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NIEŚWIEŻ — 

NOWO 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 
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LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 

WIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ui. Mickiewicza 24 
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Albańskie intermezzo. 
Paryż, dnia 9 grudnia. 

Wśród państw europejskich Alba- 
nja stoi niewątpliwie na szczeblu naj- 
wyższym. Jeśli w roku 1912 mocar- 
stwa uczyniły góralom albańskim 
„królewski* podarunek w postaci ks. 
Wieda i niepodległości, to tylko dla- 
tego, że niepodległa Albanja potrze- 
bna była dla równowagi na Baika- 
nach. Prawo to obowiązuje i dziś, 
choć zniknął jeden z  zainteresowa* 
nych partnerów, a mianowicie Mo» 
narchja Habsburgów. Na terenie dzi: 
siejszej Albanji rywalizują wpływy 
italskie i jugosłowiańskie. Belgrad 
uważa, iż jest naturalnym protekto- 
rem Albanji i postulat ten ubiera w 
formułę niepodległości narodów bał: 
kańskich z wykluczeniem wpływów 
zewnętrznych. Rzym chce panować 
niepodzielnie na Adrjatyku i dlatego 
nie pozwala, aby kraj leżący po dru. 
giej stronie kanału Oiranto popadł 
w orbitę wpływów jugosłowiańskich. 

Rywalizacja Belgradu i Rzymu w 
Albanji sprawiła, że dwa lata temu 
muzułmanin Ahmed Zogu obalił 
zbrojnie rządy katolika Mgr:a Fan 
Noli. Anmedowi dopomogli Serbo- 
wie. Zaś Fan-Noli cieszył się popar- 
ciem Italji. Z chwilą kiedy Ahmed 
Zogu skonsolidował swą władzę, 
postanowił odwrócić się od Belgradu 
i oprzeć o Rzym, który budzi w nim 
więcej zaufania. Na tym tle dnia 27 
listopada podpisany zostat w Tiranie 
trektat przyjaźni italsko-albański, przy* 
gotowany przez barona  Aloysiego, 
zdolnego bardzo dyplomaty i posła 
italskiego w Albanii. W traktacie tym 
ltalja gwarantuje Albanji nietylko ca: 
łość terytorjalną, ale również «!ćgime» 
Ahmeda Zogu. Bardzo to podobne 
do protektoratu... 

Traktat italsko-albański) wielką e- 
mocję wywołał w Belgradzie. Podał 
się do dymisji p. Momczilo Ninczicz, 
który polityką zagraniczną Jugosła- 
wji kierował od roku 1922: „Trzeba 
było zwrócić uwagę Europy na do- 
ńiosłość podpisanego w Tiranie trak- 
tatu—oświadczył p. Ninczicz współ- 
pracownikowi belgradzkiego Wreme, 
Pociągnęło to za sobą dymisję całe- 

bardzo 
kruchego zresztą, bo opierającego się 
na koalicji „pasziczowców* z „ra- 
diczowcami*, ale bez Paszicza, ani 
Radicza. 

W Belgradzie zarzuca się ltalji 
nielojalność, albowiem traktet albań- 
ski ma być przeciwny paktowi przy- 
jaźni italsko-jugosłowiańskiemu, pod- 
pisanemu w Rzymie przez pp. Mus: 
soliniego i Ninczicza dnia 27 stycz- 
nia 1924 r. 

Prasa italska natomiast wykazuje, 
że pakt rzymski bynajmniej nie za- 
brania Malji porozumienia się z Albz- 
nją, usiłuje bagatelizować —wbrew o- 
czywistości—doniosłość traktatu Alo- 
ysi-Ahmed Zogu, oraz... oskarża 
Francję, że to ona podnieca opinię 
jugosłowiańską i organizuje manifes- 
tacje polityki belgradzkiej. «Nacjona- 
listyczne koła Belgradu są pod wpły- 
wem zagranicy» pisze ostrożnie 7ri- 
buna. „Francja maczała znów ręce w 
sztucznej zupełnie agitacji jugosio- 
wiańskiej- —powiadażwyraźnie Gior- 
nale d Italia 

Reakcja traktatu italsko albańskie: 
go na stosunki francusko'italskie jest 
dla nas czemś ważniejszem niż sam 
traktat. Faktem jest bowiem, że sto- 
sunki francusko-italskie się psują, 
wzajemna nieufność się wzmaga. W 
opinii italskiej utwierdza się przeko- 
nanie, że w którymkolwiek kierunku 
zwraca się polityka  italska—spotyka 
na swej drodze Фею Francji. Opinja 
francuska na zarzut taki się oburza, 
ale polityka francuska nie czyni pra- 
wie nic aby to przekonanie opinji 
itaiskiej rozproszyć. 3 : 

P. Briand zbyt wyłącznie poświę- 
cił się realizowaniu „Locarna” czy 
„Thoiry*, W stosunku do Italji nie 
jest bez grzechu. Nie pamiętał, że 
pomiędzy odsuwaną istotnie czy po* 
zornie ltalją a pracującą wytrwale nad 
odbudowaniem Swej przedwojennej 
sytuacji Rzeszą Niemiecką może pręd- 
ko dojść do porozumienia pomimo 
dzielącej dziś te dwa kraje kwestji 
Anschlussu. W jakiej wówczas sytu- 
acji znajdzie się Polska i kraje Małej 
Ententy, którym polityką francuska 
oczywiście sprzyja i których  intere- 
sów broni? 

Kazimierz Smogorzewski. 

Niemcy uwolnione od stałej kontroli, 
GENEWA, 12—XII. Pat. Rada Ligi Narodów ustalła dzień 31 stycz- 

nia przyszłego ro! u jako termin zniesienia międzysojuszniczej kontroli w 
Niemczech. W międzyczasie konferencja ambasadorów zbada nowe propo- 
zycje, jakie przedstawi jej rząd Rzeszy w sprawie uregulowania stwier- 
dzonych ostatnio uchybień. W okresie tym nie wolno Niemcom podej- 
mować żadnych nowych prac o charakterze wojskowym na granicach 
wschodnich. 

O ile dojdzie do porozumienia między Konferencją Ambsadorów a 
delegatami rządu Rzeszy, uregulowanie sprawy uchybień będzie za pośre- 
dnictwem Rady przekazane komisji inwestygacyjnej. Do dnia 31 stycznia 
przyszłego roku przydzieleni będą do ambasad państw sojuszniczych w 
Berlinie oficerowie, których zdaniem bądzie czuwanie nad śŚcisłem wyko- 
naniem klauzul rozbrojeniowych, 

Zadowolenie w prasie niemieckiej, 

BERLIN, 13 Xil. PAT. Prasa wszelkich odcieni z zadowoleniem pod 
kreśla postanowienie ostatecznego wycofania wojskowej komisji kontrolnej 
z Niemiec 31 stycznią 1927 r. 

Nacjonalistyczna Lokal Anzejger na podstawie informacyj z Paryża 
stara się wmówić w opinję, że Stresemann za cenę wycofania komisji 
kontrolnej miał poczynić pokryjomu znaczne ustępstwa Briaadowi. 

Natomiast demokratyczny Berliner Tegeblatt jest bardzo zadowolony 
z wyników nerad genewskich. Red. Wolf wyraża przekonanie, że ostatni 
występ berliński Cziczerina był faktycznie celowem pociągnięciem  dypio- 
matycznem, które nie podobało się wprawdzie niektórym państwom, skłó: 
niło jednak ruwnocześnie tych i owych do życzliwego wysłuchania nie- 
mieckich postulatów. Publicysta Berliner Tageblatt wyraża otwarcie wdzię- 
czność Cziczerinowi za jego wizytę berlińską. 

Streseman jedzie do Egiptu. 
PARYŻ. 13,XII. Pat. „Petit Journal” donosi z Genewy, że koła nie- 

mieckie potwierdzają wiadomość, iż Streseman korzystając ze świątecznej 
przerwy w obradach parlamentu udał się przez Włochy do Egiptu. 

Spotkanie Stresemana z Musolinim. 
RZYM. 13,XII, Pat. Jak donosi Popolo d'ltaliz, Mussolini spotka 

się ze Stresemanem mniejwięcej za dwa tygodnie w jednej z mniejszych 
miejscowości północnych Włoch. : 

НЕНЕЛНОНЫЧИ 

Traktat albansko-wloski. 

RZYM. 13,XII. Pat. Z okazji ratyfikacji traktatu  włosko”albańskiego 
nastąpiła wymiana depesz między prezydentem albańskim  Achmedem- 
Zogu a królem Wiktorem Emanueiem, oraz między prezydentem aibańskim 
a Mussolinim. Jednocześnie prezydent albański przesłał Mussoliniemu 
wielką wstęgę orderu narodowego albańskiego. Odpowiadając prezydento* 
wi albańskiemu Mussolini zawiadomił, że król Wiktor Emanuei odzna- 
czył go wielką wstęgą orderu św. Maurycego. 

We Włoszech o pakcie wtosko-albanskim. 
RZYM, 13 XII. PAT. Agencja Stefaniego donosi, że z Białogrodu 

nadchodzą ciągle depesze zawiadamiające o wzburzeniu opinji publicznej 
oraz o napaściach dzienników na Włochy w związku z zawarciem trakta- 
tu wioska-albafskiego. 

Jednocześnie prasa francuska usprawiedliwia podniesienie umysłów 
w jugosławji i popiera je w sposób mniej lub więcej otwarty. 

Naród włoski i włoskie dzienniki, zachowują absolutny spokój, nie 
rozumiejąc ani oburzenia Jugosławji, ani zachowania się Francji. Briand 
mówiąc dużo o pokoju i o duchu lokarneńskim, zdołał uzyskać nagrodę 
Nobla, lecz uczyniłby chyba bardzo dobrze zalecając spokój pewnej 4czę: 
Ści prasy francuskiej, gdy ta zajmuje się sprawami włoskiemi, a mianowi- 
cie podpisanym już traktatem włosko-ałbańskim, lub też traktatem włosko- 
niemieckim będącym w przededniu zawarcia, gdyż zarówno jeden jak i 
drugi stanowią faktycznie, a nietylko słownie dowody pokojowego  kie- 
runku polityki zagranicznej Mussoliniego. 

Przeciwko następcy Krasina. 
LONDYN, 13XII, PAT. Sprawozdawca „Daily Mail* dknosi, że se- 

kretarz do spraw Indyj lord Birkenhead przygotowuje obecnie memorjał 
pod adresem wszystkich członków gabinetu, energicznie protestujący prze- 
ciwko dopuszczeniu do Londynu następcy Krasiną. 

Choroba cesarza Japonji. 
LONDYN, 11 XII PAT. Wobec poważnego stanu choroby cesarza 

japońskiego, drugi syn cesarza ks. Chichibu postanowił przerwać siudja 
odbywane w Londynie i powrócić do Japonii. 

LONDYN, 13 XII. PAT. Oczekują tu lada chwilę wiadomości o zgo-' 
nie cesarza japońskiego. który znajduje się w ostatnim stačjum poważnego 
zapalenia płuc i utrzymywany jest przy życiu tylko dzięki wielkim wy» 

siłkom lekarzy. 

Minister Zaleski wraca do Warszawy 
PARYŻ, 13.XIi (PAT). Minister Zaleski w drodze z Genewy przy- 

był dziś rano do Paryża tym samym pociągiem co Chamberlain. Na 
dworcu powitał ministra ambasador Chłzapowski, któremu towarzyszył 
sekretarz Mościcki, oraz reprezentant protokułu dyplomatycznego. Minister 

odjedzie do Warszawy dziś o godz. 15-ej, 
  

Zawalił się dach kinematografu 
ALEKSANDRIJA, 13 XII (PAT). W jednym z tutejszych kinoteatrów 

zawalił się dach. Siedem osób poniosło śmierć, a około 30 odniosło rany. 

Przewrócenie pociągu elektrycznego. 
OSLO, 13.XII, PAT. Na jednej z linji kolejowych burza przewróciła 

wczoraj pociąg elektryczny, złożony z dwóch wagonów osobowych i 

dwóch towarowych. Wielu pasażerów na zlecenie konduktora opuściło 

pociąg jeszcze przed katastrofą. Reszta osób, które pozostały odniosła 

ciężkie rany. Pociąg spłonąj. 

  

  

U Techników, 
We środę dnia 15 b. m. od godz. 9 
wiecz. dla członków, ich rodzin i 
wprowadzonych gości odbędzie się 

ZABAWA TOWARZYSKA 
urozmaicona szeregiem niespodzianek. a 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
Opłata pocztowa niszczoną ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
ROA UNITA TATTO 

za tekstam 10 groszy. Kronika rek nowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz miliv etrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej Ogr 

oraz z prowincji o 25 proc. droże 

Sąsiedzkie usługi Czechosłowacji, 
W roku 1921 Czechosłowacja, 

działając rzekomo w imię pobudek 
solidarności słowiańskiej, udzieliła 0- 
pieki dość licznym grupom miłodzie- 
ży białoruskiej i ukraińskiej. Przy 
uniwersytecie piaskim utworzone zo- 
stały katedry literatur tych dwóch na- 
rodowości. a młodzież akademicka 
otrzymała i otrzymuje znaczne sub 
wencje rządowe. 

Roztaczając opiekę nad młodzieżą 
białoruską i ukrałńską, Czechosłowa- 
cja wykorzystała ten wielki błąd po- 
lityki polskiej w pierwszych latach 
niepodległości, który polegał na tem, 
iż wskutek wpływów Endecj: wzięła 
górę koncepcja Polski jednolicie na- 
rodowej i.przeto w uczelniach wyż- 
szych nie znalazło się miejsca dla 
młodzieży białoruskiej i ukraińskiej. 
Fakt ten pociągnął za soba emigrację 
studenterji białoruskiej, ukraińskiej do 
Czech, gdzie znałazła ona poza stu- 
djami ogólnemi—możność nauki swej 
historji i literatury narodowej, 

Szukanie zródła pozą granicami 
Polski i oderwanie się od swej lo- 
kalnej Ojczyzny usposobiło wszystkie 
te grupy wrogo do państwowości 
polskiej i wszystkiego co polskie. 
Tembardziej, że rząd czeski podsy- 
ca! wrogie tendencje, mając na celu 
utworzen'e _ kulturalno-politycznego 
Piemontu białorusko-ukraińskiego, 

Jak krótkowzroczną okazała] się 
ta polityka inspirowana przez Ende- 
cję, mamy teraz najlepsze dowody. 

Cząstka inteligencji białoruskiej, 
która nie wyemigrowała, przeszła do 
obozu wrogiego państwowości pol- 
skiej, grupując się w szeregach Hro- 
mady. Pozostały tylko jednostki w 
społeczeństwie białoruskiem, dla któ- 
rych Mińsk sowiecki nie jest drogo- 
wskazem politycznym, ale i te dzia- 
łalność swą muszą dostosowywać 
do roboty Hromady, głosząc bardzo 
często hasła demagogiczne aby nie 
stracić tych nikłych wpływów, jakie 
sobie zdoby:y. Ci zaś, co się znalezli 
w Czechach, jak świadczą liczne do- 
wody, o czem później, orjentują się 
wyrsźnie na Białoruś sowiecką, twier 
dząc, iż tylko w ramach ustroju so- 
wieckiego aspiracje niepodiegłościowe 
białoruskie mogą być zrealizowane. 

To inteligencja — a masy nieuświa- 
domionego włościaństwa? Masy chłop- 
skie wrażliwe są jedyńie na hasła so- 
cjalne. Tylko radykalizm społeczny 
ma do nich względnie łatwy dostęp. 

Orjentując się doskonale w sytua- 
cji ekspozytura Białorusi Sowieckiej. 
w Polsce Robotniczo - Włościańska 
„Hromada* właśnie obrała drogę ra- 
dykalizmu społecznego dla pozyska- 
nia sobie mas, używając białoruskoś- 
ci jako szyldu, co stwierdzają sami 
B'ałorusini, dla których B.S,S.R. nie 
jest wymarzonym rajem. 

Czechosłowacja, udzielając moral- 
nej i materjalnej opieki i pomocy 
młodzieży białoruskiej-- w imię rzeko- 
mej idei pansłowiańskiej, przygoto- 
wuje sobie oddanych przyjaciół o 
zdecydowanie wrogiem obliczu w. 
stosunku do: Polski.” Koncepcja sło- 
wiańszczyzny z kierowniczą rolą w 
niej Czechosłowacji wciąż jest żywa 
w umysłach polityków z nad Weł- 
tawy. Mniejsza o to, że nie jest ona 
realna, nawet przy. tem interes Czech 
jest zabezpieczony, lepiej bowiem 
mieć przyjaciół w  Sowdepji, którzy 
będą mieli w stosunku do Czecho- 
słowacji dług wdzięczności, niż wró- 
gów. 

A trzeba pamiętać, że w Czechach, 
jak i innych państwach, bezpośred- 
nio z Sowietami niesąsiadujących, 
istnieją dość silne iluzje co do ZSSR. 

Tym rzeczy składem, w Pradze 
mieści się pod czułą opieką Czechów, 
drugie po Mińsku, środowisko pro- 
pagandy białoruskiej, wrogo do Pol- 
ski usposobionej. 

Mści się tu na nas traktat Ryski, 
który poćwiartował żywe ciało Polski 
na części i krótkowzroczna polityka 

  

RADJOSŁUCHACZE! 
Żądajcie uatychmiast nowych prot 
spektów  PHILIPSA od Waszych 

dostawców! Znajdziecie w nich dane 
techniczne o NOWYCH typach 

PHILIPS MINIWATT: 

Ą 409 niedościgniona jako detektor i 

wzmacniacz małej częstotliwości 
pierwszego stopnia, 

A 426 doskonała lampa oporowa, 

B 403 niezrównana lampa głośnikowa 
dla dużych głośników.     
  

tych, dla których Polska etnograficz- 
na jest ideałem. 

* 

Wychodzi w Pradze od czasu do 
czasu czasopismo «Postępowego Stu- 
den.twa» pod tytułem «Nowy Pro- 
mień». Ta postępowa młodzież aka- 

demicka jest niczem innem, jak ko: 
munistami, którzy niechcąc używać 
właściwej nazwy—zamianowali siebie 
postępowymi. "Na wydawnictwo, kió- 
rego debit zakazany został niedawno 
w Polsce, idą obficie środki z sub- 
wencji czeskich. Już same tytuły ar- 
tykułów w ostatniem wydaniu  listo- 
padowem mówią niedwuznacznie o 
„postępowości*, a więc dla przykła- 
du: «lmperjalistyczne okrążenie Ž, S. 
S. R», „Nowa era w Polsce”, wier. 
2 z Łukiszek, Sowiecka Białoruś 

Oczywiście, najbardziej nas inte 
resuje artykuł „Nowa era w Polsce". 
Trzeba zaznaczyć, że język, okrešle- 
nia, ton artykułu żywcem przejęte z 
Prawdy czy lzwiestji Moskiewskich, 
piszących o «jaśnie panach polskich». 

„Polska — czytamy — to pies 
łańcuchowy kapitału zachodnio-euro- 
pejskiego. Marszałek Piłsudski — nai 
mita londyńskich bankierów, a Biało- 
ruś i Ukraina sowiecka — to nóż w 
piersiach  burżuazyjno - szlacheckiej 
Polski. Polska burżuazja utrzymywała 
się dotychczas i trzyma się teraz na 
kresach jedynie przy pomocy bag- 
netu*. 

Te kilka zdań wyjęte z artykułu 
pełaego najrozmaitszych bredni, do- 
wodzą wyraźnie, czem jest postępo- 
wa studenterja białoruska w Pradze: 

Ale czytajmy dalej. W artykule 
„Białoruska młodzież akademicka i 
jej drogi* znajdujemy oświetlenie sto- 
sunków wśród siudenterji biąło- 
ruskiej na emigracji w Czechach. 

„Postępowa” młodzież biazoruska 
zwalcza istniejące od roku czy wig- 
cej Zjednoczenie białoruskich organi- 
zacyj akademickich (A B.S.A ) dlatego, 
że zjednoczenie to jest intrygą bur- 
żuazji i-odważyło się zgłosić akces 
do pracy C, I E. (Confederation - 
ternationale des Etudiants). 

Jak wiadomo do C i. E. akade- 
micy sowieccy nie wchodzą, nie 
wchodzi zatem i młodzież „postę- 
powa". 

Jakież są drogi białoruskiej mło» 
dzieży akademickiej? na to znajdziemy 
obszerną odpowiedź w cytowanym 
artykule. 

„...Dla każdego normalnie myślą 
cego socjalisty nie ulega najmniej- 
szej wątpliwości, że obalenie Żwiąz- 
ku Sowietów równałoby się pogrze” 
baniu idei nie tylko socjalizmu ale i 
całego postępu na długie lata. Dla 
każdego rozumnego Białorusina nie 
może być wątpliwości, że obalenie 
Białorusi Sowieckiej w obecnej sy- 
tuacji politycznej w praktyce równa” 
łoby się przyjściu «jedinoj i niedieli- 
moj» ze wzmocnieniem burżuazyjnej 
Polski. » 

Krajowa: (w Polsce) białoruska 
młodzież akademicka może osiągnąć 
lepszą przyszłość tylko wspólnie z 
Sowiecką Białorusią, Młodzież ta mo- 
że zdobyć niezależność swą tylko w 
walce"z teraźniejszą Polską: Dla słu: 
denterji w kraju droga do lepszej 
przyszłości prowadzi tylko przez So” 
cjaliżm,..” 

Dość! Deklaracja zupełnie jasna. 
Dia całości obrazu zacytujemy je- 

szcze jedną bardzo wymowną notatkę, 
zachowując jej oryginalny styl i pi- 
sownię: 

„Włościańska robotnicza hrom. ro: 
Śnie i rośnie. W chwili obecnej liczy 
da 500 erganizacyj i 20.000 członków. 
W/ tymże czasie likwiduje się akcja 
Pawlukiewicza, Sielański Sojuz ledwie 
zipie, „Krynica“ ze strachu modli się 
do boga | nie wie co robić przeciw- 
ko tej grcźnej nawale, 

Postępowa młodzież akademicka 
w Pradze uważnie sledzi walkę Fro- 
mady, oczekując z niecierpliwością 
tej chwili, kiedy po ukończeniu wyż- 
szych studjów w Czechach będzie 
mogła swoją cegiełkę dołożyć do 
pracy dla dobra swego uciskanego 
panami i pół pankami uarodu*. 

Postępowa młodzież białoruska, 
ciesząca się poparciem Czechosłowa- 
cji, jest, jak wynika z przytoczonych 
cytat, rezerwą intelektualną Hromady 
w odniesieniu do Polski,— 

Mamy nadzieję, że rząd nasz 1а- 
pyta się wreszcie Czechosłowacji 
czy popieranie takich organizacji go” 
dzi się już nie z charakterem  soju- 
sznika, lecz przyzwoitością sąsiedzką. 

Sz, 

Ogłoszenia cyfrowe ! tąbelowe o 25 proc. drożej 

Komunikat 

Organizacji Zachowawczej 
Pracy Państwowej. 

W dniu 10—ym grudnia odbyło się ze- 
branie organizacyjne Koła Łomżyńskiego 
Polskiej Organizacji Państwowej Pracy Za. 
chowawczej w Łomży. Organizatorzy zebra- 
nia, zachęceni faktem zainteresowania jakie 
budzą powstające w różnych miastąch i śro- 
dowiskach Organizacje Prący Zachowawczej 
w najszerszych warstwach kulturaluego spo« 

łeczeństwa, postanowili wciągnąć do tej pra- 
cy w sposób czynny sfery kulturalnej inte- 
ligencji miejskiej i wiejskiej nietylko z po 
wiatu i miasta Łomży lecz również innych 
powiatów ościennych, dla kiórych miasto 
Łomża jest pewnego rodzaju stolicą lokalną 
Na zebraniu powyższem wzięło udział około 

30 osób, z których kilkanaście reprezento- 
wało zawodowe organizacje sąsiednich po- 
wiatów, a więc: Ostrołęckie, Kolneńskie, 
Szczuczyńskie i Ostrowskie. 

Po wysłuchaniu kilku krótkich referatów 
wygłoszonych przez p. p. Romana Lasockie« 
go, Ludwika Kisielnickiego j Karola Tren- 

nera Orsz ożywionej dyskusji w której głów- 
ny udział wzięli pp. Tadeusz Tenczyński, 
Stefan Sztembartt, Jan Glinka i Józet Kar. 
powicz, która niezmiernie wyczerpująco о- 
świetliła natychmiastową potrzebę skonsoli- 
dowania się żywiołów zachowawczych i roz. 
poczęcia pracy realnej w tej dziedzinie, zebe 
rani, nieledwie jednogłośnie zapisali się do 
nowej placówki zachowawczości, i uznali 
zą rzecz konieczną, przystąpienie natychmia- 

stowe do realnej pracy na tym polu, 
Następnie odbyły się wybory do Zarząs 

du oraz Sądu Koła, zgodnie z statutem; do 
zarządu zostali wybrani pp. Jerzy Jabiof 

ski, Roman Lasocki, Zygmunt Sokołowski i 
Kaźmierz Kisieinicki junjor, do sądu zaś, 

pp. Stanisław Grochowski, Karol Trenner i 

Kaźmierz Kisielnicki senjor. 

DASZZEWYTOPRPONERAJ POT Z ZE SEROONERIEBŃ 

Sejm i Rządi 
Posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA 13 XIl Pat. Porzą: 
dek dzienny najbliższego posiedzenia 
Senatu wyznaczosego na środę 15 
D. m. o godz. 4 pp. przewiduje na- 
stępujące punkty: 1) wybór członka 
komisji kontroli długów  panstwo- 
wych, 2) sprawozdanie komisji praw- 
niczej o projekcie ustawy w przed: 
miocie uchylenia dekretu prasowego, 
3) sprawozdanie komisji skarbowa: 
budżetowej o wyniku kontroli prze” 
prowadzonej w roku 1925 przez Naj- 
wyższą lzbę Kontroli Państwa, 

Procedura załatwiania dekre- 
tów Prezydenta. 

WARSZAWA, 13.XII, Pat. Połączo- 
ne komisje sejmowa, konstutucyjna 
i regulaminowa pod przewodnictwem 
posła Głąbińskiego (ZLN) zajmowały 
się na dzisiejszem posiedzeniu kwe 
stją procedury, przy zastosowaniu 
której Sejm ma się zajmować rozpo- 
rządzeniami Prezydenta, wydanemi na 
podstawie pełnomocnictw. 

Referent pos. Liberman wniósł, 
aby rozporządzenią Prezydenta z u- 
rzędu były przez Marszałka Sejmu 
odsyłane do właściwych ze względu 
na materje komisyj, a właściwa ko- 
misja jeśli uzna za konieczne rozpo: 
rządzenie dane uchyli i przełoży Sej- 
mowi z  odpowieniem  sprawo- 
zdaniem, 

W dyskusji odmienny pogląd wy 
raził Msarszajek Sejmu Rataj, który 
stwierdziwszy, że regulamin Sejmu 
nie przewiduje odsyłania przez mar- 
szałka do komisji rozporządzeń Pre- 
zydenta uważał, źe kwestja ewentual: 
nego uchylania rozporządzeń jak iich 
zmian winna być pozosiawione nor- 
malnej drodze inicjatywy poselskiej, 
Przedkładanie tych rozporządzeń Sej- 
mowi zdaniem marszałka jest tylko 
formą. 

W głosowaniu komisje wyraziły 
opinię w myśl wniosku posła Liber= 
mana przeciwko głosom posta Pola- 
kiewicza i Gaiwlikowskiego (Piast). 
Kwestją formy pod jaką może być 
uchylone rozporządzenie Prezydenta 
(uchwała czy ustawa) wbrew zapo- 
wiedzi połączone komisje dziś się nie 
zajmowały. 

Dzierżawa monopolu spiry- 
tusowego. 

W związku z notatką jednego z 
dzienników warszawssich o rzeko- 
mych zamiarach wydzierżawienia mo- 
nopolu spirytusowego koncernowi fi- 
nansowemu Harrimana, Ministerstwo 
Skarbu komunikuje, że żadne pertrak” 
tacje ani z p. Harrimanem, ani z ni- 
kim z jego zastępców O wydzierža- 
wienie monopolu spirytusowego nie 
były i nie będą prowadzone. W pla- 
nach rządu nie leży wcale wydzier- 
żawianie któregokolwiek z monopoli 
państwowych.



O zamykaną szkolę zawodową. 
Podczas otwarcia roku w Uni. 

wersytecie St. B. Rektor Zdziechowski 
kreślił wadliwość ustroju naszej 

oświaty. Zbyt duży procent szkół 
średnich, które obecnie są jedynie 
stopniem pośrednim do dalszej nauki 
fachowej, wytwarza radmiar kandy- 
datów do uczelni wyższych, co po- 
ciąga za sobą niepożądane skutki. 
Młodzież, która nie ma możności 
kształcić się wyżej staje, po ukończe* 
niu szkoły Średniej, w połowie drogi 
bez kwalifikacji i fachu, nie może 
żyć samodzielnie i oto wieloletnia 
praca i wielkie nieraz wysiłki rodzi- 
ców pozostają bezpłodne. Według 
słów p. rektora mamy w Polsce trzy 
razy więcej szkół Średnich, ogólno» 
kształcących, niż np. ma ich Francja. 
Natomiast szkolnictwo zawodowe jest 
u nas upośledzone, szkół zawodo- 
wych, fachowych jest tak mało, że 
trudniej nieraz dostać się jest do te- 
go rodzaju szkoły, niż do ogólno» 
kształcącej, cóż więc dziwnego, że 
wielka ilość uczni, po ukończeniu 
szkoły powszechnej garnie się do 
ogólnokształcącej, w nadzie uzyska- 
nia następnie wyższego stopnia nau- 
kowego, lecz z powodu braku zdol- 
ności, powołania do nauki, maierjal- 
nych przeszkód załamuje się i two- 
rzy tem niezwykle szkodliwy i niepo- 
żądany element ludzi, idących nie- 
właściwą sobie drogą i do niedo- 
stępnego celu. O potrzebie rozsze- 
rzenia szkolnictwa zawodowego mó- 
wił też w wywiadzie drukowanym w 
„Słowie* (1 peździernika 1926 r.) p. 
Kurator dr, Ryniewicz. 

Pan vice-premjer Bartel mówił w 
swoim expose o potrzebie reformy 
szkolnictwa, przedstawił w krótkim 
zarysie pian owej reformy. Jednym z 
jej punktów zasadniczych ma być 
rozszerzenie szkolnictwa zawodo- 
wego. 

A jednak widzimy jak bardzo nie- 
zgodne są słowa z czynami, Dowia: 
dujemy się bowiem, że przesądzo: 
nem jest prawie zamknięcie jednej 
z bardzo pożytecznych szkół zawo* 
dowych. Jest to jedyne na trzy okrę: 
gi szkolne (Wileński, Białostocki i 
Poleski) Seminarjum Ochroniarskie w 
Wilnie. Już w tym roku zostało ono 
częściowo zlikwidowane i pozostał 
tylko jeden kurs, gdy uczenice kurs 
ten ukończą, Seminarjum zostanie 
zamknięte. Czy istotnie względy 
oszczędnościowe wymagają zamknię- 
cia placówki zupelnie już rozwi. 
niętej i ustalonej, której utrży: 
manie  madal nie _ pociągałoby 
wcale znacznych kosztów. Wydaje 
się nam dziwną ta niezgodność obiet- 
nic pana ministra oświaty o budo- 

Administrator 
kaw. 32 lata rzutki, energiczny | 
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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waniu racjonalnem szkolnictwa zawo- 
dowego, z tem niczem nie usprawie- 
dliwionem zamykaniem jednej ze 
szkół tego typu. Uczenice, które ukoń* 
czyły w ciągu ostatnich czterech lat 
to Szminarjum są ogólnie chwalone, 
prowadzą fachowo i umiejętnie przed- 
szkola prywatne, sejmikowe i rządo- 
we, wszystkie są na posadach a te 
które nie prowadzą przedszkola, 
zastępują w domach prywatnych bo- 
ny cudzoziemki, lub  półinteligentne, 
niewykwalifikowane wychowawczynie, 
które paczą tak często charakter dzieci. 
Czyż nie jest właściwem odciążeniem 
szkoły ogólnokształcącej to seminar: 
jum dające wiedzę fachową, z dzie- 
dziny bardzo mało niestety u nas w 
Polsce dotąd znanej. 

Podczas gdy na żachodzie zrozu- 
miano już dawno ogromne znaczenie 
wychowania przedszkolnego, podczas 
gdy organizują tam jak najliczniejsze 
przedszkola, które są dobrodziejstwem 
dla dzieci i rodziców ubogich, u nas 
możemy śmiało to twierdzić, szcze: 
gólnie w naszej dzielnicy sprawa ta 
jest traktowana po macoszemu, do 
tego stopnia, że nawet w okresie 
gdy hasłem sztandarowem jest roz- 
szerzanie szkolnictwa zawodowego, 
semiuarjum kształcące wychowawczy- 
nie do prowadzenia dzieci w wieku 
przedszkolnym, zostało uznane za 
zbyteczne. A trzeba dodać, że szkół 
tego rodzaju jest w Polsce bardzo 
niedużo, 

Z żalem musimy stwierdzić, że w 
Wilnie, mieście biednem, gdzie prze- 
ważnie w sferach robotniczych oboje 
rodzice pracują i nie mają czasu na 
zajmowanie się dziećmi, mamy zbyt 
ruało przedszkoli dla szerszego ogółu, 
któreby dawały możność matkom po- 
zostawiania dzieci pod dobrą opieką 
przez cały ranek, przygotowując żdro” 
we podwaliny dla późniejszego wy: 
chowania ubogiej dziatwy. 

Pocźątek oczekiwanej reformy 0- 
światowej nie zapowiada się u nas 
szczęśliwie, skoro zamiast rozszerza» 
nia szkolnictwa zawodowego, zam- 
kniętą ma być szkoła zawodowa o 
wyrobionej dobrej opinji, zarėwno 
wśrod społeczeństwa, jak i pośród 
władz szkolnych. W, 

Jak wiadomo p. Stroński w kilku arty: 
kułach nietylko poparł akcję p. Dmowskiego 
i. zw. <Obóz Wielkiej Polski», lecz i twier- 
dzi, że jest to akcja konserwatywna. Oburzy: 
ło to nawet zwykle milczący «Dzień Polski». 
Jak widać p, Stroński swem propagowaniem 
O. W. P, wbrew wszystkim, wbrew taktyce 
nawet chadecji, która słę manifestacyjnie tej 
akcji wyrzekła—prowadzi celowo i świado- 

mie do rozłamu wśród chrześcijańskomaro* 
dowych. W artykułach p. Strońskiego spol 
tykamy taki np. passus; <w poglądach Zwią: 

zku L„N, lub, szerzej biorąc, Narodowej 
Demokracji było bardzo wiele dążeń zdro: 
wych», który wskazuje, że p. Stroński uwa: 
ża Dem. Nar. za organizację szerszą, aniżeli 
Zw. Lud. Nar., co przeczy dotychczasowym 
na te sprawy poglądom, wypowiadanym 

przez członków Zw. Lud. Nar. którzy twier- 

dzili, iż stron. Dem. Nar. jest organizacją 
węższą jednym z członków Związku, Bardzo 
być może jednak, że poglądy p. Strońskiego 
są bliższe prawdy i że on sam do tej Nar, 
Dem. należy. W każdym razie I p. Stroński 
1 jego przeciwnicy i my zgodzimy się na 

następującą kompromisową definicję: <Obóz 
Wielkiej Polski» jest organizacją konserwa* 
tywną w takim samym stopniu co p. Strof 
ski jest konserwatystą. Na to wszyscy się 
zgadzamy. 

  

Teatr Miniatur 

„KAKADU” 
ul. Dąbrowskiego 5. 

SŁOWO 

Odczyt Adolfa Nowaczyńskiego. 

W niedzielę, w sali Teatru Pole 
skiego, wygłosił odczyt p. Adolf No- 
waczyński na temat swej świetnej 
eskapady do Kowna, którą przedsię- 
wziął był bez mała przed półtora ro- 
kiem, Swojego czasu stwierdziła urzę - 
dowa „Elta*, że Nowaczyński bawił 
w Kownie siedem godzin, wczoraj 
zaś z ust samego prelegenta wypadło 
nam usłyszeć sprostowanie urzędowej 
litewskiej ajencji telegraficznej: p. No: 
waczyński oświadczył, że przebywał 
na  terytorjum republiki litewskiej 
dni 77 w tem 1 dzień w Kłajpedzie, 
zaś 6 dni w Kownie. 

Początek odczytu zapowiadał się 
interesująco. P. Nowaczyński wystąpił 
z szeregiem rewelacji, jako to naprzy- 
kład, że jeździł do Kowna w kon- 
takcie z ministerstwem spraw zagra- 
nicznych, że ze swej strony minister 
stwo takie w Kownie było uprze- 
dzone o jego przybyciu, jak też sze- 
reg wybitnych mężów Kowna, że ro: 
kowania polsko-litewskie w Kopen- 
hadze, a następnie w Lugano, odbyły 
się niejako za sprawą p. Nowaczyn- 
skiego, że brat rodzony ówczesnego 
prezydenta państewka litewskiego, 
wybitnego męża „Krikszczionów* ,Stul- 

ginskisa, nazywa się Henryk Stulgiń- 
ski, mieszka pod Warszawą i sub- 
sydjował znane pismo „Liberum 
Veto*. 

Następnie jednak prelegent prze- 
szedł do znanych już fakiów „af 
wycieczki do Kowna i odczytał do- 
słownie cykl swych artykułów z ta- 
lentem napisanych, a drukowanych w 
«Gazecie Warszawskiej». Końcowy 
ustęp odczytu zawierał niejako dopi: 
sek do wzmiankowanych artykułów 
«Gazety Warszawskiej». Ten ciąg 
dalszy, poświęcony przeważnie poli- 
tyce, ujęty był trochę z «lotu ptaka» i 
trochę szablonowo potraktował w niem 
autor zagadnienia lityki zagranicz 
nej Kowna. RE a= 

Mówił o niebezpieczeństwie Nie- 
miec dla Litwy, cytując przeważnie 
stare wycinki gazet niemieckich į 
zdania w tej kwestji ludzi, którzy 
już zeszli z widowni politycznej, jak 
naprzykład byłych władców  Ober- 
Ostu, W filo-niemieckiej polityce daw- 
nego rządu chrześcijańskich demokra- 
tów na Litwie nie rozróżnił też pre- 
legent dwuch faz przełomowych w 
tej polityce, mianowicie: przed wstą. 
pieniem Niemiec do Ligi Narodów 
i po zapadłej decyzji w Berlinie 
wejścia do Ligi Narodów. Nie po- 
wiedział też tego, że w Kownie 
ścierały się oddawna dwa kierun- 
ki: filoniemiecki ł filosowiecki i że 
ten ostatni kierunek zwyciężył osta: 
tecznie i doprowadził do znanego 
traktatu sowiecko-litewskiego. Nie 
wspomniał też ani jednem słowem o 
tym traktacie, jak też o stosunku 
bardzo skomplikowanym Kowna do 
Sowietów i innych państw bałtyckich. 
Wszystko to są rzeczy, stanowiące 
właściwą treść polityki zagranicznej 
Kowną od r. 1920, 

P. МомасгуйзК! гагпасгу! КИКа 
krotnie swój przyjazny stosunek do 
ludu i państwa litewskiego, identyfi- 
kując lud litewski z jego rzekomymi 
wyrazicielami, działaczami  kowień- 
skimi. 

Między inaemi zaznaczyć należy, 
że p. Nowaczyński przyobiecał je- 
Szcze raz, w początkach roku 1927 
pojechać do Kowna. 

m. 
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Inauguracyjne otwarcie 

Teatru Rewji 
w sobotę 18 grudnia b. r. 

Bliższe szczegóły w aflszach, 

  

Polska zdobywa rynki na Litwie. 
Jeszcze przemówienie Kajrysa.—Polska importuje do Litwy 
towara na 14 milj. litów,—Należy nawiązać stosunki z Polską. 

"sma 

Z Kowna donoszą: Dopiero teraz dzienniki kowieńskie zamieściły 
całkowity tekst słynnego przemówienia posła frakcji socjal-demokratycznej, 
Kajrysa, który pierwszy 2 trybuny sejmo ej przemawiał za nawiązaniem 
normalnych stosunków ekonomicznych z Polską. 

Kajrys wskazał przedewszystkiem na fakt, że stosunki takie istnieją 
de facto oddawna, chociaż nieoficjalnie. Mają one tendencje do zwięk- 
szania się: W r. 1924 wywieziono do Litwy przez Gdańsk z Polski towa- 
rów na 5 miljonów litów. Już w r. 1926 wywieziono do Litwy ż jednego 
tylko Gdańska towarów na 3.657.000 litów, zaś z Polski na 6400.000 
litów. Z Łotwy płynie też import towarów polskich. Przez komorę celną 
w Abelach wwieziono z Polski towarów na 157.000 litów. Prócz -tego 
towary płyną z Polski przez komory celne w Możejkach i Janiszkach. 
Jeżeli przejrzeć dziś ogólną sumę importu polskiego do Litwy, to należy 
stwierdzić, że suma ta sięga 12—14 milj. litów. Cyfry te nie obejmują 
Pac, która idzie bezpośrednio przez t. zw. „zieloną granicę” z 

na. 
Położenie Litwy jest katastrofalne. Poprawić to może tylko nawią- 

zanie normalnych stosunków z Polską. Wymagają tego również interesy 
Kłajpedy. Eksport drzewa z Kłajpedy wynosi zaledwie 5 proc. przedwo- 
jennego eksportu. Las który niewątpliwie szedł by przez Kłajpedę, idzie 
obecnie przez Gdańsk i Królewiec. Sytuacja litewskich kolei poprawiła by 
się znacznie gdyby cżęść tranzytu węgla polskiego skierowano przez Litwę. 
Prócz tego Litwa z Polski przywozić by mogła cukier, naftę, sól, naczynia 
it, d. Otwarcie linji kolejowej Libawa Romny, udostępniłoby Litwie to- 
wary rosyjskie i tranzyt drzewa rosyjskiego. 

Memorjał o otwarciu Niemna 
KROLEWIEC, 13 XII (PAT). Dyrektorjat Kłajpedzki złożył guberna: 

torowi kłajpedzkiemu memorjał w sprawie otwarcia' dla żeglugi tranzytowej 
Niemna. Memorjał podkreśla konieczność vtwarcia Niemna, który nazywa 
nerwem Kłajpedy i skierowania drzewa z Polski na Kłajpedę. 
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Film niezapalny. 
LONDYN, 11 XII. PAT. Wedtug doniesień Morning Post, pewnemu 

Anglikowi udało się wynaleść film niezapalny. 

W sprawie prowokacji komunistów. 
W związku z ostatniemi prowo- Naturalnie, żądania te są nie do 

kacjami komunistów, w urzędzie wo- przyjęcia; szczególniej tyczące zorga- 
jewódzkim odbyła się konferencja po- nizowanie szkoły jest nie do pomyśle- 
między p. wojewodą Raczkiewiczem nia gdyż byłaby ona rozsadnikiem 
i prokuratorem Sztejnmanem.Prokura- propagandy komunistycznej. 
tor nawiązując do ostatnich wypad. Prócz tego poruszoną była sprawa 
ków, zaznajomił p. Wojewodę z żąda- odznaczenia strażników więziennych 
niami więzionych komunistów. Między i niektórych policjantów, którzy pod 
innemi żądali więźniowie zezwolenia czas głodówki i demonstracji wyka- 
na zorganizowanie w więzieniu własnej zali duży zasób taktu i energji. Na- 
Szkoły, zwiększenia okien, cel, zmiany stępnie zaś omówiono sprawę wywie 
jekarzy, i td. zienia kilku więźniów do Poznania. 

Otrzeźwienie,,. 
W ostatnich dniach daje się za. tem, że w jej szeregach pozostanie 

uważyć pewne otrzeźwienie w  sze- zato element bardziej „pewny*. 
regach otumanionych przez «Hra- Ostatnio wraz ze swymi prezesa- 
madę> białoruską. włościan. Wciąż mi wycofali się z „hurtków* wszyscy 
słyszymy o występowaniu chłopów członkowie w powiecie Nieświeskim 
z tych organizacyj komunistycznych 
i jej jaczejek— «hurtków>, 

Daje też temu wyraz „Nasza 
Sprawa*, która wszelako pociesza się 

Ferje szkolne w czasie świąt Bożego Narodzenia. 
Ferje szkolne z powodu świąt stycznia 1927 roku włącznie. W dniu 

Bożego Narodzenia rozpoczną się w 4 stycznia rozpocznie się normalna 
tym roku w dniu 21 grudnia po na: nauka. 
uce szkolnej i trwać będą do dnia 3 

we wsiach: Nareszewicze, Korack 
Dunajczyce, oraz w pow. Stonimskim 
we wsiach Pietrałe i Machnacze. (k) 

OSTRZEŻENIE. 
Wobec coraz częściej pojawiających się 

naśladownictw wyrobów i marek ochron- 

nych firmy SU CHARD, zmuszeni 
byliśmy przeciwko szeregowi firm wdrożyć 
postępowania karne o naśladownictwo. 

Niniejszem ostrzegamy przed dalszymi 
našladowniciwami, gdyż w każdym wy- 
padku dochodzić będziemy swych praw i 
prosimy P. T. Odbiorców 0 zawiadomie« 
nie nas o każdem naśladownictwie. 

Przy tej sposobności zwracamy uwagę, 
że wyroby nasze produkuje się w Polsce 

jedynie w firmie SUCHARD, Polska 
Fabryka Czekolady w Krakowie, 

SUGHARD S. A. w SERIERES. 
SZWAJCARIA. 

  

Ruch wydawniczy. 
1. K Iłłakowicz: „Opowieść o Mo« 

skiewskiem męczeństwie i Złoty wia. 
nek.* Warszawa. F. Hoesick 1927, 

Opowieść 0 moskiewskiem mę: 
czeństwie jest jeszcze niewątpliwie w 
pamięci czytelników „Słowa*, na któ” 
rego szpaliach pojawiła się wówczas 
gdy tragiczna śmierć—nie, — gdy za- 
mordowanie księdza Konstantego 
Budkiewicza w bolszewickiem więzie- 
niu wstrząsnęło całą Polską. Niepo- 
spolite pióro poetyckie liłakowiczów- 
ny przebóstwiło tea mord ohydny a 
jednocześnie niejako dało mu oprawę 
ze szczerozłotej naracji o nawpół już 
dogorywającym Leninie pytającym 
żołnierza Fomę: jakże, czy drżą w 
lochach więziennych księża i ich ar- 
cybiskup? czy bardzo trwożne? A żoł- 
nierz Foma odpowiada: 

Mówię tobie, batiusżka car, Włodzii 
[mierzu Iljiczu, 

że widziano nad nimi aniejską straż... 
Nad polskim biskupem aniół stał, 
a przy prałacie wielki, światły święty 

[w czerwonym ornacie.. 

Albo ten drugi obraz: idącego do 
nieba księdza — męczennika, którego 
dogania biedna matka, stara Uljano- 
wa aby go spytać czy jej syn Wało- 
dzia—Lenin chodzi jeszcze żywy po 
ziemi. A gdy z wymijających odpo- 
wiedzi księdza stara Uljanowa od- 
gadła że syn jej nie żyje—mówi do 
niej cicho, jakby absolucję jaką da- 

wał z koniesjonału, ksiądz Budkie» 
wicz: 

O matko najbiedniefsza, 
mija moja godzina, 
będę prosił u Chrystusa 

iłosierdzia dla twego syna. 
Będę na kięczkach prosił, 
aż kolana rozranię, 
aby miał nad Leninem 
corychlej zmiłowanie. 

Takim przedziwnym akordem koń- 
czy się opowieść o moskiewskiem 
męczeństwie, Nie pierwsza to lepsza 
dusza, co na /akie struny potrafiła 
położyć rękę, przed chwilą z oburze- 
nia i rozżalenia drżącą. 

Wogóle—cała ta opowieść (obec: 
nie w oddzielnej, ślicznej książeczce 
wydana) świetnie stylizowana na ro- 
syjską nie-rosyjską «skazkę», przypo* 
minająca styl i ton cJermaka» Konop- 
nickiej a przechodząca w charakter 
jakiejś legendy ludowej, przepojona 
wskroś najszlachetniejszem, subtelnem 
uczucierm—jest jednym z przednich 
utworów poetki, której talent niepo: 
spolity mieliśmy już nieraz na tem 
miejscu radośną sposobność wysoko 
podnosić. 

Drugą połowę tomiku, o którym 
mowa, wypełniają., jakby to je na- 
zwać? —stylizowanie legendy o Świę” 
tych Pańskich. 

Też rzetelńie klejnoty poezji: sen: 
Sytywnej, w głębokich kolorach roz. 
miłowanej, unikającej jak ognia utar- 
tych ścieżek, nerwowej i przepojonej 
wielką, wielką tkliwością, zasłaniającą 
siebie najbardziej niespodziewanemi 

słowami, byle jej kto nie podpatrzył, 
Tylko kobieta tak potrafl lė gd 
niedyskretnych oczu ludzkich, tylko 
kobieta tak potrafi ruchem reki, spu- 
szczeniem powiek, drżącemi a nieme- 
mi ustami — okryć siebie, 

Oto więc jakiś kościół fantastycz- 
ny i symboliczny goreje i dzwoni we 
wszystkie dzwony. «Krew ziemi: ży- 
jącej przelewa się przez ściany i ko- 
lumny i kopuły, a na szczycie stoi 
Anioł mosiężny, gorejący hymn spie- 
wa, a rycerz na grobowcu bronzo: 
wemi pięściami bije w grób opan- 
cerzony>. O słońca krwawym zacho- 
dzie widują poeci kościoły takie... i 
słyszą je walące we dzwony. 

A tu i św. Barbarę idącą z wię: 
żienia na miejsce kaźni . śmiertelnej 
przeprowadzają całą, ogromną falą — 
myszy, tak, myszy, które litością 
zdjęta św. Barbara karmiła w wieży 
więziennej; oto opowieść o św. bis: 
kupie Wulframie, o miedzianowłosym 
rybsku i o dzieciach w topieli, i o 
tem jak straszny, siwy trup !w złoto- 
głowiach książęcych szuka bez ustan- 
ku po łóżeczkach dziecięcych córecz- 
ki swojej, świętej Krystynki.. A oto 
bogaty Łukasz w kosztownej, sztyw» 
nej złotem odzieży chodzi i zbiera 
ludzi z gościńca... 

Ale — niechże każdy, dla którego 
czar istotnej, mocnej a bardzo, bar 
dzo nie szablonowej poezji powabu 
nie utracił, sam po książeczkę sięgnie 
i naczyta się w niej trojąs dziwów, 
w prześliczne kształty mowy  wiąza- 
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Kara šmierci we Wioszech, 

RZYM, 13 XII. PAT. Król podpisał 
wczoraj dekret o obronie ;Państwa 
ustanawiający między innemi karę 
śmierci za zamach na króla i szefa 
rządu, 

Z tajemnic Reichswehry, 

BERLIN, «Montag Morgen» po- 
mieszcza nowe rewelacje „o działalno- 
ści politycznej Reichswehry, przedru- 
kowane z „Manchester Guardian“, 
Wynika z nich, że w r. 1921 w mi- 
nisterstwie Reichswehry zaopatrywano 
powstańców irlandzkich, walczących 
z Anglją, w broń i amunicję. Na 
czele tej akcji stał jeden z wybitnych 
oficerów Reichswehry zamieszanych 
w procesie o morderstwo Erzbergera. 
Oficer ten podczas pobytu w więzie= 
niu otrzymał czek na 300 tysięcy ma- | 
rek, którego władze więzienne nie 
chciały mu wręczyć. Dopiero po wy- 
jaśnieniu, że czek pochodzi z mini- 
sterstwa Reichswehry i że pieniądze 
należą się oficerowi za ważne usługi 
polityczne, pieniądze więźniowi od 
dano. 

Podniesienie bandery 
na statkach T-wa żeglugi „Wisła— 

Baltyk“. 

TCZEW, 13XU. PAT. W dniu 
wczorajszym odbyła się tu w obec: 
ności przedstawicieli rządu, sfer prze- 
mysłowych i handlowych, władz cy* 
wilnych i wojskowych, uroczystość 
podniesienia bandery na kilkunastu 
statkach morskich zakupionych  nie* 
dawno przez towarzystwo żeglugi 
„Wista—Baltyk“ dla eksportu węgla 
polskiego. 

Rząd reprezentował minister Kwiate 
kowski. Po śniadaniu na stacji kole* 
jowej goście udali się na nabożeń: 
stwo do kościoła farnego a następnie 
do portu;towarzystwa żeglugi „ Wisła- 
Baityk* gdzie zebrały się kilkoty- 
sięczue rzesze publiczności. Tam od- 
było się uroczyste poświęcenie i pod- 
niesienie bandery. Pierwszy przema- 
wiał wiceprezes zarządu towarzystwa 
żeglugi „Wisła — Bałtyk* p. Przed« 
pełski, witając przybyłych gości. Po 
jego przemówieniu miejscowy — рго- 
boszcz dokonał poświęcenia bandery, 
która następnie zac qgnięta została na 
wysokiej maszcie. 

W tejże chwili z lokomotyw zgto- 
madzonych na stacji, oraz ze wszyst« 
kich. statków, znajdujących się w 
porcie odezwały się syreny, a równo- 
cześnie rozległy się entuzjastyczne 
okrzyki na cześć Polski i polskiej floty 
narodowej. Wśród huku pełard_rzuca* 
nych przezzgórników,orkiestra górnicza 
odegrała hymn narodowy. 

Ž kolei zabrał głos е 
Kwiatkowski, podkreślając znaczenie 

p. Minister " 

4 

morza dla potęgi i mocarstwowego 
stanowiska Polski. Dzisiejsza Polska 
musi wyjść ze swego zamknięcia na 
szerokie morze. W tem znaczeniu 
dzień dzisiejszy musi być głęboko 
zrozumiany i odczuty prze cały na- 
ród polski. Nawiązując do dzieła 
rozpoczętego z inicjatywy prywatnej, 
p. Minister wskazuje na doniosłe zna- 
czenie tego dzieła, które posuwa 
znacznie naprzód wielkie zagadnienie 
stworzenia silnej floty narodowej. 

Po zakończeniu uroczystości w 
porcie zaproszeni gościę udali się na 
dwuch holownikach towarzystwa że” 
glugi «Wisła-Bałtyk» Wisłą do Gdań- 
ska, skąd koleją powrócili do Tcze- 
wa, gdzie o godz. 6ej odbyło się 
wielkie przyjęcie wydane przez towa* 
rzystwo. 

W czasie obiadu wygłoszono sze” 
reg przemówień. O godz. 10 min. 40 
p. minister przemysł . 1 handlu Kwiat- 
kowski odjechał wraz z towarzyszą- 
cemi mu osobami do Warszawy. 

nej ujęte. Przeczytawszy zaś poniesie 
ją do szafy na honorową półkę, mnie 
zaś, ręczę, kiwnie głową pomyślawszy 
w duchu; Dobrześ pan radził! 

I. J, Paderewski: „Chopin“. Wy» 
dawnictwo miesięcznika „Muzyka*. 
Warszawa 1926 r. 

Jest to  wytwornie wyda- 
na we wzorowym przekładzie fran* 
cuskim rozprawa Paderewskiego o 
twórczości Szopena i jej stosunku do 
muzyki polskiej. Rozprawa ta druko- 
warna była w zeszycie tegorocznym 
dziesiątym „Muzyki*, poświęconym 
Szopenowi. Rozprawa zaś, o której 
mowa jest to fragment mowy wygło- 
szonej przez Paderewskiego we Lwo- 
wie w 1910-tym podczas uroczystego 
święcenia setnej rocznicy urodzin 
Szopena. Głębokie i żywe myśli, pięk- 
ną i wzorzystą szatę poetyckiej  elo- 
kwencji — oto co znajdziemy w roz: 
prawie Paderewskiego. Zdobią ją: 
portret Szopena według Delacroix, 
widok domu w Żelazowej woli gdzie 
się Szopen urodził, faksymil Szopena 
i wizerunek warszawskiego pomnika. 

„Alma Mater Vilnensis“ Zeszyt 
4.ty. 1926. Wydawnictwo perjodyczne 
Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego, pod re 
dakcją W. Charkiewicza. E 

Czterdzieście pięć stronic dużego 
formatu pod oryginalnie pomyślaną 
okładką. Wśród ilustracyj cztery re- 

listu Wł 
„Almae Matris*, reprodukcja fotogra- 
Н wilnianie w Paryżu na tle Łuku 
Tryumfalnego, parą figurynek z Szop: 
ki Akademickiej (pp. M. Limanowski 

produkcje akwarel Widawskiego, dwie 
odnoszące się do jubileuszu red. Cz. 
Jankowskiego (np. ciekawa grupa re- 
dakeji „Kraju“ z roku 1902.g0), re- 
produkcja zdjęcia fotograficznego: 
Władysław Mickiewicz wśród grona 
profesorów i akademików wileńskich 
w roku 1922-gim, faksymil wyjątku z 

Mickiewicza do redakcji 

i W. Hulewicz), portret drugiego 
laureata konkursu na pomnik Mickie- 
wicza, Rafała Jachimowicza i jego 
nagrodzony mode! (Mickiewicz na Pe- 
azie), grupa z 2-go zjazdu w Wilnie 
włązku Kół Polonistycznych Polskiej 

Młodzieży Akademickiej w r. 1926- 
tym (wśród grupy: p. wojewoda Racz- 
kiewicz, rektor Zdziechowski, pro- 
rektor Dziewulski, kurator i inni) etc. 
etc, 

Wśród artykułów:  „Hierarchja 
Teokratyczna* — pisze Robert z In- 
flant. Są to wrażenia z pobytu w 
Rzymie. Autor zestawia hierarchję 
tęokratyczną, wspaniałą i dobrą „bo 
ją prowadzi Duch Twórczy Święty 
Mądrości i Cnoty do odrodzenia czło- 
wieka w łonie Narodu w uniwersal- 
nej organizacji Boskiej* z hierarchją 
bolszewiską i faszystowską, które są 
złe. Mniej to ciekawe wywody niż 
impresje z bazyliki Św. Piotra. O 
księdzu Stanisławie Chołoniewskim, 
który był (akademikiem uniwersytetu 

wileńskiego, a w szeregąch armji Na- 
poleona służąc, w 1812-tym wkraczał 

ad 

do Wilna, podaje nader ciekawe i | 
cenne szczegóły biograficzne ks. Kae 
zimierz Kucharski, jezuita. Idą dalej 
poezje pp Achrem - Achremowiczo- 
wej, Heleny Obiezierskiej, Ignacego 
Widawskiego, W. Korabiewicza, Zyge 
munta Falkowskiego. Najcenniejszą 
kartą w nowym zeszycie akademickie" 
go wydawnictwa jest poprzedzone | 
przez W. Charkiewicza orjentacyjnym 
wstępem urywek @ zarysu ; biogra* 
ficznego Hipolita Fiomolickiego skre- 
ślony przez Placyda Jankowskiego 
(John of Dycaip). P. Charkiewicz za- 
powiada sylwetkę źródłową tej cieka- 
wej i nieprzeciętnej osobistości, jaką | 
był zmarły w 1872 Placyd Jankowski. 
Jest korespondencja z Paryża, są 
barwne relacje o 
wileńskim, są ciepło skreślone „Ref- 
leksje o Reducie* i t. p, —a faktycz- 
nego i opisowego odzwierciedlenia i 
obrazu życia akademickiego nader 
niewiele. Myślę, że tę właśnie spe- 
cjalność powinnoby takie wydaw- 
nictwo perjodyczne jak „Alma Mater 
Vilnensis* jak najstaranniej i najsze- 
rzej uprawiać i rozwijać. 

W każdym razie wysiłek zarówno 

opce i o Smoku | 

redaktorski jak wydawniczy uczynio* . 
no zacny. Oby jaknajwięcej odbior* 
ców i nabywców poparło kulturalną 
imprezę zrzeszenia Kół Naukowych. 
Słusznie im się to należy. 
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Dolary 8,98 9,00 8,96 
przestał rozumieć, Że jest wyrazem dzaju towarami prowadzi się w jed. "olandja 360,70 361,63 359,80 

i oodem weed państwowości w jej realnym przeja- = A i ze. lo- Ken ok <> 0 KT 
„ kalu to w takim razie wystarczy wy- p. 36,22 _ 3631 36,13 

wie. & tą chwilą narodził się syndy kup jednego świadectwa przemysto- R 26,72 26,18 26,66 niczy. 
Na posiedzeniu sejmowej komisj 

budżetowej minister Skarbu wygłosił 
expose, w którem między innemi po- 

ruszył sprawę poborów urzę iniczych, 

Zdaniem p. ministra: 
Przywrócenie ruchomej mnoż. 

nej byłoby aktem samobójstwa, 
byłoby zaprzepaszczeniem bud: 
żetu, Delęgacje urzędników twier 

kalizm urzędniczy. Stanowi on za- wego. Świadectwo 

nik państwowy mógł w stosunku do 
Państwa występować jako stroma, należy uwagę i na to, 

wości, w realnym stosunku rządu do od ilości sprowadzonego towaru. 

społeczeństwa. Byliśmy niestety świad. Kupiec Ill kat. może sprowadzać to- 

я 5 to może być Ill 
; przevzenie pojęcia państwowości, — albo IV kategorji, zależnie od tego 
albowiem nie do pomyślenia jest, tak czy przedsiębiorstwo ma warunki Il 

abstrakcyjnie jak życiowo, by urzęd- Czy Ill kat. Sam fakt, że sprzedaje się 
różne towary, nie wpływa na rodzaj 
Świadectwa przemysłowego. Zwrócić 

3 я že kategorja 
skoro sam jest wyrazicielem państwo- świadectwa przemysłowegu nie zależy New-]ork--9.011/2 9.001/2 

dzą, że dodatek 10 proc. jest 
zamały, ponadto domagają się 
zwiększenia dodatku mieszka- 
niowego. Wynosiłoby to jednak 
30 miljonów złotych, co jest 
niemożliwe do pokrycia. 

Jedynie w ostrzejszem ściąganiu 
podatku majątkowego widzi p. mini- 

ster sposób polepszenia bytu urzęd- 

ników. Zwiększenie poborów bez 

wskazania źródła spowodowałoby 

tylko inflację, na czem ucierpiałyby 

przedewszystkiem właśnie rzesze u- 
rzędnicze, 

Na temże posiedzeniu i w tejże 

sprawie zabierał głos również vice 

premjer p. Bartel, który oświadczył 

mniej więcej: 
«Powiedziałem urzędnikom 

szczerze, że gdyby można było 
znaleźć jakie pokrycie, to oczy. 
wiście można byłoby płace 
zwiększyć, Ale sam rząd regu- 
lowzć tej sprawy nie może i 
jest rzeczą bardzo wątpliwą czy 
Sejm zechce zdecydować się na 
podwyżkę poborów, gdyż zbyt: 
nie rozszerzenie i wysokość pot 
datków może się odbić fatalnie 
na życiu gospodarczemu Jeżeli 
jednak Sejm uzna tę podwyżkę 
za obowiązek rządu i parlamen- 
tu, to rząd się temu nie sprze- 
ciwi. Powiedziałem i powtarzam 
tu dziś, że ten stan trzeba 
będzie  przecierpieć _ jeszcze 
pół roku a jeżeli sytuacja bę: 
dzie się dalej rozwijała tak jak 
przypuszczamy, to nie jest wy- 
kluczone, że za pół roku bę- 
dziemy mogli do tej sprawy 
powrócić». 

Co i jak postanowi Sejm o pobo- 
rach urzędniczych na tle powyższych 

a całkowicie uzasadnionych wyjaś: 

nień Rządu—trudno przewidzieć. Ko- 
respondent <Słowa» sygnalizował 

onegdaj z Warszawy, że nastroje w 
Sejmie w związku z rozpoczętemi 

obradami budżetowemi wskązują wy 

raźnie, że gra polega na kaikulacjach 
wyborczych: z jednej strony Sejm 
nie chce podwyższenia niektórych po” 

datków lub  energiczniejszego ich 
ściągania ze względu na niepopular- 
ność tego w społeczeństwie, z dru- 
giej zaś—ze względów demagogicz* 
mych — domaga się podwyższenia 

płac dla urzędników. Związki pracow= 
ników państwowych spekulują na 
tych nastrojach, starając się uzyskać 
zrealizowania maximum swych żądań. 

Że sytuacja materjalna szerokich 
warstw urzędniczych jest ciężka, że 

_. wysokość uposażenia nie znajduje 

"
P
e
"
 

się w żadnym współmiernym związ- 
ku z rozpiętością cen na przedmioty 
powszechnego użytku — o tem dwu 
zdań niema. Parafrazując przysłowie 
angielskie, można byłoby powiedzieć, 
ży Polska jest zbyt biedna, by utrzy» 
mywać tak tanich urzędników. Obo- 

wiązkiem rządu—jest uczynić wszyst» 

ko w ramach możliwości, by byt 
urzędników państwowych polepszyć. 
Rząd obecny niejednokrotnie złożył 
już dowody dobrej woli w tej mierze 
i zrozumienia stanu rzeczy. Nie o to 
nam tu jednak chodzi. Interesuje nas 
inna kwestja: czy ogół urzędników 
uświadamia sobie w jakiej płaszczyź- 
mie można stawiać sprawę ulepszenia 

bytu urzędników, Wsząk każdego za”. 

stanowić powinna ta okoliczność, że 

w rozważanej sprawie urzędnicy, 
zrzeszeni w związki i stowarzysżenia 
ji przez swe centralne zarządy reprė- 

zentowane, występują w stosunku do 
Rządu, a właściwie do Państwa Pol- 
skiego jako... strona, 

Jako obrońcy z ramienia urzędni- 

ków wytaczających powództwo cy- 

wilne do Państwa Polskiego, prze- 
mawiają te ugrupowania i stronnictwa 
sejmowe, z P.P.S. na czele, w któ- 
rych interesie leży robienie zgiełku, 
przesilenia, naprężenia sytuacji. 

Skutkiem najrozmaitszych przy. 
czyn, a przedewszystkiem zgubnego 
wpływu zmechanizowania czynności 
urzędnika i podporządkowania jego 
obowiązku społeczno + państwowego 
wymogom dorywczych  eksperymen- 
tów socjalnych Sejmu, — urzędnik 

państwowy już od szeregu lat prze- 
stał być świadomy swej misji, sta 

się biernym wykonawcą manipulacyj 
biurowych i sprzecznych rozporzą- 

dzeń, przeistoczył się w wyrobnika. 

Między nim a pojęciem parńswowości 
wyrosła Ściana. Urzędnik państwowy 

kami do czego prowadzi syndykalizm 
urzędniczy: w okresie rządów p. Wi- 
tosa w r. 1924 poważnie rozważano 
kwestję strajku urzędników państwo- 
wych, innemi słowy — kwestję po- 

grzebania państwowości poiskiej. 

Stając się stroną w stosunku do 

Państwa Polskiego, urzędnicy siłą 

rzeczy zmuszeni byli do zapożycze- 

nia od swych rzekomych obrońców 

sztandaru i języka. Któż nie pamięta 

następujących zwrotów z wezwania 

byłego. dzięki Bogu, zarządu Wileń:- 

skiego Oddziału Stowarzyszenia Urzęd- 
ników Państwowych z dnia 5-go 
marca 1924 r., wypowiedzianych z 

racjj kupowania akcyj Banku Pol- 

skiego: 
<Koleżanki i Koledzy! Jak w Czasie 

wojny wysiłki obywateli Państwa skierowa« 
ne były ku zwycięskiemu jej zakończeniu, 
tak dziś wysiłkiem wspólnym musimy zwy! 
ciężyć wroga nie mniej groźaego dla wszy: 
stkich nas, t.j. chaos finansowy, PE 
drożyznę i spekulację. Niestety, jak w cza 
wojny, gdy ść społeczeństwa, ro. 

war nawet wagonowo, musi go jed- 
nak sprzedawzć w drobnych ilościach 
i to wprost konsumentom. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 13 grudnia 1926 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn, — 9,001/* 8.991/2 

Е Czeki i wpłaty. 
Londyn—43 75 43.71 

Złoto. 
Ruble 4,78 4,771/2 

Ak cje. 
Bank Polski zł, 100—78 

Listy zastawne. 
Wil. B. Ziemski zł, 100—34 —33,5 
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Wiatora 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 13—XII 1926 r. 

Cišnienie Saidė ) 750 

Temperatura | 
mea | 750 
Opad za do- 
bę w mm. 

Wiątr 
przewažający 

Uwagi: 

Joa 
) Zachodni 

Pochmurno. Deszcz. Mgła. Mi 

rodziców idziadków niezdolnych do 
zarobkowania (art. 12 ust. z dnia 18 
lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wy- 
padek bezrobocia). 

Do otrzymania produktów nie są 
uprawnieni: 1) zarejestrowani w P.U. 
P.P. po dniu 1 grudnia 1926 r. 2) 
zarejestrowani w P.U.P.P. przed 1 grud- 
nia 1926 r. lecz obecnie mający pra- 
cę, otrzymający zasiłki z zarządu ob- 
wodowego funduszu bszrobocia, 4) 
osoby zarejestrowane w P.U.P.P., 
których zamożność, lub zarobkowa 
nie zostało stwierdzone, 5) otrzymu- 
jący bezpłatne obiady w kuchniach 
ludowych. 

— (x) Plan przyjmowania po: 
dań o zapomogi w naturze. W 
dniu wczorajszym magistrat ogłosił 

Budowa pomnika Mickiewicza. 
Zarząd Komitetu Głównego pom. 

nika A. Mickiewicza po odbytym w 
d. 10 b. m. pod przewodnictwem pa- 
na Wojewody Raczkiewicza posie- 
dzeniu przyjął do wiadomości cały 
szereg informacyj udzielonych mu 
przez skarbnika dyr. }. Кого!са, ОКа- 
zuje się z nich, że akcja zbierania 
składek. rozwija sią w żywem tempie. 
Listami składek zaopatrzone już jest 
niemal całe województwo wileńskie 
tak, że po Nowym Roku rozpocznie 
się masowe rozsyłanie list po Polsce 
całej. Zarząd Komitetu jest przeko- 
nany, że pod względem ofiarności 
na pomnik Mickiewicza będzie Wo- 
jewództwo Wileńskie _ przodowało 
wszystkim  dzielnicom  Rzeczyposp. 

Zarząd gorąco wzywa do  zwie- 
dzania wystawy prac konkursowych 
(b. ujeżdżalnia па placu Orzeszko- 
wej). Do chwili obecnej wydano za- 
ledwie 4272 bilety wejścia. Zarząd 
Komitetu, pragnąc udostępnić wysta- 
wę najszerszym Sferom obniżył od 
dnia dzisiejszego opłatę za wejście 
na wystawę. Wynosi ona obecnie 50 
gr. a dla młodzieży i uczących się 
oraz dla szeregowców armji 25 gr. 

Po zamknięciu wystawy w Wilnie 
Zarząd Komitetu postanowił wysta- 
wić nagrodzone modele tudzież możli- 
wie największą ilość wyróżnianych: 
w Warszawie, Krakowie, we Lwowie, 
w Poznaniu i Lublinie. 

Do Artystów — Autorów prac konkursowych na pomnik 
Adama Mickiewicza w Wilnie; 

Zarząd Głównego Komitetu Budowy w najrychtejszym terminie pod godłem (bez 
Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie za- obowiązującego ujawnienia nazwiska) swej 
mierzą urządzić wystawę okrężną projektów zgody oraz upoważnienia Głównego Komi: 
nagrodzonych przez Sąd Konkursowy oraz telu Budowy Romnika Mickiewicza (Wilno 
wyróżnionych w protokule tegoż Sądu. Zat ul, Mickiewicza 24 m. 3) do wystawienia 
rząd Komitetu Głównego zwracą się do au! EA prac konkursowych na pro 
torów projektów nadesłanych pod następu* lowanych wystawach w Warszawie, w el 
pz godłami: Odn do młodości, Granit, Krakow e, we Lwowie, w Poznaniu i w Lu- 
1m prowizacja Il. Zdrój, Koło, Tęcza, Zmierzch blinie. — Komitet Główny Budowy pomni- 
i Świt, oraz Grażyna z prośbą o nadesłanie ka Mickiewicza w Wilnie. 

Straszne skutki rosołu ze,.. żmii. 
" 43-letni A. Kozłowski, zamieszkały Znachar obejrzał chorego, opukał, 

przy ul. Krakowskiej 21 m 8, od pomyślał, jakieś tam zaklęcie pod no- 
dłuższego czasu zapadł na chorobę sem mruknął i zapisał lekarstwo... 
wewnętrzną, która go bardzo trapiła. rosół z «gadziny», 
Leczył się. Nie pomagało. Chodził Po kilku godzinach, po zażyciu 
do doktora — nic mu poradzić sku. tego «lekarstwa», Kozłowski stracił 
tecznego nie umiał. Wtedy to p. przytomność. Pogotowie odwiozło go 
Kozłowski, starym zwyczajem i oby- do szpitala św, Jakóba. 
czajem poszedł do znąchara, 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji 
przemeldunkowej, 

ewna 
zumiejąc niebezpieżze stwo zagrażające nar nimum za dobę |- 4 OC» Tendencja baromet+ 

plan składania podań przez biedną szej niepodłegłości ze zrozumieniem na polu 
takiem, czy innem oddawała swój wysiłek, 
zdrowie, życie nawet dla dobra ogółu — 
inna zaś tuczyła się na tym wysiłku i zbie- 
rała niezasłużone plony, tak i dziś naprawa 
Rzeczypospolitej należy tylko do tych pierw- 
szych. Kapitaliści, fabrykanci i większa wła! 

ryczna spadek ziśnienia. 

TEL 

URZĘDOWA 
— (4) Przyjazd głównego in: 

spektora admin stracji. W związku 

ludność upoważnioną do otrzymywa* 
nia doraźnej pomocy w formie pro" 
duktów, a mianowicie: 
15 Xil od osób nazw. których 

zaczyn. się od A do B. 
sność — a więc ci, dla których trwanie sta: z rozpoczynającym się dziś zjazdem 16 » » > » od C do D. 

maa ai będ, ed zyliómy e starostów do Wilna przybył Główny 11 » » » ® ФЧЕ Ф Р. rekt:83 : 4 rzyłożyć nie Inspektor Administracji p. Stanisław 18 » »  » » od G. 
cha Mani a Tau eže Twardo. P. Twardo będzie obecry 20 „ э « ‘» od H I J. 
Ba o dia ay i Žž podczas obrad. z Wg > = = L L 

ch — na ugruntowanie naszej wolności 56 < — (t) Zjazd starostów woj. „» » e ' 
> pasiece zał 11 te fakty, Wileńskiego. W dniu dzisiejszym 23 » «< » — od M. 

s. A 8 Y» rozpoczęły się obrady starostów wo- 27 * „» s»  „ OdN,O. 
bynajmniej „nie negujemy, że w ciągu jewództwa Wileńskiego, prowadzone 28 „ » — » < odP R. 
dwu ostatnich lat w umysłach szero- pod przewodnictwem wojewody Racz: 29 » » w s -od$, 
kich warstw urzędniczych odbył się kiewicza. 300%=1 0 6/79 00 Г О. 

Na porządku obrad dnia dzisiej. 31 — 06W,ZTŻ. 
proces nader dodatni, pogłębiający 

2. pojęcia państwowości. <j„a publicznego wewnątrz  woje- 
Jednak proces ten jest dopiero w wództwa, ochrony granic, sprawy 
zaczątku, o czem Świadczy fekt, że związane z przysposobieniem wojsko” 
urzędnicy w dalszym ciągu występują wem, sprawy łączności, telefonów i 

i występować zamierzają jako strona, wyznaniowe. 
Całkowitą odpowiedzialność za SE EE zaa sa 

to przed  historją poniesie nasz rządowemi, finansowemi, szkolnictwa, 
system parlamentarny, nasz Sejm ob- zdrowia, weterynarji. opieki społecznej, 

WE z ” 
Po zioženiu podai kwity na od- 

biór produktów będą wydawane na 
trzeci dzień od złożenia podań w 
wydziale opieki społecznej magi- 
stratu. 

Zaznaczyć należy, iż podania 
przyjmowane będą w czasie od 4 
do 6 w starym Ratuszu. 

WOJSKOWA. 

szego znajdą się sprawy: bezpieczeń” 

te Ż 

darzony omnipotencją do zwalczania 

pojęcia elementarnego państwowości, 

Zygmunt Harski, 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (o) Patenty. Zbliża się termin 

ostatecznego wykupienia patentów na 
rok 1927. Termin ustawowy przewi- 

patent płacić w ciągu 14 

W myśl okólnika izby skarbowej 
należy kwotę, przypadającą za patent 

złożyć baznaličikės k Si wszystkim pracownikom Magistratu 

wej i tam podjąć kwit na świadectwo Zapomóg przedświątecznych w for- 
przemysłowe. Jak co roku, tak i dzi mie 13 pensji. 
$1а] niezawodnie będą olbrzymie tłu- Е 
my płatników zalegaty kurytarzę į Obrad dzisieįszego posiedzenia komi- 
przedsionki kasy w ostatnich dniach Sii finansowej. 
grudnia, aby wywiązać się z obowiąz | ! 3 
kėw plainika, gdyž nasze wiadze fis. placi swoim pracownikom prawdopo- 
kalne nie poczuwają się do obowiąz- 
ku udogodnienia płatnikowi zapłaty 
podatków, nie liczą się z jego cza- 
sem, przeciążeniem personelu urzęd- 
niczego, lecz bezwzględnie domagają 
się wpłat na Świadectwo przemysło: 
we w kasie skarbowej, 

Zrzeszenia kupieckie wielokroć już 
zwracały się z prośbą by wprowadzo- 
ny był system wpłat podatkowych 
za pomocą Pocztowej Kasy Oszczęd: 
ności, uzyskały jednak tylko tyle, że 
władze Skarbowe zgodziły się 
wpłatę wszystkich innych podatków 
przez P.K.O. . z wyjątkiem należytości 
za patenty oraz podatku przemysło- 
wego. ©) W : : 

— (0 sprawie wyku & 
cych świadectwa cacy 
W małych miasteczkach prowincjo- 
nalnych prowadzi się często w jed- 
nem przedsiębiorstwie handel różne: 
go rodzaju towarami, nie mającymi 
zresztą ze sobą nic wspólnego. Pro- 
wadzi się np. handel towarów spo- 
żywczych, handel materjałów budow: 
lanych, oraz handel mebli i t. d. 

Władze skarbowe wymagają czę: 
sto dla tego rodzaju przedsiębiorstwa 
wykupu kilku świadectw przemysło* 
wych dla każdego rodzaju towarów 
osobno. Tego rodzaju żądanie wła- 
dzy skarbowej jest najczęściej nieuza« 
sadnionem, Jeżeli handel różnego ro- 

komunikacji, rolnictwa  požarowemi 
i organizacją samorządów. 

W czwartek sprawy ogólne, orga 
nizacyjno - administracyjne i wolne 
wnioski, 

— (w) Zatwierdzenie konfiska- 
ty. W dniu przedwczorajszym na 5е- 
$! gospodarczej Wileńskiego Sądu 
Okręgowego rozpatrywano sprawę 

duje zapłatę do 31 grudnia 1926 r. przyaresztowanego w swoim czasie 
Jednakże w myśl ustawy można bez N: 34 «Narodnoj Sprawy». 
odsetek zwłoki "wszelkie podatki pła- 
cić w ciągu dalszych 14 dni, choć kretu Prezydenta 
egzekutorzy mają prawo już po upły. Komisarz Rządu na m. Wilno. 
wie 31 grudnia podatki ściągać. Moż- 
na więc i 
dni po 31 grudnia bez odsetek zwło- stawie dekretu o prasie a na pod- 
ki. Egzekucyjnie nie można ściągać stawie Kodeksu Karnego. 

Aresztu dokonał na podstawie de: 
Rzeczypospolitej 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy za- 
twierdził konfiskatę, lecz nie na pod- 

należytości za patent, lecz władze 
skarbowe mogą nakładać kary za nie- ата 
wykupienie patentu oraz odsetki — (x) O t. zw. 13 pensję przed- 
zwłoki. świąteczną. Związek pracowników 

miejskich złożył w ostataich dniach 
do Magistratu prośbę o przyznanie 

Sprawa powyższa będzie tematem 

Jak nak informują, Magistrat wy- 

dobnie 50 proc. poborów tytulem 
zapomogi przedświątecznej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Kto ma prawo otrzy: 
mać zapomogi doraźne w natu- 
rze z Magistratu. Z kredytów u- 
zyskanych od ministerstwa pracy i 
opieki społecznej Magistrat m. Wilna 2 zł. 50 
od dnia 15 grudnia rb. przystępuje 
do bezpłatnego rozdawania produk: 
tów ubogiej ludności pozbawionej 
pracy, zarejestrowanej w P.U.P.P. do 
dnia 1-go grudnia rb. i zamieszkałej 
stale na terenie m. Wilna. 

Początkowo rozdawane będą kar- 
tofle i kasza w niżej podanych nor- 
mach ustalonych w porozumieniu z 
min. pracy 1 opieki społecznej, a 
mianowicie dla samotnych—40 5 
kartofli i 9 kg. kaszy, dla ma 
rodzin (2—4 osoby) 80 kg. kartofli i 
18 kg. kaszy, dla dużych rodzin po- 
nad 4 osoby 120 kg. kartoflii 27 kg. 
kaszy. Do rodziny zalicza się pozo- 
stających na wyłącznem utrzymaniu 
bezrobotnego: a) żonę nie zarobkują- 
cą względnie męża, b) dzieci, pasier- 
bów i rodzeństwo niezarobkujące do 
lat 16-tu życia, oraz ponad lat 16, 
ale niezdolne do zarobkowania c) 
dzieci, pasierbów i rodzeństwo od 
lat 16 do 18, kształcących się w 
średnich zakładach naukowych; d) 

(o) Dodatkowe zebrania 
kontrolne. Dziś, dnia 14 grudnia, 
winni stawić się na dodatkowe zeb- 
rania kontrolne (Dominikańska 4, sala 
straży ogniowej) szeregowi rezerwy 
i pospolitego ruszenia z bronią rocz- 
nika 1899 i 1900, jutro zaś, dnia 15 
grudnia, rocznika 1901. 

RÓŻNE. 
— Osobiste. W dniu 15 b. m., we śro« 

dę o godzinie 9:ej rano odbędzie się w ko- 
ściele św. Jana Nabożeństwo dziękczynne 
zamówione przez pp Olgierdostwo Świdów 
za szczęśliwy powrót do zdrowia ich syna. 

TBATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 
grupa śpiewna Reduty przedstawi wzrusza: 
jącą tragedję japońską Pucciniego <Madame 
Butterfly». Jutro «Madame Butterfiy>. W 
czwartek po raz pierwszy <Romantyczni» 
Rostanda. 

Bilety sprzedaje biuro <Orbis» od 10— 
4.30 codziennie, w niedziele i świętą od 10— 
12. Kasa Reduty czynna jest od Siej po poł. 

— Ostatnie w; stepy Ludwika Sol- 
skiego w Teatrze Polskim. «Wielki Fry- 
deryk> — A, I io grany będzie 
dziś i jutro w Teatrze Polskim. Pozostałe 
bilety kasa Teatru sprzedaje od g. Iliej ra* 
no przez cały dzień, 

«Wielki Fryderyk» jest ostatnią sztuką 
w Teatrze Polskim z udziałem mistrza Soi- 
skiego. ` 

— «Nasza;žoneczka». Zespół Teatru 
Polskiego przystąpił do pracy nad wysta- 
wieniem najnowszej krotochwili Hopwood'a 
«Nasza żoneczka», która ukaże się bezpo- 
średnio po zakończeniu wspaniałych wystę- 
pów Ludwiką Solskiego. A więc Teatr Pol: 
ski w dniach najbliższych przybiera swą co: 
dzienną postać, a mianowicie będzie nadal 
służyć ku godziwej rozrywce wileńskiej pu- 
bilczności, dając repertuar złożony z kome: 
dji i fars. 

Ceny będą obowiązywać te same co 
przed występami, a mianowicie od 20 gr. do 

Ё gr. > 
— Odczyt F. A. Ossendowskiego w 

Teatrze Polskim. W niedzielę nadchodzą” 
cą 19 b. m. o g. 12 m. 30 pp. Odbędzie się 
w Teatrze Polskim wielce interesujący od- 
czyt F. A, Ossendowskiego, słynnego pod- 
różnika, p. t. <Afryka Proroka i Afryka Fe- 
tyszów». 

Treść odczytu: Północ Afryki, gdzie pa* 
nują cienie dawnych władców.—Afryka po- 
gańska, wymierająca w płomieniu zabójcze: 

słofica.—Ludożerstwo i kulty fstyszów. — 
Ludzie, zwierzęta i bogowie.— Wielka trage: 
dja czarnych i błałych przybyszów. 

W części drugiej wystąpi wybitna wło- 
lonczelistka-wirtuozka Zotja Fiwanowsk'Oś: 
sendowska, która wykona utwory: Różyckie' 
go, Statkowskiego, Joteyki, Rogowskiego i 
swoje własne. 

Dzięki niezmordowanej energji i šmia 
łej inicjatywie słynnego podróżnika i pisa: 
rza F. A. Ossendowskiego sztandar polski 
owiewał na barce płynącej z prądem rzeki 

Niger gdzieś ku wybrzeżu Kości Słoniowej, 
zamieszkałemu przez ludożerców. 

Wyprawę tę p, Ossendowski zorganizo- 
wał własnym kosztem. Towarzyszyła mu 
małżonka p. Zofja Iwanowska:Ossendo wska, 
która utrwaliła w nutach wieje autentycz: 
nych melodji murzyńskich. 

Odczyt wywołał zrozumiałe žaintereso- 
wanie, Bilety już są do nabycia w kasie 

Da I Komisarjatu właściciele domów 
lub rządcy ulics Wielkiej Nr 26, 34 36, 33, 
19, 43 i 68. 

Do II Komisarjatu: Kominy Nr 25 i 
28, orsz posesje: Pergamina, Kopeimana, 
Drismana, Bordinowa, Mazela Bobrować 
Drogomejko, _ Adamowicza. Žukowskiej, 
Paszkiewicza, Sławicza, Wuryszko i Jodkon* 
ta. Konduktorską Nr 11, 31-i, Burbiszki Nr 7, 
Kocia Nr 10, 14 i 17, * 

Do III Komisarjatu: Podgórna Nr 14, 

16, 18, Mickiewicza Nr 55, Tartaki Nr 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 

Do tv PORADE Przyjażń Nr 3,5, 
9,9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, ui. Wer- 
"m p? 6, B й & 

о omisarjatu: Rydza Smigtego 
1, 8, Ja, zWiwalakiega 21,23: 25; 27 a 
Archanielska 4. 6. 8. Ta. Smolna 2, 4, 6, 8. 

Do VI Komisarjatu: Antokolska 55, 
61b (2 domy) 71. Połocka 29. 

(t) 

List do Redakcji. 
Kto grywa „Rotę” na wieży kate- 

'dralnej? 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Wobcc posądżania to wojskowości to 

Magistratu m. Wilna o haniebny (określe 
nie prof. Zygm. Jundziłła) czyn zainstalo- 
wania melodji <Roty» na wieży Katedral: 
nej, muszę złożyć publiczne wyznanie że to 
jest mój grzech, że to ja zapoczątkowałem 
tę herezję. . 

Było to w październiku r. 1920, м ja. 
kieś 10 dni po wkroczeniu wojsk generała 
eligowskiego. W pobiyżu Wilna i o Wilno 

toczyły się walki. Nastrój ludności miasta 
był radośny i wojowniczy, <W razie czego 
będziemy walczyli do ostątka» — tak odzy* 
wali się rzemieślnicy, 

W owych to pamiętnych dniach przy 
szła mi do głowy myśl żeby zamiast hejna«, 
łu krakowskiego o którym na długo przed- 
tem myślał p. Wacław Studnicki a który to 

Z jak mi się zdawało, nię naszej lud. 
ności nie mówił, by codzień w południe 
rozlegały się z wieży Katedralnej dźwięki 
melodji która, dzięki swojemu spopularyzo- 
waniu, najwyraźniej mówiła: «Nie damy zie- 
mi skąd nasz ród» —*%Twierdzą mu będzie 
każdy próz, tak nam dopomóż 'Bóz!» Trak- 
towałem pieśń tę nie jako hymn narodowy 
lecz jako pobudkę i wyraz nastroju ludnou 
ści, a miałem na myśli tyiko pierwszą 
zwrotkę. 

Gdy już posiadałem pozwolenie Komen« 
danta m, Wilna p majora Bobiatyńskiego 
i išmie) i Kuratora Katedry ks. prałata 
awickiego, porozumiałem się z trębaczami 

jedynej w owym czasie znajdującej się w 
Wilnie orkiestry wojskowej i ci za 35 marek 
<od występu» zgodzili się códzień we dwuch 

grać jedną zwrotkę «Roty» we wszystkich 
„ch okuach wieży t. j. na wszystkie cztery 

strony Świata. 
Melodji nadaliśmy tempo marsza uro- 

czystego. 
Publiczność inowację tę przyjęła z za- 

chwytem a pisma polskie, które wkrótce po: 
tem zaczęły w Wilnie wychodzić (nie pa: 
miętam ich tytutów), zamieściły przychylne 
wzmianki. 

Honorarja trębaczom za pierwszy mie- 
siąc wypłaciłem z własnych środków, na 
miesiąc dragi otrzymałem mar. 1000 od p, 
Ludwika Chomińskiego, na dalsze zaś zbie- 
rałem drobniejszemi kwotami wśród moich 
przyjaciół i znajomych. 

Gdy łamałem głowę skąd wziąć środki 
na stałe grywanie, wyjechała > Wsina or- 
kiestra, zabrakło trębaczy i nastąpiła przerwa. 

Wznowienie—Dez mojego w tem udzig- 
łu -powitałem z radością, jako pamiątkę po 
dniach psździernikowych, chociaż, mówiąc 
szczerze. niepodoba słę mi obecne tempo, 
te modlitewne rozmazanie melodj!. 
« ń4Grzech więc inicjatywy grywania <Ro- 

Teatru Polskiego od ll.ej r. do 9ej wiecz* 
codziennie bez przerwy. 

— Teatr <Operetka Wodewil>. Zespół 
operetki warszawskiej z p. Kawecką. Redem, 
Sokołowstą i Dowmuntem na czele otwarł: 
szy potwoje przy ul. Ludwisarskiej, zyskał 
sobie całkowitą sympatję publiczności wileń: 
skiej, która tłumnie odwiedza Teatr 

Wyborna gra artystów i scena wyposa* 
żona w niezbędne akcesorja, dają całkowite 
złudzenie europejskiego teatru“ 

Niemi)knące brawa, świądczą o pełnym 
sukcesie nowopowstałej placówki. Wob:c 
kolosainego powodzenia operetka <Księżnicz: 
ka Ilica» urzymana zostanie do dnia 16 b.m., 
poczem ustąpi miejsca popularnej operetce 
«Hrabina Marica», w której przepiękny głos 
p. Kaweckiej zabrzmi w pełnej skali, ujaw- 
niając całe bogactwo swej aksamitnej barwy. 

Teatr <Operetka-Wodewii» ugruntował 
swój byt przez poważne i staranne zrozu- 
mienie sprawy swej działalności na gruncie 
wileńskim, у 

Do powodzenia p'zyczynia się wybitnie 
balet girls'y, znakomicie wyszkolony pod 
względem opozycji rzadko spotykany. 

Orkiestra, uzupełniona hartą, brzmi nad: 
spodziewanie, prowadzona dzielną ręką ka- 
pelmistrza Mieczysława Kochanowskiego. 

Bilety wcześniej nabywać można w ka! 
sie zamawiań ul. Mickiewicza 4 (Księgarnia 
<Lektor») a w dniu przedstawienia od godz. 
11'ej rane bez przerwy w kasie Teatru 
<Operetka:Wodewil». : 

ty» z wieży katedralnej mnie obciąża, Test 
to jednak grzech taki, którego w zatwardzia- 
łości swojej, wcale nie żałuję, ° 

Łączą wyrazy wysokiego szacunku. 
Zygm Nagrodzki, 

Przyp, redakcji, Szanujemy zdanie 
p. Nagrodzkiego jako ofiarnego i 
zacnego człowieka, temniemniej raz 
jeszcze podkreślamy, że po wynikach 
ankiety „Słowa* w sprawie „Roty* 
dalsze jej granie na wieży jest zu 
pełnie niedopuszczalne, Miasto może 
być wdzięczne pp. Nagrodzkiemu i 
Chomińskiemu za ich ofiarność, lecz 
jednocześnie nadal nie przyjmować 
ich prezentu. Jak dalece zdanie o 
„Rocie* jako 0 pieśni ubliżającej 
narodowi polskiemu, świadczy o tem 
następujący artykuł, który ukazał się 
już nie na szpaltach żadnego pisma 
wileńskiego, lecz na łamach „Samej” 
Gazety Warszawskiej Czytamy tam: 

Zdarzyło się tak w Wilnie, w teatrze, 
kiedy zegrano rotę i publiczność wstała, je« 
den indywidualista a dygnitarz, kierownik 
wydziałn wyznań, tamtejszy p. Piotrowicz 

mj siedz eć>, 
obronie siędzącego protestowiczą wy: 

stąpiii p. W. Studnicki r llowie: iadess 
tami wcale przekonywującymi. Nie nowymi. 
0 tem się oddawna dużo mówi. Wszyscy 
o tem mówimy, Z tego nie można robić 
hymnu narodowego, Melodja jest piękna ale 
słowa są, przyznajmy się szczerze, nie do 
zniesienia. Są upokarzająco n'ewolnicze, ra- 
ble, pokorne, defetystyczne. 

<Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz». 
Tak noca śpiewać murzyni, Hererowie, 

ale nie my. Tego mocarstwowej rasie špie- 
wać si; nie godzi. Cząs nam z tem skończyć 
Te słowa napisała Konopnicka podczas 
Wrześni. Najgłębsze bezdno niewoli, Teraz 
państwo od Tater do "morza. O germante- 
niu dzieci niema mowy, A ktoby nam plu: 
uął oczywiście nie w twarz, ale na metr 
przed nami, toby wszystkie trzonowe stra- 
cił. Więc to stanowczo nie jest hymn naro: 
dowy, nie są słowa do śpiewania, To trze* 
ba sobie raz szczerze powiedzieć. Bo prze: 
fłomaczyć ten tekst Francuzowi czy Angli: 
kowi, to krew ze wstydu możezal:ć czaszkę. 

Na gwiazdke 
Wielki wybór upominków gwiaziko- 

  

wych dla dorosłych i dzieci: 

Lalki, Zabawki, Gry, Ozdoby choinko „ 

we, Książeczki i t. p. 

Pocztówki świąteczne 

Kalendarze 
OKAZJA! 

WYSPRZEDAŻ 

(GNT | VAZ do 20: do 20*, 

W. Borkowski 
1) Mickiewicza 5 

2) $ to Jańska 1.     
  

ЭТА С СЬ AOR SA ER TM TA AM. 
DLA DZiECI 

{@а dorosłych ksążki 
8 į w Księgarni Stow. Naucz. 3 

Polskiego w Wilnie. 
TWO TP 48 WW WD TY WO TO W WP



Uwądze stowarzyszeń i instytucji 
społecznych! 

Zatwierdzone przez Ministerstwo Spr.. Wewnętrzn. 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grbabowskiego w Wilnie 

ul. Garbarska 1. Telefon. 82. 
Podaje do wiadomości Pp. urządzających odczyty, przedstawie- 
nła, koncerty, zabawy i wszelkie imprezy urządzane na cele 
oświatowe, kuliuralne, filantropijne i t. p., że Biuro przy 

na siebie całkowitą organizację kampznji reklamowej 

NA WARUNKACH SPECJALNIE ULGOWYCH. 
LLL LILII COLLILEELELLLLLLCLLLLI 

jmuje 
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Glicerophosphate czysty i 

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe 

UWACA: Wszystke wyroby 
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jo chórób 
Chory żołądek jest główną. pizyczyną 

mianę materji, 

usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 

enfa, wzma: 

Zioła z 
na wystawaci /Szę 

złotemi medałami w Badenie, Berlinie, 

   

Asi Kung | 

stosowany przy anemji, nerwowym wyczerpaniu i w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 

Thė Purgativ podług Chambarda 

działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. 

Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

zaopatrzone w czerwony podpis „A. Bukow- 
ski* i markę ochronną trójkąt ze statywem. 

W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10, Reg, Min. Zdr, Pub, Nr. 228, 

RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz św atowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

754, powstaje z powodit obsttukcji 

maitszych ardo, zanieczyszcza” krew i tworzy złą prze: 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓRRARCUD-1a LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochfłoetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

2 m Kea otw 
śr em przeczyszczającym, ułatwiają fun organów 

a = TA Organiżm i' pobudźają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauerą usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bółe głowy, wyrzuty i liszaje. 

ór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone 
lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśładownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

DYTROT 

Z.Želažem.„ Alos 
Bukowskiego. 

Magistra 
A, Bukowsktego. 

dla organizmu, łagodnie i szybko 

naszego laboratorjum są. 

Ф 

  

2 

  

   Ма 

   
     

    powstania najrozi 

        

  

   To 

litewska, Sliwow     

  

    
    
     

  

          

        

    

   

   

Wiedniu, Paryžu, 

EZEGRZEG CZESKA DEO EEE EDI Ка ка на 
Święta nadchodzące! 

Hartwig zantorowicz Nagi 
Wódki czyste podwójnie rektyfikowane: 

Stołowa 40%, Setna 450/0, oraz Myśliwska, Starka 

stiqne, Mandarin, Gingier i 
„anawców i smakoszy poleca skład 

A. Januszewieza 

udelikatnia i odświeża cerę, Chroni twa; 

ENRYK ŽAK- D 

  

  
НЕ 

powodu LIKWIDACJ! wyprzedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 
po cenach i FISHARMONIE q)nycnych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

( 

w. Akc. w Poznaniu. 

ica, Wišniowka, Alasz, likiery Mona- 
iune wodkl i likiery @1а 

Zamkowa 20-a, tel. 8 — 72. 

    rz i ręce 
przed pękaniem. . - «©, | 
OZNAN, Febryka perfum i kosmetykėw.      
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в sA t 
Dziś będzie wyświetlany epokowy sensacyjny fiim w 8.mn aktach pod ty ntem: - 

„POGROMCY DZIKICH ZWIERZĄT" 
oraz NAD PROGRAM: 1) «WSZYSTKO SIĘ KĄPIE» farsa w 2ch aktach. 
W głównych rolach; Pat i Patachon. 2) Największe przedsiębiorstwo transportowe w 

Polsce <C, Hartwig» 

Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. ` | 

KASA CZYNNA: w niedzieję ł Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 т 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Baikon — 25 gr. : 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz.'3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. Ś-tej. 

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38, 0

0
9
8
0
4
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"Dziś wielki film erotyczny! 

„Marjanka, dziecko ulicy* 
1 ' 

Wstrząsający dramat w 10 aktach, ilustr. tragiczne dzieje Kontrolnej Kobiety. 

W rolach głównych: prześliczna GINETTĘ MADDIE i Ą: SIGNORRT. 

Seansy o zodz. 4, 6, 8, 10 1/4. 

Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 

30, 

      

z ośrodkiem jedyny w 

Komisowo-Handlowe 

  

  

pizy ul. Trockiej, O 
warunkach 
się w magaz. 

  

Wejście od ul. Clasnej 

Nr. 289 (1299) 

„DIABOLO< 
najlepsze w świecie wirówki (centry- 
fugi) do mleka, oryginalne szwedzkie, 

poieca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna li-a 

Naleźność może być spłacona w 
ciągu 10 miesięcy. Kredyf bezpro: 
centowy. Ządajcie broszury opisowej. 

у       

} 
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PR FTA 
OKÓJ do wy- 

najęcia z 
oddzielnem 

wejściem, umeblowae 
ny, z opałem. 

Litewska 12 m. 1. 
(Zwierzyniec) 

Mlyn wodny 

okolicy sprzedamy 
b. niedrogo 

Wileńskie Biuro 

Ad. Mickiew'czą 21, 
tel, 152. Е 

Zamieniam i sprzedaję 

CYTRĘ 
  

Do wynajęcia 
pokój umeblowany zul. Połocka 289 m, 4, 
€lektrycznością i opa: ь 
tem. Wejšcie niekrepu- Plac6wka Poiska 

    

jące. Adres w Redakcji 

Meblowa 

5. Makowski 
ZAWALNA 15, 

  

2 SKLEPY 

dowiedz. 
robot 

  

ręcznych «Praca», 1 otomana 100 zł. 
Dominika ńska 17, i aż w ni 

otomana 
1 kozetka 90 zł. 

UROWE FUTRA 1 materac 30 zł. 
wszelkie, jako to: 1 materąc 35 zły 
„wiew órki, tchó: 1 materac 60 zł. 

rze i t. p. kupujel fotel angłel. 130 zł. 
kuśnierz M. Elsohn-1 biurko 75 zł. 
Warszawa, Al. Jero, 6 kszesełek 

zolimskie 21 m. 11 giętych 54 zł. 
— —- 1 kredens 275 zł. 

kot 1 błurko damskie 50 zł. 
tenografji wyucza 1 stolik 25 zł. 
darmo listownie, | garderoba 90 zł. 
Redakcja  Steno- 1 toaleta -0 zł, 

grała Polskiego, 
Warszawa, Szczygia 12 Tanio. Gustownie 

jo długim pobycie + M Dla gospodyń 
„Anglji udzielam potrzebna w codzien- 

ani W aż yciu: mąka 
8 angielskiego. pszenna, ryczana Į Mickłewicza 37 — IT, doda, kasia rez 

nych gatunków, ryż, 
makaron, ocet, oliwa 

    

  

  

  

    

Centraia telefoniczna 
„HE<A"HON“ na 30 linji bocz- 
nych i 5 giėwnych z 16 aparatami 
biurkowyni nowoczesnego typu w 
najlepszym stanie, oraz aparat tele- 
foniczny do dalekich rozmów 
(wzmacniacz) „Siemensa” ze wszyst 
kiemi baterjami—zaraz do Sprze- 
dania. Oferty skierować do „Rekla- 
my Prasowej*, Lwów, Chorąż-   0960046   Wojskowym, urzędni- 

ь 2 kom i uczącym si 
Wędzierżawimy zniżka Ofarna 4. : 

3(0 ha majątek w W. Z. P. 79. 
kultnrze, ziemia 

рзгеппа z  inwenta- i 
rzem, za bardzo niski Pieniądze 
czynsz, zabudowania w każdej sumie na 
murowane. Również pewne zabezpieczenie 
|możemy sprzedać ten i dobre procenty 

majątek ulokujemy 
Wileńskie Biuro Wileūskie Biuro 

Komisowo Handlowe Kom!sowo'Handiowe 
Ad, O: 21, Mick ewicza 21, tel. 152 

tel. 152. 

    C>yvzna 7. pOd „Hekanhon*. 
  

  

Notatki muzyczne. 
Teiko—Kiwa w «Butterfly». 

Względy gościnności i kurtuszji 
zniewalają do omówienia występów 
znakomitej „diwy” japońskiej 7Teiko— 
Kiwa na początku, odstępując od 
zwyczaju naszego przytrzymywania 
się porządku chronologicznego. 

Niezwykłe zaciekawienie, wywo” 
łane zapowiedzią występów artystki 
tak rozgłośnej, Spowodowało prze- 
pełnienie » idzowni na obu przedsta- 
wieniach, pomimo—jak na Wilno — 
cen bardzo wysokich. Huczne oklas- 
ki po każdym akcie i wielokroine wy- 
woływania były dowodem konkretnym 

' szczerego zadowolenia,a nawet pow- 
szechnego zachwytu. 

Bo też artystka nie tylko spełnia 
najdalej idące wymagania, wobec 
wielkich obietnic, lecz wprawia w 
zdumienie potęgą swego całkiem wy: 
jątkowego talentu. Głos bardzo pięk- 
nej, kryształowo czystej dźwięczności, 
Szczególnie w rejestrze górnym, nie 
zbyt silny, lecz doskonale postawio- 
nyi wykształcony, płynie równo bez 
najmniejszej skłonności do  tremola- 
wania i wypełnia całkowicie salę, 
Pewność intonacji i  niepospolicie 
subtelne ujmowanie frazy muzycznej, j 
w połączeniu z całkiem oryginalną 
interpretacją sceniczną, składają się 
ma całość pełną swoistego uroku a 
szczerość i bezpośredniość odczuwa: 
mia odtwarzanej postaci dopełnia 
miarę najzupełniej zjawiskową tej in- 
dy widualności artystycznej. 
& Niezmiernie interesującem byłoby 
usłyszeć Teiko—Kiwę w jakiej innej 
pariji, dla poznania skali jej wielkiego 
taleniu, gdyż jako „Butierty“ daje 
kreację, osiągającą — pod każdym 
względem — doskonałość mistrzow= 

Wwpdszwca Bauisiaw Żinekiowicz — Kedsktor w/z LHBaiu Karwowski 

ską, która się wraża w pamięć na- 
równi z najdonioślejszemi chwilami 
przeżyć duchowych. 

Dobry nasz znajomy Franciszek 
Bedlewicz ż powodzeniem zupełnem 
towarzyszył znakomitej artystce w 
partji por. Pinkertona. 

asadniczo, należąc do bardzo 
licznych u. nas osób, nie uznających 
anonimowości artystów, występują- 
cych publicznie, (nigdzie niepraktyko+ 
wanego dziwoląga «Reduty») ' zazna: 
czamy, że partję Suzuki objęła Jadwi- 
ga Korsak-Targowska, a partję kon- 
sula wykonał prof. Adam Ludwig. 

Jeżeli to i owo dałoby się zarzu- 
cić analizując całe przedstawienie, 
wszakże trzeba być wdzięcznym, że 
wszyscy uczestnicy swą niezwykle 
pilną pracą umożliwili przygotowanie 
całej opery w ciągu jednego tygodnia 
o tyle, że można było poznać feno= 
menainą odtwórczynię partji tytuło: 
wej na tle wystarczająco zharmonizo: 
wanej inscenizacji, pod muzycznym 
kierunkiem kapm. Rafała Rubinsztejna, 
a reżyserją prof. A. Ludwiga. 

* 
W poniedziałek zapoczątkowała 

swą działalność śpiewna grupa «Re- 
duty» wykonaniem opery «Halka» w 
ej formie pierwotnej — dwuaktowej. 

Jak już było na tem miejscu pisa: 
ne, po pierwszemi wznowieniu tego 
dzieła — w czerwcu r.b. — arcydzie- 
ło Moniuszki w koncepcji dwuakto- 
wej wywiera wrażenie bardziej jedno” 
lite i silniejsze w wyrazie dramatycz- 
nym, tak, że brak później dopisanych 
pereł: <Gdyby rannem stonkiem> i 
«Szumią jodły», w znacznej mierze 
nim się wynagradza, 

Wyborna odtwórczyni partji tytu- 
łowej górowała nad otoczeniem, któ- 
re było, w miarę możności, dobrze 

  

przygotowane; szczególnie dobrze się 
spisały chóry obficie obsadzone. 

Dla ożywienia całości byłyby ko- 
rzystne — poloneż na początku, a 
mazur na zakończenie aktu pierwsze- 
gó. Wszakże opuszczenie «tańców 
góralskich», tak potrzebnych ze 
względu na treść słów chóru pierw- 
szego w akcie drugim, odczuwało się 
bardzo nieprzyjemnie. Szkoda' wieika, 
że brak tanecznej griipy w zespole 
zmusza do tak niepożądanych  skró: 
tów. и 

O ile się zdaje, po raz pierwszy 
u nas wystąpił słynny piosenkarz ro: 
syjski Wiktor Chenkin. Jest to arty- 
Sta najzupełniej oryginalny, zarówno 
w swym repertuarze, jak i w niezrów= 
nanem wykonaniu, w którem strona 
czysto wokalna, pomimo przyjemuie 
brzmiącego i umiejętnie używanego 
głosu, schodzi ,na plan dalszy. 
Giówną zaletą artysty jest wręcz 
nieograniczona rozmaitość  odcie- 
ni, jakiemi obdarza odtwarzane 
piosenki, zjawiając się w odpowied- 
niej charakteryzacji i kostjumie, Ogól- 
ny zarys każdej piosenki jest—widocz: 
nie—bardzo poważnie wystudjowany, 
a w szczegółach objawia się sponta- 
niczne natchnienie, czego dowodem 
była piosenka bisowana, która—przy 
powtórzeniu—nie traciła nic z cha- 
rakterystyki ogólnej, a w wielu drob- 
nych szczegółach różniła się od wy- 
konania pierwszego. Z całego pro- 
gramu najbardziej się ogólnie podo: 
bały «piosenki chasydzkie» i «tatar= 
skie», wykonane charakterystycznie | 
z humorem niezrównanym. 

W spółkoncertantka Zofja Dobro- 
wolska-Pawłowska posiada ładny, 
nieduży, wybornie wyszkolony głos, 
łatwość koloratury i. dobrze rozwiniętą 

muzykalność, Program  Śpiewaczki 
był zbyt jednostronnie ułożony wy 
łącznie z aryj koloraturowych, wyko- 
nanych z powodzeniem  zasłużonem. 
Mniej zadawalająco wyszła trudna 
arja <Królowej Nocy» 2 op. „Fiet z2- 
czarowany* Mozarta. 

Prof. Ludwik Urstein akompanio- 
wał z właściwym sobie artyzrmem, 

* 

Chór męski «Echo», pracujący 
pod kierunkiem v yirawnego i powaź: 
nego muzyka Wł. Kalinowskiego, 
organisty Bazyliki, wystąpił we środę 
na poranku w Saii <Lutni», wykazując 
bardzo dodatnie wyniki swej działal- 
ności. W całym szeregu pieśni uwy- 
datniła się w znacznym już stopniu 
osiągnięta pewność intonaaji, wy- 
raźna dykcja i staranność w  cienio: 
waniu. Do najudatniejszych produk- 
cyj trzeba zaliczyć:  Maszyńskiego 
«Bezdomny», Sullivana „Już dzień 
skończony* oraz niejednokrotnie już 
z powodzeniem wykonywany „Po 
wrót Taty”, z muzyką ks. Kleina do 
słów A. Mickiewicza. 

Oklaskami przyjęto arję z op. 
«Ernani» Verdiego, wykonaną przez 
F. Malinowskiego, który zrobił postęp 
we władaniu głosem i frazowaniu, 
Prżygodne sola w sztukach chóral- 
nych starannie wykonał A. Rodziewicz, 
Dość licznie zgromadzona publicz 
ność życzliwie przyjmowała wyko- 
nawców. ё 

Jeszcze większa ilość słuchaczów, 
na drugim wieczorze Kameralnym 
profesorów Konserwatorjum, dowodzi 
wzmagającego się zainteresowania 
powszechnego. Plaaowo wieczór ten 
był poświęcony twórczości romanty- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński 

ków. Romantyczną sonatą (G-dur) 
fortepianowo - skrzypcową Brahmsa 
(prof. Kaduszkiewicz i prof. Ledó- 
chowska) rozpoczęto wieczór, wpio- 
wadzając odrazu podalosią nuę, 
którą jeszcze spotęgowały dośpiewa* 
ne a artyzmem i ładnem brzmieniem 
pieśni przez prof. Święcicką z. akom- 
panjamentem prof. Zofji Dąbrowskiej. 

Na zakończenie prof. prof, Kadusz: 
kiewiczowa, Ledóchowska, Tchorz i 
Salnicki odegrali śliczny kwartet for 
tepianowy (Es-dur) Rob Szumanna. 
Skutkiem rzadkich wystęców pu 
blicznych, prof. Kaduszkiewiczowa 
niedostatecznie przyzwycz?jona do 
panowania nad swemi nerwami, nie 
zawsze władała w zupełności dość 
zawiłą partją, fortepianową kwartetu 
i jej trudnościami rytmicznemi. 

Następny wieczćr tego cyklu od. 
będzie się w sobotę 8go stycznia 
1927 r., z programem muzyki fran: 
cuskiej, 

Bardzo obfity program XiV-go 
koncertu kameralnego, urządzonego 
przez zespół A. Kontorowicza, po- 
święcony był wyłącznie dziełom arcy” 
mistrza Jana Sebastjana Bacha. 

Formy koncertu fortepianowego z 
orkiestrą nieznane były przed Bachem. 
On zapoczątkował ten rodzaj przez 
utworzenie  transkrypcyj koncertów 
skrzypcowych na fortepian, następnie 
komponując już podobre dzieła, jako 
koncerty oryginainie fortepianowe. 
Wszystkie jego dzieła tej formy—jak 
skrzypcowe tak i fortepianowe — 
bardzo się różnią swym stylem Ściśle 
polifonicznym i kontrastami tema- 
tycznemi od koncertów nowoczesnych, 
w których wyzyskanie barw orkie- 
strowych i efektów solistycznych zaj- 
muje miejsce naczelne. Budowa kon- 
certów Bacha— trzyczęściowa: allegro, 
w żwawych figuracjach, adagio, na- 
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gubiono doku- 
menta, pokwito 
towania i wažne 

4.500 dolarów  zsświadczenia perucz, 
ośrodek koło Wilna nika Žurakowskiegos 
w kulturze, siedziba Nadmienia się, że 
pańska, ziemia pszen: powyższe papiery dla 

na — żytnia do znalazcy nie posiądają 
„sprzedania żadnej wartości. 

Wileńskie Biuro Uprasza się o zwrot 
Komisowo-Handlowe za wynagrodzeniem, 
Ad, CA 21,  Młynowa 21 m. 6 

el, . 

  

  

№ 

strojowe i marzycielskie i końcowe 
allegro, zwykle w formie fugata. Wy” 
konane tym razem: koncert skrzypco* 
wy (E-dur), *oncert fortepianowy 
(F—moll) oraz koncert na 2 skrzy- 
piec (D— moll), wszystkie trzy wieko” 
pomue arcydzieła, utrzymują nie- 
zmiennie tę formę i mają akompanja- 
ment kwintetu smyczkowego. 

Partję fortepianową wykonała W. 
Majzelówna ż powodzeniem, zbytecz- 
nie tylko skcentując (trochę twardoj 
nuty dłuższe, niedostatecznie przytem 
jasną grając zwroty pasażowe, którym 
często brakło charakterystycznej mu- 
"zyce fortepianowej—perlistošci. Mio- 
da pianistka powinna jeszcze wydo- 
skonslić technikę palcową. 

W obu koncertach skrzypcowych 
oraz w słynnej „Arji* wykazał wszyste 
kie swe znane walory wykonawcze 
A. Kontorowicz, dobrze sekundowa- 
ny przez M. Mindlina w koncercie 
na 2 skrzypiec. 

Monumentalność i skupiona po” 
tęga sławnej „Ciacona* na skrzypce 
solo niezupełnie odpowiada tempera" 
mentowi artystycznemu A. Kontoro- 
wicza, bardzo cenne zalety którego 
lepiej się uwydatniają w utworach 
szkoły romantycznej, niżeli w dziełach 
Ściśle klasycznych, Tak biegunowo 
różne style—klasyczny i romantyczny 
—tylko w niezmiernie rzadkich, cal- 
kiem wyjątkowych indywidualnościach 
dają się zrównoważyć. Dowody ta- 
kiej rozbieżności łatwo stwierdzić na- 
wet u artystów o sławie wszechświa” 
towej, Oprócz stałych członków kwar- 
tetu A. Kontorowicza brali udział 
jeszcze: Р. Freidin i B. Grossman 
e” i P. Dystel (kontra- 

a8). : 

Michał Józefowicz, 
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