t p. — ten się nie do- 
prawdy, że czystość i ład jak są nie- myśla nawet jak okropne burze mio. 
zbędnym fundamentem estetyki do: tają czasem losem ledwie narodżo- 
mowego ogniska i wszelkiej, sidziby nego człowieka, jak czyha nań za- 
ludz-iej tak zarazem są warunkiemi głada, w postaci przeróżnych niebez- 
zdrowia fizycznego i pogody wewnę- pieczeństw, które przezwycięża istnie- 
trznej, niemniej, a może więcej jesz« nie domu, mogącego w potrzebie 
cze niż dostatek i zamożność. przygarnąć bezdomne dziecko, 

Wszak dom żłobka im. Marji w Żeby módz w dalszym ciągu 
lokalu dobrym i widnym ma urzą- przygarniać pozbawione opieki i do- 
dzenie tak skromne, że niemal ubo: mu niemowlęta. Żłobek im. Marii 
gie, a jednak sprawia tak miłe wra: zmuszony jest utworzyć dla swych 
żenie dzięki czystuści Ścian, podłóg, wychowanków, które już z niemów- 
starannie zasłanych łóżeczek, a wię- lęctwa wyszły, ochronę. W tym celu 
cej jeszcze dzięki uśmiechniętym, po- p. Jadwiga Brenszteinowa upatrzyta 
godnym buziakom dziatwy, czyściut- odpowiednie mieszkanie przy ul.Jaku- 
ko utrzymanej, choć ubranej bardzo ba Jasińskiego, dokąd zamierza 
ubožuchno, że zwiedzającemu na- wkrótce 20 dzieci ze Złobka w wie- 
rzuca się przedewszystkierm wrażenie ku l. 3—5 przeprowadzić Dzieci te 
dostatku, pogódy, zadowolenia—nie dostaną wtedy odpowiednią opiekun- 
braków które jednak istnieją w tym kę która zajmie się już także umy- 
domu, i na które całem sercem za- słowym ich rozwojem, wprowadzając 
radzić by się chciało, mając na celu zajęcia i gry rozwojowi tych rzalut- 
przyszłość tych kilkudziesięciu ma- kich sprzyjające. W dotychczasowem 
lutkich, opieką tego domu otoczo- pomieszczeniu przy ul. Sierakowskie- 
nych. go niema wcale miejsca na ochronę. 

Opieka to  niepospolita—opieka Sala zajęta przez owe 20 starszych 
matczynego serca, Szczerze, żywo, dość duża na sypialnię, ma zgoła 
czynnie oddanego wszystkim i każ- niew starczającą przestrzeń dla za; 
demu z tej gromadki. baw, również nie mogłaby pomie- 

Założycielka i kierowniczka żłob- $cić ławek ani stolików, które prze: 
ką im. Marji ma bliski, serdeczny cież niezbędne są dla zajęć takich 
stosunek do dzieci objętych jej O: jak rysunki, przeplatanki, mozaika, 
pieką. Każde dziecko zna po imieniu, łańcuszki i t. p. robótki, które dziec- 
każdego historję pamięta, a co już ku mile i pożytecznie wypełniają 
jest rzadkim darem _ miłosiernego czas, rozwijając zręczność, staranność, 
serca, każde kocha, każde odrębnie dokładność, jednem słowem spraw- 
kocha. Nietylko wszystkie obejmuje ność, i ucząc ruchów i czynności 
pamięcią i troską o ich potrzeby co- celowych. 
dzienne, ale każde jak- matka praw» Może się zdarzyć, że ktoś czyta» 
dziwa odróżnia szczerem uczuciem i jąc o tym zamiarze starannego wy- 
zainteresowaniem: jedno, bo milsze, chowania podrzutków, odeźwie się 
drugie bo słabsze, trzecie--bo dziw* głośno, czy cicho: Wartoż to tyle 
nie tragiczne miało pierwsze okolicz trudu i kosztu ponosić dla jakichś 
ności życia, czwarte, bo wyratowane tam bylejakich, kiedy ot nawet moje 
z początków ciężkiej choroby, i t.d. dzieci do 7-go roku nia potrzebują 
i tak bez końca. Również dzieci Igną żadnej takiej szczególnej opieki, W 
do tej dobrej matki, podbiegają do 7 mym roku, wiadomo, muszą się u- 
niej, tulą się chętnie, znać, že są czyć, do szkoły się przygotować, ale 
zżyte z tą twarzą pełną dobrego mą przedtem? Dosyć, że dopatrzone, u 
drego uśmiechu, który wykwita z myte, ubrane i najedzone, to cóż mu 
pogody miłującej duszy. Tej duszy więcej trzeba? 
atmosfera panuje w domu żłobka im. Tak, w wielu, pozornie kultural- 

Marji, atmosfera miłości i pogody. nych domach istnieje to przekonanie, 
jak ze strony materjalnej czy: i tam do 7-go roku dzieci dosłownie 

stość i ład, tak z moralnej strony „hodują się”, bez uwzględnienia po- 
. miłowanie tych dzieci, pełne miłości- trzeb właściwych wiekowi: tą potrze” 

wej pobłażliwości upodobanie do bą, zaczyhając od 3 go roku — jest 
nich, otacza te biedactwa wydziedzi- celowe zajęcie, jakaś użyteczna czyn* 
czone z tego dobra, jakiem jest dom ność, np. budowanie z klocków, tą 
rodzinny, dziwnym dostatkiem i sło- potrzebą jest—z rzadkimi wyjątkami— 
dyczą, jakiego nie mają czasem dzie- przestawanie z rówieśnikami, jest nią 
ci nie pozbawione ojca i matki, jeśli także jako ważny czynnik wycho- 
są przez swych rodziców zaniedby- wawczy — regularny rozkłąd zajęć, i 
wane, a czasem uważane za ciężar regularne ćwiczenie mowy w plano- 
i przeszkodę do zabaw i używania wej, umiejętnie pokierowanej rozmo 

życia. wie, W inne t.zw. inteligentnych do- 
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Na Gwiazdkę!!! 
Zabawki w wielkim wyborze, 

Galanterja damska i męska. 
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baw się, nie marnuj czasu. Często 
bardzo zostawiając dziecko w ten 
sposób zgoła bez kierunku, bez to- 
warzystwa, sposobi się js do bez- 
czynności, do nudy, do kaprysów. 

Tak mogą grzeszyć poszczególni 
rodzice, mogą, bo nikt nie ma prawa 
wtrącać się do ich sposobu krzyw- 
dzenia czy wypaczania dzieci przez 
ignorancję czy przez świadome zanied+ 
bywanie obowiązków wychowawczych 
od najmłodszych lat. 

Ale nie może opieka licznej gro- 
madki sierot wyminąć konieczności 
zejęcia się nimi w sposób, jakiego 
domaga się ich wiek. 

Jeżeli ta opieka ocaliła tym  dzie- 
ciom życie, mą obowiązek wychować 
z nich pożytecznych, pracowitych, 
sprawnych, dzielnych obywateli, dla- 
tego musi około 3-:go roku zorgani- 
zować w,chowanie inaczej niż mogło 
ono być traktowane w najpierwszych 
latach życia, kiedy się zabiega niemal 
wyłącznie o pomyślny rozwój fi 
zyczny, i naturalnie o kształcenie woli, 
czyli karność. 

Wielka pod tym względem staran- 
ność i dozór panują w Żłobku im; 4 
Maji. : 

A tem większa tu zasługa kiero- 
wiiczki i pracownic zakładu, że po- 
trafły wzorowy ład ustalić mając 
pracę niezmiernie utrudnioną brakiem 
odpowiedniego pomieszczenia. 

Dość powiedzieć, że gospodarstwo 
Źłobka, kuchnia, pralnia i t. p. roz- 
rzucone są na 4 podwórza, dom za: 
mały, a co najsmutniejsze — dom nie 
własny, wciąż zagrażany pretensjami 
tych, coby go chcieli odebrać. 

To też najczcigodniejsza matka 
Żiobka, prócz mnóstwa codziennych 
trudów i trosk około utrzymania 
63:ga dzieci 1 ich kilkunastu pielę: 
gniarek i opiekunek, ma tę ustawicz- 
nie gnębiącą myśl o braku pewnego 
dachu, o braku własnego domu, w 
którymby się urządziło niejedno ina- | 
czej w przekonaniu, że to już na 
zawsze pozostanie do użytku tego 
drobiazgu, wątlutkiego, wymagającego 
szczególnie starannej hygjeny, a dla 
ograniczenia liczby personelu zakła- 

Bracia | 
Tel. 498, 

   

  

Konfekcja. 
Towary białe i firanki, 

Szkło, fajans i poreelana. 
Perfumerja krajowa i zagraniczna, 

Wewszystkich działach odpowiednie podarki po cenach zniżonych 

Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy 

abikowsc 
Sp. Akc. 

Mickiewicza 18, 
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Teatr Miniatur 

„KAKADU” 
wkrótce otwarcie w gmachu przy ul. Dąbrowskiego 5. 

Tel. 733. 

Q82830600608888006089808980085000008 

Nr 184 (1294 

D66500380880888800008886800880608668820 
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$     
Dyrekcja teatru «Kakadu» już przyj- 

muje zamówienia na wynajęcie sali 

balowej na poranki, odczyty, koncerty, 

zebrania, oraz na zabawy 

karnawałowe. 

  

  

"SALA MIEJSKA 8 
ul. Ostrobramska 5 

Dział Kuituralno-Oświatowy 

Magistratu m. Wilna 
$ Początek punktualnie o 

Niedziela, dnia 5 grudnia 1926 roku 

3-ci poranek „Bajka o Kopciuszku* 
ze śpiewem i tańcami przy współudziale artystów opery i Reduty. 

„Święty Mikołaj” rozda podarunki dzieciom na sali. 
Przy fortepjanie Kapelmistrz p. W. Szczepański. 

g. 12 m. 45 po południu. 

  

CYKL ERN MIEJSC; ET 80 gr, 5 40 gr. Dai się młodzieży, za PRAIA 
@ legitymacji, ceny biletó w: rtec 4! 2 Ik 20 ., dla dzieci do lat 

Poranków Muzyczn ch, as Čija powidę Ža ale za jag: paóbnożo Kiel Os Bozpistić. 8 
@ KASA CZYNNA w dniu 5 grudnia od godz. 10 ej rano. 
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Apel do wsi! B VTAT НА ЧС TTT TTT TTT TTT 
Czytajcie ksiąžki H Ę * 

“ dostarezy je Ski k 

Księg. Stow. Naucz. Polsk. © eb sukienny 
Wilno, ul. Królewska 1 B 
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SŁUCHĄCZE! Pamiętajcie, że lampki 
PHILIP3 MINIWATT wykonane są 
według najnowszych wymagań ra- 
djotechniki i że odznaczają się mini- 
malnem zużyciem prądu i nie: 
doścignioną trwałością. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA od 
Waszego dostawcy lamp radjowychl 
W prospektach PHILIPSA znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać najbardziej 
odpowiednie łampki dla Waszego 

aparatu 
Polecamy specjalnie typy; A 109, 
A 209, .A 409, A 410, wzmacniacz 
oporowy A 425, niezrównaną lampę 
głośnikową B 406 i lampy dwusiat: 

kowe od 1 do 4 Volt. 

  

      
E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE + 
Żłobek im. Marji powstał w sty: mach dziecko poza zadowoleniem dowego pewnych wygód w urządze- Velour, meloniki, mar. Borsalino, Habig i in. 

czniu 1917-g0 roku, i od tego czasu swoich materjalnych potrzeb nie otrzy: 
dał przytułek około 60 dzieciom. muje ze strony rodziców i otoczenia 
Wiele dzieci po upływie pewnego nic, coby odpowiadało jego ducho- 
czasu zabiera rodzina. Jako próbkę wym i umysłowym potrzebom. Matka 
weźmy statystykę roku 1925. wychodzi z domu, babunia nie lubi 

W styczniu 1925 r. zakład posia: przestawać z dziećmi—bywają i takie 
dał dzieci 64, W ciągu roku przyby- babunie — służąca ma pilną robotę, 
ło 51. Wróciło do rodziny 28, od. i tak po kolei każdy ze starszych 
dano na własność 4, Zmarło 8 proc. powie: nie przeszkadzaj, odejdź, po” 

niu domu, niemożliwych do  wpro- 
wadzenia, póki dom zamały aby całą 
pracę pomieścił, i póki nie jest swój 
własny. 

Kończąc tę garstkę wiadomości 
o Žtobku Im. Marji i najdodatniej- 
szych wrażeń, jakie mi dalo odwie- 
dzenie tego zakładu, wzywam wszyst- 
kich, kto go dotąd nie zna, do bliż- 

CZAPKI: ciepłe podróż., sport. i stud. 

  

szego zaznajomienia się z tą zacną 
pracą i do przysporzenia środków 
na rozwijanie jej ku niewątpliwemu 
pożytkowi społecznemu, 

i W. Lutosławska, 
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W. Widecki 
ul, Niemiecka, „Nr, 22 

Od 7 do 23 grudnia WIELKA PRZEDŚWIĄTECZNA 

wyprzeduż resztek 
MATERJAŁÓW sukiennych i wełnianych, damskie, 

męskie, zimowe i letnie w wielkim wyborze 

2 ustępstoem od 40 do 50 proc. 

| 
| 

KB Lisas Aki kis A bi buka dów i a A, 
  

WEŁN 
G A, ŽUK, 

Niem'ecka 26, 

— HURT i DETAL. — 

| na. swetry, dżempry, chustki, sza. BA 
le, ponczochy, rękawiczki i inne 

robotki w dużym wyborze 

NADESZŁA 
telefon 5 31. 

  

celu, za czyje pieniądze, dla zysku 
jedynie czyli też jest najczystszym 

Szpieg Napoleona. 
Szpiegłem w najbardziej utartem ideowcem  hołdującym  najszlachet- 

tozumieniu jest ktoś przedostający niejszym ideałom. 
się do obozu nieprzyjacielskiego — Szpieg szpiegowi nie równy. 
wojska lub nieprzyjacielskiej twierdzy Jest, dobrze znana z lat dziecin- 
dlatego aby podpatrzyć tajemnice ©: nych starszemu pokoleniu powieść 
brony lub ataku fudzież zamysłów Coopera „Szpieg”. Bohaterem jej jest, 
wóczów. Per analogiam szpiegiem jeśli dobrze zapamiętałem, niejaki 
jest sgent policji tejnej szpiegujący Hervey Birch nie tyko w  przenoś- 
czyny i słowa wskazanych mu osób. nem znaczeniu, lecz bohaterem w 
Szpiegiem wreszcie nazywamy osobę najpochiebniejszem rozumieniu. Ubėst- 
usiłującą bądź w interesie cudzym wia Waszyngtona — i porzuciwszy 
lub własnym, bądź przez wrodzoną rodzinę, wyrzekłszy się szacunku iu- 
złośliwość albo z nałogowej ciekawa: dzi, szpieguje dla niego, służąc zara- 
ści podpatrzeć lub podsłuchać taje: zem sprawie wyzwolenia Ojczyzny. 
mnicę bliźniego. : Święta sprawa uświęca środki, poczy: 

Przedewszystkiem zaś -bierzemy tywane za najhaniebniejsze. Hervsy 
pod uwagę cel i intencję. Szpiega-ro- Birch, stoi w słynnej powieści Coo: 
daka, który z narażeniem życia wy: pera jak centralna figura, na której 
wiedział się co słychać w obozie ześrodkowany jest wszystek blask, 
nieprzyjacielskim i drogocenne przy: wszystka chała... 
nosi nam informacje, dekorujemy i Istnieje dalej anegdota — z pod 
wynosimy pod niebiosa jego ofiarny Solferina. Generał Bourbaki sam in. 
patrjotyzm, zaś  nieprzyjacielskiego daguje pojmanego s7piega austrjac- 
szpiega schwytanego we własnym kiego. e; 
obozie — wieszamy, — Migłeś donosić Austrjakom o 

Wywiadowca na służbie państwo" Gizyskidu, co się dzieje w obozie 
wej, naszej własnej, inwigilujący nie- francuskim? 
bezpiecznego osobnika kręcącego się — Tak jest, panie generale. 
pośród nas — jest najsłuszniej w — i wyobrażasz sobie, że nic so- 
świecie szanowany i dobrze nagra. bie nie masz do wyrzucenia? 
dzany, zaś jeśli się okaże że ktoś po- — Tak jest, signore. 
bierał grube pieniądze np. za służbę — А @ nas zgodził byś się 
w carskiej Ochranie, temu się pluje w szpiegować Austrjaków? 
twarz i wyrzutkiem zowie spole- — Nie, signor generale. 
czeństwa. Bourbaki popatrzył bystro na re- 

Wszysiko zależy od tego ' kto zolutnego Włocha i rzekł; 
szpiegowską pełni funkcję, w jakim — Ruszaj. jesteś wolny! Powiedz 

Austrjakom, że czekam na nich od 
dwóch godzin. 

Napoleon używał mnóstwo szpie- 
gów, będących na żołdzie rządu fran- 
cuskiego. Cała ich sieć pokrywała 
Europę nawet wówczas a może właś” 
nie wówczas gdy wojny żadnej nie 
było. Sekretarz cesarza dla spraw 
„iajnych* baron Fain we wspomnie- 
niach swoich żaznacza, że całe folja- 
ły raportów szpiegowskich  piętrzyły 
się na biurku „Boga Wojny”, który 
wielką wagę przykładał do tego aby 
być jaknajdoskonalej poinformowa- 
nym o wszystkiem, co się dzieje — 
w Europie. 

Baron Faiń nie wymienia żadnych 
nazwisk z dyskrecją, za którą nie są 
mu bynejmniej wdzięczni — history- 
cy. To też dopiero z „przycżynków* 
i „studjów” teraźniejszych, współ: 
czesnych badaczy wyłoniły się niektó- 
re profile i sylwetki głównych Napo- 
Jeona „agentów*. Dopiero jednak 
Ferdynand Dieffenbach wpadł na trop 
najgłówniejszego pracownika w służ- 
bie szpiegowskiej Napoleona. On to 
wymienił pierwszy nazwisko naczel- 
nego herszta wywiadowczej służby 
cesarskiej. Był nim w Alzacji rodem 
syn pastora z Neu—Freistett, Karol 
Ludwik Schulmeister. 

Najświeższy zaś zeszyt szwajcar- 
skiego „Kwartalnika dla nauk woj- 
skowych* przyniósł już obszerne o 
Szulmeistrze studjum pióra Winirieda 

Lii iecke'go. 

Tam znajdziemy wcale ciekawe 
szczegóły dotyczące iście powieścio- 
wego żywota owego Schulmeistra, co 
w Szpiegowskiem dziele był przez 
czas długi prawą ręką Napoleona. A 
jednolatkami byli. Schulmeister był o 
rok tylko od Napoleona młodszy. 

Od zarania młodości odznaczał się 
niepomierną chciwością na wszelki 
zysk — godziwy czy niegodziwy — 
oraz wybitną chytrością i sprytem 
niepospolitym. Życiową /karjerę roz- 
począł w Paryżu podczas największe- 
go chacsu Wielkiej Rewolucji. To 
była dopiero „mętna woda” dla ta- 
kich jak młodociany  Schulmeister 
chevaliers d'industrie! Zorjentowal 
się szybko, że najintratniejszym pro- 
cederem jest—szmugiej. istotnie dz- 
wał on wówczas znakomite dochody. 
Do dziś dnia np. Są rodziny w 
Sztrasburgu wybitnie żamożne, któ- 
rych zamożność ma swoj: żródło w 
prowadzonym ma wielką skalę szmu: 
glu za granicę w czasach Wielkiej 
Rewolucji francuskiej. Schulmeister w 
wiele lat potem usiłował w wydanej 
broszurze pamiętnikowej ekskuzować 
się i dowodzić, że nietylko szmugiel 
zapewnił mu znaczny dobrobyt, ale.., 
pamiętnik Schulmejstra należy przyj- 
mować do wiadomości tak akurat 
cum grano salis-jak pamiętniki Fou- 
che'go, szefa policji Napoleonskiej. 

Dość, że Schulmeister, syt wymi- 
gań się straży pogranicznej i celni. 
kom, dał pokój szmuglerskiemu pro- 
cederowi i jął rozglądać się za inrią 
podstawą nietylko dobrobytu ale i 

stanowiska socjalnego, a—kto wie?— 
może honorów i zaszczytów. W 
każdym razie, ku wyższym celom 
skierował wzrok. 

I gdy zaniosło się na wojnę w 
1805-tym a Napoleon bawił w Sztras- 
burgu, eks-przemytnik, wrócony na 
drogę cnoty wystarał się w audjencję 
u cesarza. 

Przebieg jej był następujący. 
Wysłuchawszy prośby Schulmeistra 

o emploi w służbie wywiadowczej 
spytał cesarz: 

— A ma on jakie rekomendacje? 
—- Nie mam żadnych, Najjaśniejszy 

Panie. 
— To niema o czem mówić. 
I cesarz usunął się za wielki pa- 

rawan przecinający na dwoje salę 
audjencjonalną. 

Wówczas Schulmeister przypom- 
niał sobie w mig znakomitą zdolność 
przekształcania twarzy do niepozna- 
nia, oraz przybierania  najrozmaijte 
szych póz zmieniających też do nie- 
poznania jego własną postać. 

Ukazuje się z za parawanu Napo- 
leon, nie poznaje Schulmeistra, tupie 
nogą i woła, jak śmiał wejść niemel- 
dowany. 

— Sire—powiada zwymyšlany—ja 
Schulmeister.. Czy Wąsza Cesarska 
Mość będzie teraz miał emploi dia 
mnie? 

Został _ natychmiast na służbę 
przyjąty i oddany, wraz z grupą wy- 
wiadowców pod rozkazy generała 
Savary. Był wrzesień roku 1805 go, 
Armja francuska pod naczelnem do- 

wó dztwem cesarza wkroczyła w gra 
nice Niemiec. 

"Na spotkanie «inwazji francuskiej» 
wyciągnąt w pole najniedołężniejszy 
chyba wódz, jakiego kiedy nosiła 
ziemia pobojowisk, austrjacki feldmar" 
szałek Karol Freiherr Mack von Lei- 
berich, Napoleon wpędził całą jego 
armję dożUimu i otoczył miasto, Nad 
feldmarszałkiem zaś czuwał — Schul- 
meister, 

Jako Alzatczyk, mówiący dosko- 
nale po niemiecku potrafił zaznajo” 
mić się i pozyskać pełne zaufanie 
szefa wywiadowczej służby przy armji 
austrjackiej pułkownika Wendt'a i jąt 
cennemi informacjami go zasilać. 
Informacje te wyrobiły w  feldmar- 
szałku, naczelnym wodzu, przekona- 
nie, że nie on ze swoją armją iecz 
Napoleon znajduje się w  opłakanej 
sytuacji, Schulmeister doprowadził do 
tego, że dzięki posiadaniu „prze- 
pustek” z tej i z tamtej strony, trzy. 
mał sztab cesarski nieustannie ax 
courant wszystkiego, co się w Uimie 
dzieje a w szczególności «tego, co 
sobie myśli feldmarszałek Mack von 
Leiberich.  Fełdmarszałek zaś już 
wierzył Święcie, że ciągnie mu na 
odsiecz korpus feldmarszałka Wer- 
necka i że to właśnie jego armaty 
grzmią w oddali, że w Boulogne 
wyłądowały wojska angielskie, a w 
Paryżu wybuchia rewolucja.. Z temi 
radośnemi wieściami pośpieszył feld- 
marszałek Mack wysłać Schulmeistra 
do Stuttgartu, czem mu znakomicie 
ułatwił wyrwanie się z sytuacji bar- 

1
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° КВо Incydent w Magistracie, 
Onegdaj w godzinach pourzędo- bezrobotni urządzili owację. 

wych tłum bezrobotnych, w liczbie Po dłuższych pertraktacjach Zasz- 
około 300 osób, zjawił się do magi- towta z v.-prezydentem, ostatni przy- 

łu Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów. 
3) Wolne wnioski. osób. 
— Problemat Paneuropy. Dziś Informacje i zapisy w Sekretarjacie 

o godz. 5ej po południu odbędzie Koła (ul. Mickiewicza 13). 
się w gmachu uniwersyteckim w Sali — Posiedzenie Wil. T—wa Lekar- 

N I K A Komplety o ograniczonej ilości 

gistrat m. Wilna wyasygnował ostat- 

  

NEZDZIECA Šaiadeckich odczyt p. Wł. Studnic- skiego, We czwartek dn.d-go grudnia o Sęafu demonstracyjnie udając się do rzekł zgromadzonym żądania ich w : „ 20—ej, w lokalu wł: Zamkowa A zgro ny 8 
5 Dzi Wach. 5.0 g 7 ) 08 kd zaj Egz A kiego na temat „Problemat Paneu- 24, odbędzie sę posiedzenie. "Wien. Tow. gabinetu pracującego jeszcze v.-prze- pewnej mierze uwzględnić, lecz i to 

! ini 4. ropy." Lekarskiego z następującym porządkiem zydenta p. Łokuciewskiego. Tutaj nic nie pomogło, tłum w dalszym 
с АЁ‚?‚'ОБ' ONET = OH e Jutro o godz. 7-ej wieczór w tym dziennym: I. Odczytanie protokułu poprzed: grożąc represjami i lżąc bezczelnie ciągu zalegał korytarze magistratu. 
Mikołaja b. skiej młodzieży szkolnej, й PO" samym lokalu adbedžis šio Dd) ke oka: Gs: Prat, Ko Opócyhć zażądali bezrobotni natychmiastowego _ Dopiero przywołana policja na 
аао tegož prelegenta: „Polska a šrodko- morfo+ zatrudnienia. Wszelkie perswazje ze czele z komis. p. Eljaszewiczem po- ski. O wpływie późnej kastracji n 

logję niektórych gruczołów © wydzielaniu 
wewnętrznem u kobiet, 4, Sprawy admini- 
stracyjne. 

We środę dn. 15 grudnia o godz. 19:ej 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 4—XII 1926 r. 

WOJSKOWA. 
— (k) Nowy komendant P KU. 

Z rozkazu wyższych władz wojsko- 

wo-zuropejski blok gospodarczo poli- 
tyczny. 

strony w-prezydenta nie odniosły łożyła kres oblegania magistratu przez 
żadnego skutku, Tłum rozbestwiony bezrobotnych. 
uniemożliwił wyjście v.-prezydenta Z Jak się dowiadujemy, cały incy- 

is ) 156 wych komendantem PKU. w Wil. ad k] odbędzie się doroczne Walne Zebranie To- magistratu, przetrzymującgo do godz, dent zainscenizowany i obmyślony 
nie został pułkown k Morawski. — Powszechne wykłady Unl- warzystwa. W razie niedojścia do skuiku 5 j pół po poł, W czasie tym zjawił był przez pewne indywidua ciemnej 

sda j —5 © 2 A „para niski Nowy „Eomen: Ri 0 pomo A ž ooo ma Z się oma = zeod. E kondulty i agitatorów komunistycz- 
nt objął urzędowanie w P.K.U. 0 мее ра ам, 1 wych p. Zasztowt, na widol o nych. 

2 za z 1 — (o) Dodatkowe zebrania zz Sali spoż dac Udieee L Las SA ika, AŽ z 
ę w mm. kontrolne W poniedziałek, dnia 6 sytetu Stefana Batorego Pro f. przewodniczącego i sekretarza, 2. O czyta! W Z НОО оЕН СОН 

i rudnia, o godz. 9 ej winni się zgło: Marjan Eiger wygłosi odczyt p. t.: nie protosułu poprzedniego Walnego zebra- 

e ) Wschodni» 4 w Powiatowej m 12 Josnyczoik ads i ludzka”, nia. 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, WYPADKI I KRADZIEŻE, Z S ĄD Ó W. : 

Sprawa «Bruderfereinu» w sądzie 4. Wybory Zarządu na 1927 r. 5. Wolne 
Pochmurno. Śnieg. Minimum pełnień Wilno (Komisja urzęduje w _ Wstęp 50 gr., dla młcdzieży 20 gr. wnioski. — (x) Znalezienie zwłok ko- Uwagi: 

xa dobę— 5 C. Tendencja  barometryczna straży ogniowej, Dominikańska 4) na — (х) Jeszcze w sprawie biety. Onegdaj w Zakrecie, kolo Apelacyjnym. 
spadek sišnienia. dodatkowe zebrania kontrolne szere- prosektorjum USB _ Żydowskie TEATR i MUZYKA, cmentarza wojskowego przezfunkcjo- W dniu 11 b. m. w sądzie Apelacyjnym 

a" : gowi rezerwy i pospolitego ruszenia Stowarzyszenie w Wilnie t.zw. „Świę- * narjuszy V Komisarjatu Pol. Państw. w Wilnie odbędzie się rozprawa sądowa 
URZĄDOWA. z brorią roczników 1890 i 1891, z te* (chewra kadisza) wysłało ostat- — Reduta na Pohulance. Dzisiaj o odnalezione zostały zwłoki kobiety. Pa RE w swoim Czasie 

książeczką wojskową i innemi doku: nio delegację do ordynata prosekto- godz. S'ej wiecz <Mazepa» J. Słowackiego. Zwłoki te wobec niestwierdzenia ich Zaznaczyć należy, iż związek ten, który — (k) O postępowanie doraź- Е a 5 й й - k 
Ea = związku z roz. mentami wojskowemi. rjum U S.B. prof. Paa w Ri i 2h wysię0 wyj kata mieć tożsamości, oraz nasuwającego SIĘ przez kiloa lat grasował w Wilnie składał 

ciągnięciem w kilku powiatach Wo- We wtorek, dnia 7 grudnia, win. wie dostarczania przez żydów zwłok. reg gościnnych występów do Warszawy, podejrzenia, iż w danym wypadku > ez a. a. 

Delegacja niedostarczanie zwłok Jutro rozpoczęcie sezonu przez grupę śpiew- 
żydowskich do prosektorjum moty: ną Reduty <Halkę> Moniuszki w jej piec- 

wowała tem, że w myśl rytuału religii wotnej wileńskiej inscenizacji, We wtorek 

mejżeszowej zwłoki zmarłego żyda KE występ japońskiej śpiewaczki Teiko 

muszą być pochowane w ziemi i w 
wypadku gdy zmarły niema a: 
to pochować zobowiązaną jest dana 1 

я i i „ punktualne przybywanie do Reduty na przed- 
spadać i uniemożliwia dostarcza stawienia rozpoczynające się o godz. Sej 

Na powyższe prof Rajcher odpo- Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
wiedział, iż zwłoki te po dokonaniu s = DA dwa ti GE 

odpowiednich doświadczeń mogą być 4,30 w niedzie P 
zszyte i zwrocone gminie żydowskiej Kai a PIWO RYSA 
dla wykonania obowiązków  religij- Tamże nabywać można abonamenty na 

miało miejsce morderstwo, zabezpie: 
czono do dyspozycji z. moe 

- mpatyczny> go! П. ‚ m, 
do siai nr Pozniakowej (ll Ra: 
duńska 28) przyszedł nieznany osobnik, py* 
tając się o sublokatora jej Z. Kazimowicza, 
Ponieważ Kazimowicza w domu nie było 
osobnik ów oświadczył, iż będzie na niego 
oczekiwać. Gdy Pozniakowa wyszła do ku: 
chni, złoczyńca skradł futro oraz garnitur, 
należący do Kazimowicza i zbiegł. 

— — Karolina Błażewicz (R. 
Smigłego 6) zameldowała o zaginięciu brata 
swego 14—-letniego Jana Błażewicza, który 
au 2 bm. wyszedł do: szkoły i' nie po 
wn . 

ni się stawić szeregowi rezerwy i po- 
spolitego ruszenia z bronią roczni- 
ków 1892 i 1893. 

— (к) Kożuchy dla wartowni- 
ków. W zwią:ku z obecnymi chło- 
dami, władze wojskowe wydały roz: 
kaz ażeby żołnierze idący na wartę 
odziani bylijgw kożuchy. 

SZKOLNA. 

— Wizytacja gimnazjum litew- 
sklego W tych dniach władze Ku- 
ratorium Okręgu Szkolnego Wileń- 

sklepów, puszczanie w obieg fałszywych 
pieniędzy, brylantów, no i naturalnie sze« 
rzył agitację antypańsiwową. (x). 

Proces «<Komsomolców» w Są- 
dzie apelacyjnym. 

W dniu wczorajszym sąd apelacyjny 
pod przewodnictwam v. prezesa Bochwicą 
rozpoznawał sprawę 31 oskarżonych o nalei 
żenie do związku młodzieży komunistycznej, 
W sądzie okręgowym zasiadało ich 94-ech, 
lecz część ich została uniewinnioną. Po 
sprawdzeniu personalji obrona prosi o od- 
roczenie sprawy z racji niestawiena się 
świadka Herczyka, który będąc uczniem 
słódmej klasy szkoły realnej żydowskiej i 

jewództwa Wileńskiego postępowania 
doraźno mandatowego, władze admi. 
nistracyjne tych powiatów na skutek 
tego otrzymały następujący przy- 
wilej: 

„Władze administracyjne lej in- 
stancji mają prawo upoważnić swych 
funkcjonarjuszy, ażeby w razie prze. 
kroczenia przepisów administracyj- 
nych przez osoby Schwytane na go: 
rącym uczynku popełnienia przestęp: 
stwa lub też gdy niema wątpliwości 
co do popełnienia przez nich przestęp- 

iwa oraz świetnego tenora opery Warszaw- 
skiej Adama Dobosza w operze Pucciniego 
«Madame Butterfly», 3 

Zespół Reduty najuprzejmiej prosi o 

stwa, nakładali w drodze doraźno- skiego, dokonały kilkudniowej wizy- ! — Napad rabunkowy. Około wsi Bor, ! ? Ё 24 nych. 10 premjer zą cenę 9.1 poszczególnych bi- zki gm. Swięciańskiej 5 osobników u. jednocześnie konfidentem policji pomógł mandowej kary pieniężne w wyso» tacji gimnazjum litewskiego w Włl. NY SKRÓEMICKA SC zuoja S © ibrabiny a Be Mukołaja wykryć organizację, m z tego względu z€- 
znania Herczyka mogą mieć ważkie dla spra- 
wy znaczenie. Sąd odrzusił tę prośbę, jak 
również prośbę adwokata Szumańskiego do- 
magającego się zarządzenia przerwy, celem 
dania mu możności zapoznania się ze spra- 
WĄ. 

kości 40 10 złotych. Kary funkcjona: 
rze pobierają bezpośrednio.'* 

Ze względów natury technicznej 
władze wojewódzkie nie mogły rów= 
nocześnie rozciągnąć tego postępo- 
wania na terenie całego wojewódz- 
twa. W każdym bądź razie zostanie 
cno rozciągnięte i na inne powiaty 
jeszcze w r. b. Również postępowa- nie przesłane do Ministerstwa Oświa- 
mie doraźno-mandatowe rozciągnie się ty w Warszawie. 

i na m. Wilno. ZEBRANIA I ODCZYTY, 
— (w) Zatwierdzenie aresztu. : 

— Wiec:6r ošwiatowy. Zarząd 
Senis Rospodircza sądu okręgowezo Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. w Wilnie zatwierdziła areszt czaso- i я : 

„pisma litewskiego „Vilniaus Aidas« T. Kościuszki podaje do wiadomości 
Nr. 28. jż w niedzielę dn. 5 grudnia r. b. o 

Areszt w swoim czasie został Ei as i a a 
2 у 0 o wieczór 

Ea Padės p. Sorani oświatowy dla młodz eży. Na pro- du na m, Wilno, za umieszczenie 4 = od 
niezgodnych z prawdą wiadomości. En Ž 4 2 o ze na temat co 

MIEJSKA. każdy obywatel powinien wiedzieć o 
* ustroju Państwa; wygłosi p. Tokaj. 

— (o) Czemu mąka i chleb Po odczycie Śpiew, deklamacja, gry 
nie tanieje? Przed paru tygodniami j zabawy. 
c ny żyta w Wilnie wynosiły 45—46 Wstęp bezpłatny. 
zł za 100 kg., obecnie te ceny zni: " — „Aktualne zagadnienia mo- 
żyły się do 42—43 zł za 100 kg., rza”. Pod tym tytułem wygłosi od- 
ceny zaś mąki i chleba pozostały bez czyt d»iś dnia 5-go grudnia w sali 

p eny, Wobec zniżki cen na żyto kino-teatru „Hzlios* о @ 12 & м 
czynniki miarodajne winny przyczynić południe, komendant portu wojenne- 
się do stosunkowej zniżki i cen na go w Gdyni, komandor Adam Mo- 
mąkę i chleb. huczy. 

— (x) Magistrat zamierza na- _ Odezyt będzie jakgdyby wstępem 

nie im. Witolda Wielkiego. 
Prócz p. Riessa, stałego wizytato- 

ra szkół Średnich, wizytował osobiś- 
cie gimnazjum litewskie kurator o: 
kręgu szkolnego Wileńskiego p. Ry: 
niewicz. 

Sprawozdanie z dokonanej inspek- 
cji szkoły litewskiej w Wilnie zosta- 

Szm'erowa do słupa i zrabowali mu 185 zł. 
poczem zbiegli. - 

Bandyci mieli twarze zasłonięte. 
— Podpalenie aktem zemsty. We 

wsi Zaozierce pow» Dziśnleńskiego Jan 
Kaduszko na tle zemsty osobistej palił 
dom mieszkalny D. Wojciechowicza i zbiegł. 

Straty m 2500 zł. 
— Poderznął sobie gardło W m, 

AE umysłowo chory Jan Jankowski 
podczzs ataku choroby św. Walentego po: 
derżnął sobie gardło nożem. Desperata od: . uje 
wieziono do szpitala. : przemówienia stron; > 

— Ujęcie złodzieja rowerów. W no: Po przemówieniach stron i replikach 
cy na 2 b. m. został aresztowany Leon Qr, następuje ostatnie słowo oskarżonych. Ž 
low (zauł. Śniegowy 8), który popełnił cały Zduński ponownie usiłuje wygłosić 
szereg kradzieży rowerów na szkodę Dawi- przemówienie agitacyjne, pozostali zaś zrze: 
da Iatroligatora (3—go maja 15) 1 Josela Kają się prawa głosu. || 
Wiłkomięrskiego (Św. Jańska 5). Po przerwie przewodniczący ogłasza wy: 

Skradzione rowery zostały odnalezione T0%, mocą którego w stosunku do trzynastu 
w mieszkaniu Aleksandra Kowczugi (War. Wyrok sądu okręgo:y"go _ zatwierdzono, 
szawska 12), przyczem czterem zal;5mno dodatkowo po 

— Podrzutek w pociągu, Konduktor Siedem miesięcy aresztu prewencyjaego, 
pociągu osobowego A. Wiśniewski dostar' Pejsachowi Millerowi dwa lata i dwa mies 
czył do zakładu Dzieciątko Jezus znalezione Siące, Ch, Nosowiczowi zawieszono karę na 
w tymże poc'ągu dziecko płci męskiej w Cztery lata. Pozostałym kara została zmniej - 
wieku około 3 tygodni, вгопа, 

Po odczytaniu wyroku przewodniczący 
T ra a oznajmia, że Nochana Koczergińska zostanie 

Sprytna kradzież. 
zwolniona wobec odsiedzenia kary. 

Po wysłuchaniu wyroku oskarżeni od- 

Złodziej który ukradł rękaw od 
paita. 

śpiewali chórem hymn komunistyczny. Po» 
jicja usunęła natychmiast publiczność i wy 
daliła do oddzielnego pokoju oskarżonych. 

T. 
Przed klikunastu dniami do mieszkania 

p. N. przy ulicy Zarzecznej zjawił się pe: 
wien osobnik, prosząc ludzi dobrej woli a 

i ki 2 

GIELDA WARSZAWSKA 
litościwego serca o wsparcie. 

Wizyta nieznajomego trwała krótko, ale 

— Tryumty Teiko Kiwa w Warsza- 
— Komitet organizacyjny II wie. Na jednem, z R LE: 

opery « lame Butterfly» z udziałem zna- 
Turnieju Poetyckiego na posie. Eopilei Japonki Ielko“ Kiwa: w. Tesnie 
dzeniach, odbytych dn. 27 u. m. i 3 Wielkim w Warszawie obecny był P. „Pre. 
b. m. zakwalifikował utwory 10 p R, e p o o 

5 mada” r S sis aka tyczny. Widownia Opery Warszawskiej wy- 
łni ła d IGE bo- 

godiami: Czucie—iskrą tylko, Elwit, EE ao dead a, 
Ergo, H:llada, Irys, Ku starych bo- zwykłemu gościowi entuzjastyczne przy ję ie. 
gów chwale, Światło, Wieczność, Wi- Śród mnóstwa kwiatów zauważyć można 
ko i Włóczęga było wspaniały kosz pięknych chryzantem 
o ga. | dbędzie CE Y2nY wielkiej artystce przez kapitana 

Początek Turnieju, który odbędzie Oriińskiego, bohatera lotu Warszawa — Tor 
i i Śniadeckich U. S..B. o kio. 

2 я — Występy Ludwika Solskiego w 
godz, 6_wiecz. Bilety w cenie od 60 Teatrze Polskim. Dziś gran zie o g. 
gr. do 5 zł. są już do nabycia w 8 m, 15 wieczorem oki PSSE 
księgarni Stow. Naucz. Polsk. (Kró: skiego «Złote runo» po raz ostatni w sezo- 
lewska 1), w dzień zaś Turnieju od p z Ludwikiem Solskim w roli Rembow- 
odz. 4 . przy wejściu. skiego. 

z P> PY ; ROŽNE — «Polityką i miłość». Jutro premje- 
^ га sensacyjnej najaowszej komedji Rączkow* 

— Obywatelski czyn. Dnia 11 skiego <Politysa i miłość», odźwierciadlają: 
b. m, hrabia Jan Tyszkiewicz złożył cej z prawdziwą wiernością stosunki na wsi 
1200 złotych tytułem ofary na rzecz wśród włościaństwa; J. Raczkowski jako 

с były poseł na sejm, znając je gruntownie. 
Komitetu Pomocy Inwalidom Wojen: i slina di i komedji, 
nym w Wilnie, jako pensję swoją za tryskającej życiem i aktualnościami, Rolę 
krzyż Virtuti Militari na cztery ubieg- ROR: dziś haseł, gra Lud: 

łe lata. — Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
— (t) Wojewoda Raczkiewicz o g. 4:ej pp. grana będzie wesoła komedja 

i biskup Bandurski członkami + Bałuckiego <Klub kawalerów». Ceny od 
r. 

honorowymi Legii „Inwalidów. 3 Popołudniówka środowa. W śro 
Na walnem zgromadzeniu Legji inwa- dę, jak zwykle w Święto, Teatr Polski czyn- 
lidów wojsk (polskich uchwalono ny będzie dwa razy: © gi 4ej pp. grane 
zwrócić się do wojewody .wileńskie- będzie arcydzieło A. Fredry <Zemsta> (ceny 

Podczas wyjaśnień udzielanych przez 
oskarżonych jeden z nich n.b. były stu- 
dent, Zduński usiłował wypowiedzieć mowę 
agitacyjną do czego jednak przewodniczący 
sędzia Bochwic nie dopuścił. 

Następuje referat sędziego Stulgińskiego 

4 grudnia 1936 r. 
Dewizy i wałuty: być gmach teatraln ггу ul. W,- ji, % io РОЫ 5 obfitowała w nieprzewidziane skutki, z ak = a e: s y i do uroczystej akademji, <tėrą ruchli go p. Wł. Raczkiewicza i J. E ks, miejso 5d 15 gr.), wieczorem zaś «Polityka SOME ALMA posibowic Trans S k 

a. Jik się dowiadujemy wy Zarząd Wileńskiego Oddziału Li- 1 Miłość». do d żył b Magistrai m. Wil Ki оНАНО S # Biskupa Wł. Bandurskiego z prośbą — Odczyt A. Nowaczyńskiego. Zna- 0 T9mu zauważy rak rękawa u swego Dolary 8,98 9,00 8,96 gistrai m Ипа czy s gi Morskiej i Rzecznej inicjuje w si dności człońków hono: : czy у 8 4“ zimowego palta na bobrach. Rękaw okazał Fiolandja 360,65 361,55 — 359,75 starania, w celu nabycia na własność związku z powstaniem Towarzystwa O. PIZYIKC€ So wileńskiego Legii, cep autor dramatyczny Adolf Nowaczyń. się wypruty z nadzwyczajną wprawą, a zdu- Londyn 43,60 43,80 43.58 
miasta gmachu teatralnego, przy ul. Budowy Floty Narodowej w War. rowych oddziału wileńskiego Legji. ara tj a = AG GG ke p miona służąca w taden. sposób nie mogła Nowy-York 9,— 9,02 8.98 

ma, gdzie się mieści „Re- ask "r й й — &:-пті›'апіс:]цсу z m. 30 0. wielce interesujący odczyt na te- e woda madzik fota 04 — 2672 26.78 2656 
* — Zarz eńskiego Koła Kasy Chorych p. Jan Oradowski mat <Moja wizyta w Kownie». —° Poco był b od palta?,. ja 0 į 62 Sprawa powyžsza bedzie przedio- adis, Sędziów i E rokara: przyjmuje interesantów w poniedział- a dd = e nabycia w kasie teatru SEO, dei aa Ua więdną 1" B 12151 12683 żona przez Magistrat Radzie Miej. torów zawiadamia w myśl $ 4 art. ki, środy i piątki od godz. 1 i pół 01 1) "een ok chara cEoli. W środę p NOJO Przedwczoraj przybył, w chwili gdy Włochy 3035 _ 8944 3026 

skiej na najbliższem posiedzeniu, któ: XII Statutu Zrzeszenia Sędziów i Pro-. do 3-ej w gabinecie dyrektora. 8 b. A ag % = e, > odbędzie Šia cos E aaa oo i oadŃWACZYT i Sasa, Kijo S 1213 
re się ma odbyć w dniu O b. m. „kuratorėw Rrecxypospolitej Polskie,  — Kursa języków obcych. Za- Testze Polskim poranek chóru męskiego jest przysłany ceiom zabrania uszkodzonego ||| PNY ОНИ — (x) Dalsza rata pożyczki iż w dniu 20:g0 grudnia r.b. o godz. rząd Wileńskiego Koła Związku „Ofi- *E:ho> pod dyrekcją W. Kalinowskiego,  palta do naprawy. pp ies ma roboty inwestycyjne. 4% dniu 6 po południu w gmachu Sądów cerów Rezerwy organizuje dla swych one PI. Maszyfskie. > „Palto zostało wydane, a jego właściciei Pożyczka dolarowa 48,75 7950 — 
wczorajszym Magistrat otrzymał kwo- odbędzie się nadz jne Z - ki o, Surzyńskiego, Dembińskiego, Gastolda, stwierdził iż padł oflarą sprytnie uknutej „ » „ kolejowa  87— 87,50 87,— 80000 wagi © © wyczajne Zgroma- członków i ich rodzin kursy języków Šulliwana i innych. kradzieży, zamiaru bowłem nawet nie miał 5 pr. poźżycz Kanw.  48— 4825 — tę zł, jako dalszą ratę na ro- dzenie Koła Wileńskiego, na które obcych, które zależnie od ilości zgło: Poranek zakoficzy «Powrót taty»—Kleji posyłać kogokolwiek do domu po palto, a Pr. pożyczk, konw,  — | = 
boty inwestycyjne, w celu zatrudnie- zaprasza wszystkich członków Kola szonych dzielić się będą na kurs dla na. Ceny miejsc najniższe od 20 gr. rzekomy wożny okazał się poprostu wspól —proc. listy zast. 
mia bezrobotnych, zamieszkałych na — Koncert na wpisy. We wtorek 7 nikiem wypruwającego rękawy żebraka. ziemskie przedw.  35— 35,35 34,90 i przypomina o przepisie $ 7 art. XII 

rzeczonego Statutu. 
Porządek dzienny: 
1) Wybór delegatów do Warsza: 

początkujących i zaawansowanych. aids Ь: Pas AAB Sali 
Tymczasowo Zarząd projektuje Śmieja ja. Ai Lelewela, (Wiekie ita Ofiary. ; 

uruchomienie kursów języka angiel- 38) odbędzie się koncert na rzecz opłaty + Wilno, dnia 4 grudnia 1926 r. 
skiego i francuskiego, w przyszłości wpisowego za niezamożnych uczni tegoż 

mane będą nadal przeprowadzane, aż wy na Walne Zebranie Organizacyjne, w razie zgłószeń zostanie zorganizo- Gimnazjum, Bezimiennie dla najbiedniejszych sł. 20. Dolary St. Zjedn, — 8,98 _ 8,9711. 
pp owca. 2) Ustalenie sposobu zużytkowa” wany kurs języków włoskiego, nie- . pp. Hieb Koszańska, Jagmicówn, ka: ОНО ЕЛ ОО Е ЕЛЕ ТЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕ ] — (x) Subsydja miejskie. Ma- nia sum byłego Wileńskiego Oddzia- mieckiego ewentualnie tureckiego. mińska, Wisłowska, Zubowiczowa, prof. Gał: 3 P > t 8 i B k R l 

у Bank Rolny 
: kowski i Polesski. 
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zawiadamia, że w dniu 14 grudnia r. b. odbędzie się 
dzo, bardzo drażliwej i niebezpiecz 
nej. Tedy Schulmeister jak czmych- 

przetarg pisemny i ustny na sprzedaż około 320.000 m? 
drewna i lasów majątku Bereznoi 

terenie m. Wilna, GIEŁDA WiLEŃSKA. 
W związku z powyższem roboty 

kanalizacyjne, które miały być wstrzy» 

    

  

w stylowych strojach z p. Kwiatkowską (ar- 
tystką baletu) na czele. 

W programie utwory: Chopina, Czaj- 
cesarza. Pędził tam żywot zamożnego kowskiego, K. Gałkowskiego, Tosti'ego, Le- Kóm 

weha się utrzymywać, że raz Schul: burgiem, otrzymanego w darze od 
meister w mundurze oficera austry- 
jackiego był obecny na naradzie wo- 
jennej w Burgu prezydowanej przez 

nął z Uimu (gdzie już byi niepo- 0 dak comycia ziemianina; nawet gospodarzył. jego oncavalla, Mendelsohna i szeregu innych 
rze ь kompozytorów, 

też własnością był wcale okazały We artystyczny poziom koncertu Tymczasem zaś armja Wernecka 
wysłana dla... prześladowania nieprzy- 
jaciela, gdy będzie za Ren uchodził, 
została rozbita na głowę. To otwo. 
rzyło oczy feldmarszałkowi na strasz- 
liwą kabałę, której padł ofiarą. Nieby- 
ło innej rady: trzeba było kapitulować. 
Co też i feldmarszałek uczynił adda- 
jąc w ręce Napoleona 60 dział i 
23.000 żołnierza. 

Po swym popisie w 'Uimie poprosił 
Schulmeister o delegowanie go do 
Wiednia. Ma tam —tiumaczył—kolegę 
i przyjaciela niejakiego Bendla na- 
leżącego do świty w. księcia Ferdy- 
nanda, zna dobrze inspektora policji 
będącego zarazem sekretarzem sądu 
wojennego.. Mogą takie znajomości 
przydać się wyśmienicie... 

Jakoż już 24 października wysy: 
ła Schulmeister z Wiednia raport o 
nadciąganiu na pomoc Austrji armji 
Kutuzowa. A raport zredagowany 
jest tak fachowo, że oficer sztabowy 
lepiejby nie potrafi. Do raportu 
dołączona jaknajściślejsza informacja 
o korpusie austrjackim feldmarszałka 
Kienwajera. Tam znowuż miał Schul- 
meister też! przyjaciela i powiernika 
w osobie niejakiego Rulskiego, of.ce- 
ra huzarów. W jego to mundurze 
baraszkował Schulmesster w Wiedniu 
z austryjackimi i rosyjskimi oficerami. 
Liidecke w swojem studjum, z któ: 
rego czerpiemy niniejsze dane, nie 

samego cesarza Franciszka. 
Dla Schulmeistra było  fraszką 

zmienić jak mundur — nazwisko. 
Raz występował jako monsieur de 
Meinau, drugi raz jako monsieur 
Charles lub jako Franz  Biirgermei- 
ster. W zdobytym w 1805 tym i oku: 
powanym przez wojska francuskie 
Wiedniu, pełnił Schulmcister funkcje 
głównego komisarza policji francus- 
kiej. Trząst miastem. Bano się go jak 
ognia. 

W roku następnym jest już na 
służbie linjowej w randze kapitana i 
sprawuje się wcale dzielnie. Jest ad- 
jutantem Savary'ego. Podczas kam- 
panji pruskiej na czele patrolu ka- 
walerji śmiałym manewrem i z pięk- 
> determinacją zają! miasto Wisemar, 

1807 ym powołano go na pro- 
fekta policji do Królewca; on też 
stał na czele organów bezpieczeństwa 
publicznego i tajnej policji w Erfur- 
cie podczas 2jazdu tam królów i 
książąt składających hołd cesarzowi 
'Napoleonowi. Podczas kampanii 
1809-goi podczas powtórnego zdo- 
bycia Wiednia był Schulmeister — па- 
czelnym szefem całej policji w armji 
trancuskiej oraz żandarmerji polowej 
a w stolicy Austrji stał na stanowis- 
ku prefekta policji, 

Syt wytężonej pracy, zaszczytów 
i nagród, usunął się w wiejskie za- 
cisze do majątku Meinau pod Stras- 

pałac w Paryżu, też dar Napoleona, niewątpliwie zainteresuje»szerszy ogół Wil- 
loto wali się w gruzy cała potę- 

ga cesarza. On sam w niewoli na 
wyspie św. Heleny.  Schulmesster 
zaszywa się w wiejski swój cichy 
kąt nie dając znaku życia. Na nic się 
nie zdałol Władze pruskie przypom- 
niały sobie o byłym prefekcie policji 
w Królewcu... Wyciągnięto pana dzie- 
dzica z pałacowej rezydencji pod 
Strasburgiem i — jako byłego szpie- 
ga—rzucono do lochów więziennych 
w mieście Wesel. Miał się niebawem 
odbyć sąd... z łatwym do przewidze- 
nia wynikiem. 

Atoli dobra jakaś gwiazda czuwa- 
ła nad szpiegiem Napoleona. Wyr- 
wai się,. niewiadomo tylko jakim 
sposobem. Dość, że stryczek lub ku. 
la go ominęły. Ostatnie lata życia 
zatruł mu atoli niedostatek, jemu, 
który rozporządzał magnacką fortuną. 
Zostały na pociechę skołatanemu 
starcowi — koty, przepyszne angory, 
któremi otaczać się lubił. 

Życia dokonał w 83 roku życia, 
w 1853-cim, dożywszy pociechy i 
uciechy ujrzenia na tronie Francji... i 
Bonaparte'go i cesarza w jednej oso- 
bie. Był to już atoli tylko odbiask 
dawnych wspomnień, dawnych cza- 
sów, coś tylko jakby ostatni promień 
niedościgłej swietnoś i Ulmu, Auster- 
litzu, Jeny i Friedlandu,,. 2 

2. J. 

nian i przyczyni się do obywatelskiego po* 
parcia przez nich imprezy. 

— Grupa śpiewna Reduty. W 
poniedziałek dnia 6 grudnia b.r. gru 

a śpiewna Reduty otwiera sezon 
opery w Wilnie „Halka” opera S. 
Moniuszki w pierwszej koncepcji sce 
nicznej tego dzieła, Początek punktu- 
alnie o godz, 8 wieczorem. Ceny 
miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

w środę ата 8 grudnia b. r. o 
godz. 4 po pł. „Hałka” dla młodzie- 
ży od 20 gr. do 2 zi. 

We wtorek dnia 7 fw środę 8 go. 
grudnia opera Pucciniego „Madame 
Butterfly" z występami Teiko Kiwa i 
Adama Dobosza, artysty opery war- 
szawskiej, 

Bilety wcześniej do nabycia w 
biurze „Ozbis*, 

NADESŁANE 
Ostatni występ Wiktora 

Chenkina w Sali Klubu Handlowo- 
Przemysłowego. Dziś odbędzie się o- 
statni koncert słynnego piosenkarza 
Wiktora Chenkina przy udziale zna- 
nej śpiewaczki Dobrowolskiej-Pawłow- 
skiej; przy fortepianie prof. Ludwik 
Urstein, Początek o godz. 8,15 wiecz. 
Bilety do nabycia w biurze „Osbis* 
ul. Ad. Mickiewicza 11, od g. 3-ej pp 
w kasie przy wejściu, 

    

Szczegóły zamieszczone są w ogłoszeniu w 
„Epoce“ w Nr. Nr. 60, 61 i 62 z dn. 30 XI, 1 XII i 
2 XII r. b. i w «Kurjerze Warszawskim» w Nr. Nr. 
329, 330 i 331 z dn. 30 XI, 1 XII i 2 XII r. b. 

Wszelkich informacji udziela Dział Agrarny Państwo- 
wego Banku Rolnego w Warszawie (Mazowecka 6). ® 
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DZIECIOM SŁABOWITY m, 
nerwowym, małozaolnym, wyspec- 
jalzowana _ zagranicą profesorka 
udziela lekcji. Specjalność — niemota, 
jąkanie, oraz inne zboczenia mowy. 

Jagiellońska Nr 3—5 m. 17. 

400000005075004E450O0OROORRRELOSES 

Sukno i Bławat 

Kazimierz Rutkowski 
ul. Wielka 47. 

Na nadchodzące Święta 

poleca 

jedwabie, wełny i wyroby 
bieliźniane. 

Geny konkurencyjne. 
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Placówka Polska Meblowa 
S$. Makowski, Zawalna 15, 

30 pioc. taniej wypełnia obstalanki 
Posiąda kredensy 250 zł. — 195 zł., 
szaty 95 zł, — 115 zł., toalety 90 zł. 
— 225 zł, salon wystawowy koszy - 
kowy: 1 kanapa, 2 fotele, 1 stolik 
okrągły, | biurko damskie 195 zł, | 
salon mahoniowy 650 zł, dębowy | 

salon 415 zł. 
Około 40 lat praktyki w dziale 

meblowym artystycznym 
Z poważaniem Makowski 
  

Wileński Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna N:, O 
telefon 323 

polęca WĘGIEL 
KAMIENNY 

o wysokiej koloryjności z dostawą 
do domu.      



  

Veidt, Bernard Goetzke, 'aweł Richter i Olaf Fóns. Reż. Joe May. Żywcem pogrzebany. 

  

  

  

potrzebny zaraz Oferty 

4 ŁO WO Nr 284 (1294 

2 sis — UCHALTER—KA Lekarz Dentysta 
s "1 е ту* | Dziś będzie wyświetlana pierwsza serja filmu o "222 2. 22-22 2244 Ša kiodstelis 26 

Miejski Kidematooraf | „mNovjSKI GROBOWIEC" sisiz, rungtinės $ 0 ien ai etoso | 2000 dolarów || Wa BR, Głualński 
KULTURALNO-OŚWIATOWY || | W rolach czołowych potęgi ekrauu Mia May, Lya de Putti, Brna Morena, Konrad Smagi ad z dostawą od 1toay |języka niemieckiego Mickiewicza 46, P. 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę ! święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m 30 

Pcdróż wśród przestworza. Płomienna miłość i dzika zemsta Maharadży Wyczarowane 

Potęga tajemniczych joghów. wsród upiornych trędowatych. Pomnik 
Wstrząsająca walka z tygrysami. Jadowite żmije. Klątwa pokutnika. 

Za cenę życia ukochauego. Europejka więźniem indyjskiego władcy. 

Druga serja będzie wyświetlana od dnia 8 XII. do 12 Xil. włącznie. Ostatni seans o godz. 10. 

pałace indyjskie. 
zemsty i odwetu. 

Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. 8 
POCZĄTEK SEANSOW: W niedzięlę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

Szczepańskiego. 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38. 
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 WIELKIE ŚWIĘTO SZTUKI POLSKIEJ! 

Film, który wzbudził zachwyt całej prasy polskiej 

Czerwony Błazen 
Wielki kinodramat pg. powieści A. Błażejowskiego. 

W rol. gł. niezrówńańa gwiazda HELENA MAKOWSKA, 
Wanda Smosarska, Bodo i inni 

Łaskawy udział biorą: szeregowi policji państw. oaz zesp ł teatru <QUl PRO QUO» 
Rzecz dzieje się w Warszawie. Zdjęcia dokonano w ieatrze Qui pro Quo» i 

Seansy o zodz. 4, 6, 8 i 10 1/4. 
«Dolinie Szwajcarskiej» 

+ 

Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone 
iw odpowiednich wydawnictwach 

00
00
00
00
00
 

umieszczone mogą przynieść ogla- 
szającym korzyści. -Z ogłoszeniami 
należy zwracać się bezwarinkowo do 
ludzi fachowych w tym zawodzie, 

maž „St, Grabowskiego 

  

Ceny najniższe. 

M. Deull |» 

dogodnych 
ulokujemy zaraz 

Dom Handl.*Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 tel. 811. 

      

  Wilno, Garbarska 1. Tel. 82. 
Pod kierownictwem sił wykwalifiko* 

wanych. Poleca swoje usługi, 
Warunki bardzo dogodne, 

Wykonanie solidne. 

Ф
Ф
Ф
Ф
 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

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

        
  

  

  

  

KINO 

„Polonia“ 
ul. A. Mickiewicza 22, 

produkcji 
filmowej „KURJ

ER CARSKI“ wedlu, 

W roli głównej: Wirtnoz ekranu, fenomenalny tragik. jedyny aktor który potrafi wycisnąć łzy 

wzruszenia, porwać, 
elšnič oczarować 

ulubienica publiczności 
prześliczua 

„Początek o g. 4ej. Ostatni o g. 10.15. Dla młodzieży dozwolone. 

Dziś największy szlagier obecnego sezonu! 
Monumentajne arcydzieło filmowe, przewyźszające swą doskonalną cały dotychczasowy dobytek 

g powi ści JULES VERNE'A 
p. t. Michel Strogofi. 

Iwan Mozżuchin. godna 
Natalja Kowańko. %, 

portnerka wielkiego mistrza ekranu jest 

ekiandra 11 Gajdarow. 

  

  
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

kupno, zamiana fortepianów, 
pianin, tisharmonjį. 

pod «Samodzielny» 

Jagiellcńska 3 m.6, | | 

  

Wydź. Zdr. 67. 

rzysyłać do Admini- 
stracji «Słowa» Do sprzedania 

łóżko mahoniowe i 
konsolka pod lustro, 

  

bronze = OSZUKUJĘ pracy starożytniego mahoniu 

okój do wynajęcia p RK we due. dw NAA 

  

    

    

i lub do dzieci, daw. Nadbrzeżna 
DOKTÓR D R gaus znam się dobrze na № 16 m. 8. 

D, ZELDOWIGZ biaro lab dla solidne. ee FA ogg 
o lokatora, osobne ser WENERYCZ | šankela, SALON NE, ŠA * | meblami lub bez mebli. I mahoniowy starożytny 

od 10-1, od 5-8 w. Aaa ai ży —Tokarz:deniysta | dywany Pie do 

Uaz s 1 1/2 o M. Ożyńska Smolska „p; lg eten 
DOKTÓR leczór 4-6, „Choroby zębów, EWC EA 

Zeld Я и 3 Plombowanie i usu 
L BIUOWIGZOWA wanie zębów bez bóluz Do wynajęcia 
KOBIECE, WENE- ° ° * rcelanowe i złote 
RYCZNE i chor. Niedźwiedzie koci inne zęby. pali umeblowany z 
DRÓG MOCZ, futro sprzedam Wojskowym, urzędni: PRM ZZNO CC OPC 

prz 12—5 dowiedzieć się kom i uczącym się od" pks w Redakcji ul.Mickiewicza 24 | Artyleryjska 1 m. 2zniżka Ofarna 4, _ Jace. Adres w Ne akcj 
tel. 277 w godz, 9—11 i 4—5. W_Z_P.79. 

w. Zdr. Nr. 31. (, MAJĄTECZEK | Dom 60 pokoi 
PIERWSZORZĘDNY | ziemski blizko możliwie system 

zakład  krawięcki Wilna, woda, |korytarzowy kupimy 
Aleksandra dogodny na młyn, niezwłocznie 

WOJTKOWSKIEGO   
  

    
  

  

PROSZEI 

    
DLA DOROSŁYCH 

      

  

Zwracać uwagę na nazwę <KOWALSKINA>, 

W.Z.P: Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 

CE 

ZAWALNA 21   

su WĘGLE świ 
dostarczamy tonami i pół tonami 

NY DOSTĘPNE. 
ig. Duchnowski i S-ka 

(=eišcie od stronv Drewn. rynku) 

      

  

- przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki 

Pubi,) ogłasza przetarg ofertowy na roboty remon- 
towe w gmachu przy ul. Ostrobramskiej Nr. 21. 

Przetarg odbędzie się w dniu 
10tej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych (82 
w Wilnie przy ul. Magdaleny Nr. (©) 
Pisemne cferty winne być złożone w tymże dniu do 
godz. 9i pół w  kancelarji Oddziału Budowlanego 
Dyrekcji Robót Publicznych pokój Nr. 92, 

Wsżelkie irformacje co do przetargu, ślepe kc- 
obowiązujące warunki przetargu, 

i techniczne warunki wykonania robót, projekt umowy 
R.P. o przetargach 

są do pizejrzenia względnie otrzymania za zwrotem 

sztorysy, 

oraz obowiązujące przepisy M. 

kosztów w pokoju Nr 78 O. D. 
od godziny 12-tej do 13 tej. 

WILEŃSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych: 

.24009999009092009600090— зозвиочоньс совеоовововова 

DOBROLIN 
najlepsza zaprawa do podłóg 

ocświeża zniszczone posadzki i fabuje 

BIAŁE PODŁOGI 
na mahcń lub ciemny orzech w ciągu jednej godziny. 

SKŁAD FABRYCZNY — Zawalna 48 (w podwórzu). 

m
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T-wo 

(Okr. Dyr. Rob. Radjo techniczne 

RADIO 
Odbiorniki ""P""<ezesc, skŁaDOWE. 

NA RATY! 
Hurt! Detal! 

NAJTAŃSZE 
ZRÓDŁO! 

Wilno, 
Wileńska 24 
Tel. Nr 1038. „Elektrit' 

  

7.XII r. b. o godz. 

2, pokój Nr. 78 

ogólne flaneiek, 

  

Dom Handl. „Bławat Wileński” 
Wilno, ul, Wileńska 31. Tel. 382 

Przedświąteczna wyprzedaż wszystkich 
towarów po cenach znacznie zniżonych 

Przyjmujemy zamówienia na garnitury i palta męskie 

Wielki wybór tewsrów wełnianych, 

P. p. Wojskowym i Urzędnikom Państwowym 
na RATY na dorodnych warunkach 

z naszych materjałów. 

firanek, kołder i poduszek' 

  

  R. P. codziennie 

Skrócony kurs 
gentiemans» — 

w |lokala Domu 

Inżynier L. 
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 Stowarzyszenie Techników Polskich w Wiinie. 

pocznie sę 22 grudnia i zakończy się 15 stycznia 1927 r. 
Wykłady odbędą się A e 5 — 7 wieczorem 

P -H. . 
ul. Wfień:ka 23. Telefon 310. 

ców samochodowych Stowarzyszenia Techników Pol 
skich—nudziela informacji i przyjmuje zapisy do 18 b. m. 
tamże o godz 10 — 12 rano lub w szkole szoferskiej 

ul. Ponarska Nr 55 o godzinie 4—6 popołudniu. 

Komisja Szkolna. 
prowadzenia sumochodów «For 
sportmeński dla Pań i Panów roz: 

Malinowski Inżynier, 

Janowicz—kierownik kursów kierow- 

paiter m. Nr, 6 

podług osiatnich żurnali. 

|
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0
0
9
2
0
0
0
0
0
4
)
 

Niniejszem zawiadamiam Sz. Kljentelę że 

PRACOWNIA UBIORÓW MĘSKICH 
Wiktora Zaniewskiego 

mieszcząca się przy ul. Zamkowej Nr 3 
została przeniesiona ze sklepu w dziedziniec tegoż domu 

_ Przyjmuje jak dawniej. obstalunki z własnych i 
powierzonych materjałów po cenach konkurencyjnych 

Polecając się łaskawej pamięci W, ZANIEWSKI. 

  

    

  

  

++ 

Bocian czarny, okaz rzadki. 
Rogi Łosia 1 Jelenia. wspaniałe. 

  

Głuszec biały wypchany oraz Cietrzew biały oryginalny. 

Dzik wspaniały, wypchany 

w Wilnie, ul. Ad, Mickiewicza 9 

w Restauracji Myśliwskiej. 

Z poważaniem Zarząd. 
bO4444444444—44444 

5а 

f Lsonard PIKIEL i Syn 
Wilno, Wielka 28. 

Poleca: Ostatnie nowości 

kostjumy, Fraki, 

Wełny, Jedwabie, 

Smokingi 

Plusze 

Towary bieliźniane. Kołdry. Koce, Chustki. 

Wielka 28, Ceny niskie, 
ERRE RANA 

B 56! acznosc. 
Na zbliżający się sezon Świąteczny są do 
sprzedania wspaniałe dary gwiazdkowe; 

Rogi wielkiego Żubra z czerepem i Żubrzycy. 

  

kamgarnów na 

  

  

  

Żądać wszędzie!   

budynki dobre Wileńskie Biuro 

  

  

    

  

  

  

  

przyjmuje obstalunkij  Sprzedamy Komisowo Handlowe 
SPRZEDAŻ, wypożyczanie, z własnych i powie. niedrogo | Ad. Mickiewicza 21, 

rzonych  materjałów Dom, H K. tel. 152. 
za gotówkę ina raty.| <ZA C H Ę TA> 
ui. Kalwaryjska Nr 121 Gdańska 6. tel. 9-05 WOLNY 

1 piętro. RAT 
zh = ochrony ADA 

= oceacininocÓC om z dciodem 0 
z Sanie 15.060 zł. sprzedamy” 
" Zamieniam i sprzedaję wiejskie sprzedają się x T Big 

i omisowo Handlowe я С у T R E ul šw. Anny 7. Ad. Mieyiewicza 21, 

u R tel. 152. 
" gubioną książ. ; H ul. Połocka 289 m, Z o ias 

= przez P, K, U, z 30 000 
" $м 6сапу па Imię dający rocznego 
= wa buhaje Andruszkiewicza /Aa- dochodu 
2 (2 i 3 lata) rasy merta rocznik 1895 dom sprzedamy 

miejscowej zamieszk. w kol. Szar: _ Wileńskie Biuro 
|| czerwonej do sprze, kiele, gm. Druja, pow. Komisowo Handlowe 

dania. znaczone rasławski, Ad. Mickiewicza 21, 
99222.222© dwukrotnie na wysta: unieważnia się, tel. 152. 

wach. Wiadomość: 
j ul. Mickiewicza 7 m. 3- Zdolny rolnik 5—10—15 ha 

Raka —. ROA parcele z dobremi 
# e zukuję zabudowaniami 

Kieszonkowy „. administracji w okolicy Wilna 
K i k sa is Komi- sprzedamy 

sowo-Handlowe Wileńskie Biuro 
| ; en = Mickiewicza 21, tel.132. Komisowo Handlowe 

Ad, Mickiewicza 21, 
MorMaLor Dwa domy tel. 152. 

Ę w SE ze pa w 
rok wyd. Iilci. owiefiszczyžnie 

C. 40 groszy. zamienimy Za 2000 dol. . 

Wyd. Biura : > Wileńskie Biuro : Ё:А ppm ŻA 
5 опИ Hindlowe do owy sprzeda 

S.GRABOWSKIEGO | Mickiewicza 2] w pobliżu ul. Wilefie Mickiewicza 21, 

  

atychmiast do 
wynajęcia 4 po* 
kojowe mieszka- 

nie z kuchnią, świeżo 
odremontowane, 

Antokol, Słoneczna 11 

RZESŁA wiedeń: 
K skie i dziecinne 

poleca po cenie 
fabrycznej skład łóżek 

metalowych 
B. Łokuciewski 

Mickiewicza 42 

  

i płaszcze. 

na suknie.     
o długim pobycie 
w Paryżu i w 
Anglji udzielam 

lekcji języka francus- 
kiego i angielskiego. 
Miekiewicza 37 — 17. 
Wejście od ul. Ciasnej 

  

  

Ważne dla Kresów 

OKAZYJNIE! 

1905— 1907 r. 

Dwie ” » 

  

Elektryka 

Z powodu przyłączenia się do Elektrowni Gródek są 
do sprzedania następujące maszyny w dobrym stanie: 

Dwie lokomobiłe Wolff Company po 80 P. S. 12 
atm. z condesatorami i przegrzewaczemi, budowa 

Jedna dynamo Simens-Szukert 2—110 wol 168 amp. 

225—500 wc]. 180— 200 

» 220—300 woi 120—164 

Tablica rozdzielcza z całym kompletem 3 x 4. 
Baterje firmy Tudor typ.: S. 16. 3 gor.: 164 amp. 

Powyższe sprzedaje się w komplecie lub częściowo. 

Wiadomość Jabłonowo (Pomorze) Gmina, 

975 obr. 

amp. 810 obr. 

amp. 975 obr. 

124 ogniwa.     

  

Cegielski 
rok założenia 1846. 

Lokomobile 
elewatory do słomy, siewniki rzędowe 
„Polonjać o powszechnie uznanych 
najwyższych zaletach, grabie konne, 
kartoflarki, 
młocarnie szerokomłotne sztyftowe i 
cepowe 
— wszystko o gwarantowanej 
trzymałości i sile, Walce szosowe, 
Całkowite urządzenia CUKROWNI, 

GORZELNI i KROCHMALNI 
Przedstawicielstwo na województwa 

Wileńskie i Nowogródzkie: 

Inżynier Jon GUMOWSKI. 
Wilno,ful Mickiewicza 7. Telef. 271. 
Katalogi i cenniki na żądanie 

W 

Poznaniu 

i młocarnie 
parowe, 

spulchniacze  podglebia, 

z odpowiednimi  manežami, 
wy- 

    

  

MAREK AŁDANOW. 

19 Swięta Helena wyspa 
maleńka. 

Napoleon przypomniał sobie na- 

gle Toulon, gdzie po raz pierwszy 
doznał on swej najwyższej rozko* 
szy.. Baterje Konwentu, wśród któ- 

rych spędzał długie, bezsenne noce, 
obmyślając plan szturmu... Oddech 
wiatru, wiejącego na baterje z mo- 
rza. Zapach smoły przy starej ka- 

plicy.. ` 
l takie żywe, jasne i słodkie było 

to dalekie wspomnienie młodości... 
W pamięci cesarza powstała sza- 

ra twierdza Aigilliette, w niej to od- 
nalazł on wówczas klucz do niezdo- 
bytej fortecy... | zebranie rady wojen- 
nej, gdy on, nieznany, młody artyle- 
rzysta, wskazując uderzeniem ręki 
pozycję tą na mapie, rzekł twardo i 
pewnie: <Toulon—iutajl.» A niezdol- 
ny, wyzłocony generał Carteaux, któ- 
ry nie zrozumiał ani słowa, roześmiał 
się z nieznajomości rzeczy młodego 
oficera, który poplątał Aigillieite z 

Sł yóawcz Mianiałlaw Maskiewiez — Redaitur s71 Cznane Karwowski 

Toulonem.. | mądra Stara kobieta, 
żona Carteaux powtarzająca stale mę: 
żowi; „laisse faire ce jeune homme, 
il eu sait plus gue toi,“ | pewna 
siebie posisč B-rrasa.. | Szturm, i 
pierwsza rana,—oto jej Ślad na sta- 
rem ciele,—i pożar miasta, rozstrzeli- 
wanie.. Ach, raz jeszcze doznać tej 
radości, tego szczęścia, tych wzru- 
szeń, tego bólul.. : 

Myśli jego zaczęły się plątać. Przy- 
pomniał mu się dzień koronacji .. NÓ 
tre-Dame de Paris.. Jakże dobrze znał 
swą średniowieczną katedrę... Miał jej 
wizerunek w oczach. Tam, na dachu, 
u podnóża prawej wieży była jakaś 
zagadkowa figura, — djabła 4 orlim 
nosem, cienkiemi rękami i wysunię- 
tym nad zwierzęcą wargą językiem... 
W jaki sposób dostać się mogła ta 
figura na dach chrześcijańskiej kate- 
dry? Co znaczyć ma ten uśmiech s:a- 
tańsk:?.. Życie Napoleona wszakże by- 
ło też uśmiechem drwiącym z całego 
świata... W owym dniu organy gra: 
ły w katedrze, rozbłysłej od tysiąca 
ogni, ściany domów wielkiego miasta 
drżały od okrzyków: „Niech żyje ce- 

sarzl...“ 
Z pod wanny po podłodze wy: 

biegł z szelestem ciemo:szary olbrzy* 
mi szczur. 

Napoleon drgnął, wyszedł z wo- 
dy i stąpając ciężko wszedł do ga- 
binetu. Podnióst wyżej poduszkę, z 
trudnością położył się na łózku i 
wkrótee zadrzemał, mimo męczącego 
bólu w boku. Lecz cesarz nie miał 
Spokojnego snu. Gorączka się zwięk- 
szyła, krew biła do głowy i coraz 
ciemniejsze obłoki pokrywały ponu- 
rą twarz Napoleona, 

XVI. 

Cesarz miał straszny sen. Śniło 
mu się, iż olbrzymia armja nieprzyja- 
cielska wtargnęła, po przez wielkie 
równiny Belgijskie, jak lawina do 
ziemi francuskiej. | okropności, które 
powoduje najście wroga, to wszy. 
stko, czego on sam tyle razy doko- 
nał w cudzych krajach, przedstawiły 
mu się niezwykle jasno. Francja, ab- 
strakcyjna Francja, była jedynem, 
prócz wojny, ukochaniem Napoaleone. 
Konający mózg Cesarza pracować za- 

Czął z szybkością i intensywnością 
gorączkową Trzeba wyrzucić z kraju 
najeźdców. Trzeba wezwać pod broń 
gwardję narodową. Trzeba postawić 
na nogi ceły naród, w obronie oj- 
czyzny. Trzeba uratować Paryż, ku 
któremu dąży niepowstrzymany nie: 
przyjaciell Zawikłane kombinacje stra- 
tegiczne poczęły się rodzić w umyśle 
Napoleona. Na znanych mu dobrze 
brzegach Marney są wygodne pozy: 
cje. Twierdze Verdun'a muszą  prze- 
szkodzić w szybkiem posuwaniu się 
wrogów. Lerz komu, komu polecić 
obronę krzju? Kto z generałów fran- 
cuskich zrozumie, co trzeba robić, 
Desa'x? Klćber? Pichegru? Lannes? 
Biessićres? Duroc? Berthier? Ney? 
Murai?... 

Cesarz podniósł nagle głowę z 
poduszki. Przytomność wróciła mu 
na chwilę. Niema już” pośród żyją: 
cych ani jednego z tych wodzów! 
Zły los zawisł nad wszystkiemi jego 
podkomendnemi. Na polach Marengo 
padł Desaix. Na brzegach Dunaju 
kuia oderwała nogę Lannes'owi. Kić- 
ber zsbity w Egipcie. Berthier wy- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

skoczył przez okno. Murat rozstrze- 
lany w Neapolu. W Paryżu rozstrze- 
lany został Ney. W jego, Neapoli- 
tańskiem więzieniu zadusił się — le- 
piej nie wspominać o tem — zdrajca 
Pichegru, ten z pośród generałów 
Rewolucji, w którym młody, dążący 
ku tronowi Bonaparte widział niegdyś 
najniebezpieczniejszego ze swych wo- 
jennych rywali... 

A on sam ma tylko kilka dni ży- 
cia przed sobą! 

Nie można tracić ani chwili. Nikt, 
prócz niego, nie uratuje Francj:... 

Pot wystąpił na zlodowaciałem 
czole Cesarza. Drżącemi rękami zapalił 
świecę, chciał zadzwonić, lecz nie 
znalazł swego miedzianego dzwo- 
neczka. Opierając się ręką o Ścianę, 
na stół, ubrał się w szlafrok, pantofie 
i wyszedł do sypialni Montolona. 

Przez całe długie swe życie hra. 
bia de Montolon pamiętał tę chwilę, 
gdy, budząc sią od silnych pchnięć 

w ramię, wyciągnął aię, otworzył oczy, 
mignął powiekami, na widok drżące- 
go światełka—i skamieniał. Przed nim, 
trzymając w ręku świecę, z której 
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z ослнннооенноиннне 

spływał kroplami topniejący wosk, 
stał umierający cesarz, Twarz jego 
była zmieniona. Oczy pałały ogniem 
szaleństwa, 

— Proszę wstać, ubrzć się i iść 
za mnąl—rozkazał Napoleon urywa* 
nym głosem. 

Drżąc całem ciałem, generał usłu* 
chał rozkazu. Weszli do gubinetu. 

— Proszę pisać! 
W pokoju oświeconym jedną 

świecą, ciemno było ichłodno. Śmiere 
telny, niewytłomaczony strach, ogar- 
nął hrabiego de Moniolon. 

— Wasza Cesarska Mość— rzekł, 
dzwoniąc zębami, —proszę mi pozwo* 
lić obudzić doktora Autommrki... 

— Proszę pissćl — z bólem w 
chrypłym głosie krzyknął Napoleon. 

Montoion wziął arkusz papieru i 
zaczął pisać. 

Pióro nie słuchało go. W gorącz” 
ce, trzymając się ręką za prawy bok 
i błyskając szalonemi oczyma, Cesarz 
dyktował plan obrony Francji od ja" 
kiegoś, w jego wyobraźni powstałego, 
najścia wrogów. 
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