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ŁOWO 
Wilno. Sroda 15 grudnia 1926 r. 

Bedatcj 1 Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. feletony: rzdakcji 243, administracji 228, drażarni 262 

GŁĘBOKIE — u', Zamkowa 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 - 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

  

PREBUMERATA miesięczna 2 odnoszeniem do domu lub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w 

e 4 sł. + sylką pooziową 
P, K. 0. 

  

Dalszy ciąg mowy Kajrysa. 

Aresztowanie faszysty w Kownie, 

We wczorajszym numerze poda- 
waliśmy ważniejsze wyjątki z sensa- 

„cyjnej mowy posła frakcji socjal-de- 
mokratycznej Kajrysa, który pierwszy 
wypowiedzieł się za nawiązaniem 
normalnych stosunków ekonomicz- 
nych z Polską, — Ciąg dalszy i za* 
kończenie tego, rewelacyjnego ponie: 

kąd przemówienia, brzmi jek nastę- 

puje: 
Kłajpeda obecnie eksportuje 5 proc. 

tego, co eksportowała w roku 1912. 
W kraju Kłajpedzkim jest około 40 
tartaków i tylko 3—4 z nich pracują, 

Chociaż p. Kraus obiecał, że kominy 
zaczną dymić, nie dymią one i nie 

będą dymić dopóty, dopóki tartaki 

klajpedzkie nie otrzymają materjału 
leśnego, innemi słowy, dopóki nie 

ureguujemy stosunków z sąsiadem 

wschodnim. To ciężkie położenie eko- 

nomiczne odczuwa się nietylko w tar- 

takach kłajpedzkich, lecz i w całym 

kraju Kłajpedzkim. 
* Problemu kłajpedzkiego dopóty po- 

myślnie nie rozwiążemy, dopóki się 

nie uda uporządkować całkowicie na: 
szych stosunków sąsiedzkich. Nie chcę 

proponować rządowi angażowanie się 

względem Polaków szczególnemi ofer= 

tami. Należy wyraźnie zdawać sobie 

sprawę, że Polska bynajmniej nie jest 

w lepszem położeniu. Polska prowadzi 
stałą walkę z Gdańskiem, nie tyle 

może z Gdańskiem, ile faktycznie z 
Niemcami. Jeżeli stałe zacietrzewienie 
ze strony Gdańska znajduje córaz 
silniejszy odgłos w Niemczech, to sy* 

tuacja Polski staje się obecnie coraz 
bardziej nerwowa. Długi kurytarz przez 

terytorjum Polski jest niczem innem, 
jak sondą wstawioną do organizmu 
Polski, przyrządem, za pomocą które 
go jest pompowane powietrze do ca- 

łego organizmu Polski. Jeżeli w mia- 
rę wzmacniania się Niemiec docze- 
kają się one z czasem rewizji trakta* 
tu wersalskiego w ten czy inny spo- 
sób, to niema wątpliwości, że kwestja 
kurytarza gdańskiego wpłynie z całą 

ostrością, Gdy Niemcy powstrzymają 
dostarczanie powietrza do organizmu 
Polski, pozostanie jej jedna droga— | 
rzucić się do walki śmiertelnej, albo 
się udusić. Lecź i w najgorszym wy- 
padku, jeżeliby Polsce wypadło się 
dusić, to i wtedy nie pozostaniemy 
w spokoju. |Każdy żywy organizm 
bryka się podczas duszenia. 

Chcę wskazać na szczególne po- 
łożenie strategiczne Polski, Serce jej, 
Warszawa, jest zwrócona na zachód, 
a nogi sięgają daleko na wschód, 
dotykając i naszych granic. Gdy 
Polska żacznie się brykać, będzie 
mogła nogami nietylko naruszyć linję 
demarkacyjną, lecz dosięgnąć nawet 

Połągi. Położenie faktyczne zmusza 
ją dziś do poważnej troski uregulo 
wania stosunków sąsiedzkich. jeżeli 
Polska nie jest pewna kurytarza 
gdańskiego, to jest ona żywo zainte- 
resowana, by znaleść i zapewnić so- 
bie na przyszłość inne wejście do 
morza. Obecnie, pomimo cały tempe- 

rament Piłsudskiego, nie podniesie 
ona ręki przeciwko Litwie. Nie pod- 
niesie dlatego, że obranie takiej dra- 
gi awantur zależy nie tylko od nie- 

go. Jednak jeśliby Polska znalazła się 
w takiem położeniu, że musiałaby 
chcąc nie chcąc ratować swoją 
przyszłość, to wtedy możliwość 
utarczki zbrojnej nie jest wykluczo- 
na. Dziś co prawda nie stoim 
jeszcze w obliczu takiej możliwości, 
dziś Polska nie ma żadnego interesu 
dążyć do stworzenia takiej sytuacji, 

Społeczeństwo i rząd litewski nie 
może w żadnym |". wyrzec się Wi- 

leńszczyzny. Nie można żądać, żeby 
status quo pozostał niezmieniony. 
Kwesija wileńska jest nierozstrzygnię- 
ta, czeka ona jeszcze swego rozwią- 
zania, lecz nie można pozwolić, by 
stosunki z Polską pozostawały tak 

niezmienne, jak dotychczas, by nie 
myślano o rewizji tego stanowiska. 

W końcu mówca zwrócił się z 
serdecznem wezwaniem do wszyst: 

kich ugrupowań sejmowych, by po- 

ważnie się zająć tą sprawą i wobec 

wymagań życia dokonać rewizji do- 

tychczasowej polityki w sprawie wi- 

Jeńskiej”. 
Nietylko jednak sytuacja ekono- 

miczna Litwy budzi pewne obawy, 

jej położeniu politycznemu grozi po- 

ważne niebezpieczeństwo ze strony 

wewnętrznych wrogów. Ciągle się 
dziś mówi w Kownie o «niebezpie- 

czeństwie faszystowskiem». Chrześci- 
jańscy demokraci nie na żarty przy- 
gotowują się do walki.—Dn. 12 bm, 

obiegła Kowno sensacyjna wiadomość, 
że policja aresztowała przywódcę fa: 

szystów liiewskich, w osobie put- 

kownika rezerwy Grygaliwiczusa- 

Głowackiego, redaktora pisma „Tauto 

Valia“, Podobno rewizja w jego   

Litwa w przededniu wojny domowej. 
GDANSK, 14,XII. Pat. „Danziger Neuesten Nachrichten* przynoszą 

w wydaniu dzisiejszem szereg niezwykle interesujących informacyj o po- 

łożeniu na Litwie Kowieńskiej, która wedle opinji tego pisma znajduje 
się w przededniu wojny domowej. Wewnętrzne położenie Litwy Ko. 

wieńskiej ogromnie się zaostrzyło. Pazycja rządu socjalistyczno-ludówego 
w parlamencie jest silnie podminowana przez opozycję prowadzoną przez 

chrz. demokrację. z 
Wskutek wzrastającego stale bezrobocia „wzmaga się ogromnie dzia 

lalność komunistyczna, a prasa komunistyczna wyraża nadzieję, że nie 
bawem rządy na Litwie ujmie proletarjat. Symptomaty te wywołują w 
wewnętrzno i zewnęirzno politycznem życiu Litwy nerwowy niepokój, 

W dziedzinie aprowizecji grozi nieuchronna katastrofa. Nawiązując 

do zawartego niedawno traktatu przyjaźni litewsko-sowieckiego „Danziger 
Neueste Nachrichten* stwierdzają, że Litwa doznała bolesnego rozczaro- 
wania. Sowiety bowiem wyzyskując trudności, w jakich znajduje się Litwa 
łączą rokowania handlowe z coraz to nowemi, bardziej ciężkiemi warun* 
kami, które w najbardziej nawet przyjaznych dla Rosji kołach litewskich 
wywołują ogromny sceptycyzm, a równocześnie zmuszają rząd litewski 
do podjęcia energicznych wysiłków, mających na celu przywrócenie Копе 
taktu z pozostałemi państwami bałtyckiemi, utraconego wskutek | traktatu 
zawartego z Rosją. 

Wina klęski 1918 roku. 
BERLIN, 14 XIi, PAT. Komisja parlamentarna do zbadania przyczyn 

katastrofy klęski Niemiec 1918 roku przesłuchała dziś ówczesnego kanc* 
lerza Rzeszy dr. Michaelisa, któremu jeden z członków komisji poseł 
frakcji gospodarczej dr, Brodt zarzucił, iż przez swe machinacje zakulisowe 
spowodował rozbicie podjętej w sierpniu 1917 roku przez Papieża akcji 
pokojowej. * 

Zadania międzynarodówki komunistycznej. 
MOSKWA, 14 XII. PAT. Prezydjum komitetu wykonawczego mię: 

dzynarodówki komunistycznej przyjęło jednogłośnie przedłożone przez 
komisję polityczną referaty dotyczące sytuacji międzynarodowej oraz żądań 
międzynarodówki komunistycznej. : 

Rojališci przeciwko Briandowi. 
PARYŽ, 14 XII. PAT. Briand przybył tu wczoraj wieczorem powią 

tany na dworcu przez minisirów, członków. parlamentu, i-- ambasador 
niemięckiego. Grupa rojalistów próbowała urządzić, Briandowi wrogą 
manifestację, została jednak rozproszona. 

=== 

Prawda o zajściach w Staroberozowie. 
Kto pobił posłów Białoruskiej Hromady. 

WARSZAWA 14. XII. PAT. P. Minister spraw wewnętrznych prze- 
słał do p. Marszałka Sejmu pismo, w którem przedstawiony jest faktycz. 
ny przebieg zajść w związku z przemówieniem pos. Ballina na posiedze- 
miu sejnowem w dniu 10 grudnia b. r. w sprawie zajść na zjeździe de- 
egatów Białoruskiej Hromady w dniu 5 grudnia we wsi Staroberozowo, 

Z treści listu wynika, że zarzut pobicia przez policję kogokolwiek 
ze zgromadzonych na zjeździe musi być uważany za zupełnie bezpodsta« 
wny. W lokalu, w którym zjazd się odbywał nie było najzupełniej policji, 
a znajdował się zastępca starosty i zastępca komendanta powiatowej po- 
licji państwowej, starszy przodownik Boleszczuk. Tumult, który powstał 
na zebraniu nie mógł być uśmierzony właśnie dlatego, że władze, opiera- 
jąc się na zapewnieniach pos. Wołoszyna. że porządek na zebraniu zo: 
stanie utrzymany przez milicję porządkową Białoruskiej Włośc. Robotni- 
czej Hramady nie wprowadziły organów bezpieczeństwa do wnętrza i o- 
bejścia lokalu. 

Wskutek panującego ścisku i raptownie powstałego tumultu, ani 
zastępca starosty, ani zastępca komisarza powiatowego policji pafstwo- 

wej nie mogli wydostać się natychmiast w lokalu dla zawezwania pollcji. 
Fakt, że ci reprezentanci władzy w tym samym czasie zostali poturbowa: 
ni wewnątrz lokalu obala najzupełniej insynuacje, jakoby sprawcami zaj. 
ścia mogli być funkcjonarjusze policji, 

Władze administracyjne wobec wzburzenia ludności dwukrotnie u- 

dzieliły asysty policyjnej posłom, którzy w pierwszym wypadku udziela: 
nia takowej nie chcieli z niej korzystać. - 

Przewinieniem władz administracyjnych było to, że nie wzięły pod 
uwagę nestroju ludności miejscowej przeciwko antypaństwowej agitacji 
posłów-członków Białoruskiej Rob.-Włośc. Hromady, że zgodziły się na 
odbycie zjazdu, iż dały wiarę zapewnieniom posła Wołoszyna, gwarantują 
cym utrzymanie spokoju wewnątrz lokalu, i że wskutek tego nie wydały 
zarządzeń, któreby mogły zapobiedz natychmiast jakimkolwiem próbom 
zakłócenia porządku publicznego wewnątrz lokalu i przy obejściu chaty, w 
której zjazd się odbywał, 

OORONEESWSEE ROEBZEWYT PK ZZZDZEZZZY DZA ZZ ERZE ZZZÓ ZOZ ОЕТПЛНКЕ 

ааваа йт Е. Недеп? „, wieka 10 
ЁЁ NADESZLY NAJNOWSZE MODELE 

g sukien huowych I wizytowych 
ga BLUZEK i SWETRÓW: CENY DOSTĘPNE. 

Ha gwiazdke 
Świeże Orzechy, Figi, Daktyle, ro- 
dzenki Malaga, Karmelki, Pierniki, 
Herbatniki, Czekoladki i różne ba: 

kalje i kompoty, oraz różne konserwy, 

sosy, sery, Świeży groszek zielony, 
Oliwa nicejska, stare wina węgier: 
skie, francuskie, reńskie i hiszpańskie, 
Miody Staropolskie, Nalewki, wódki i 
likiery w najorzedniejszych gatunkach 

Poleca Szanownej Klijenteli 

SKŁAD 

M. Jamszewicza. 
U!. Zamkowa 20a. Telef. 83—72 

  

  

dała 
Grozi 

przeprowadzona, 
bardzo obcążający materjał 
mu 8 lat katorgi. 

Oskarżony jest Głowacki o akcję 

mieszkan u 

antypaństwową, szerzenie odezw i     druków działających destrukcyjnie i 
agitacjs wśród armji. Pismo przezeń 
wydawane zostało zawieszone, 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
Oyłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
TEKSTAI ESS 

za tekstem 10 groszy. Kronika rek mowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz mili etrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej { Орг 

oraz z prowincji о 26 proc. droże 

Rugi urzędnicze, 
a teorja silnej władzy. 

Samorząd gospodarczy w Polsce 
tak dobrze jak nie istnieje. Jesteśmy 

zwolennikami stworzenia szerokiego 

s3morządu gospodarczego, opartego 

o dwie idee łacińskie: regjonalizmu 

i faszyzmu, opartego 0 przedstawi- 

cielstwu interesów gospodarczych. 

W proporcji do obecnych naszych 
samorządów gminnych i powiatowych 
kompetencje takiego samorządu mu: 
siałyby być olbrzymio powiększone. 
Powinno to jednak iść równolegle w 
zwiększeniu sprężystości, sprawności 

silnej władzy centralnej, w tych dzie: 

dzinach, które się jej pozostawia. | 
tutaj ten problemat zazębia się o py” 

tanie, na ile władza centralna może 

dążyć do tego, aby urzędnicy na pro- 

wincji byli jej oddani, jej posłuszni. 
Teoretyczna zaś odpowiedź na takie 
pytanie zazębia się z kolei z bolączką 

dnia dzisiejszego, tak często wyzy- 

skiwaną przeciw obecnemu rządowi, 
z tak ze staropolska zwaną kwestją 
rugów urzędniczych. 

s 

Każdy podręcznik prawa konsty” 

tucyjnego zawiera klasyczne opowia- 
danie, jak to w Stanach Zjednoczo- 

nych A. P. przepędza się co cztery 
lata wszystkich urzędników z bardziej 

lukratywnych posad, a to w związku 

z obiorem nowego prezydenta. Ten 
perjodyczny dramat amerykański jest 

organicznie związany z silną władzą 

wykonawczą, lecz władzą republikań- 

ską, władzą partyjną, która przez par- 

tje do władzy dochodzi i dla dobra 
partji rządzi, Karol Maurras w swej 
książce „Od Tiel do Tangeru" twier- 

dzi, że wogóle Republika nie jest w 

stanie utrzymać dobrej dyplomacji i 
prowadzić dobrej polityki zagrani- 
cznej. Istotnie polityka zagr. wyma” 

ga przewidywań w skali historycznej 

naprzód, wymaga konsekwentnego, 

cichego, dyskretnego zdążania do ce- 
lów pocichu sobie wytkniętych i na 

ziszczenie których preliminowane są 

czasem lata, lub dziesiątki lat, — tego 

czynić nie mogą gabinety. parlamen- 

tarne obalane co trzy miesiące. Mau“ 

rrasa _ przyjaciel polityczny, 
Daudet, groteskowy paszkwilista twier- 

dzi, że republika nie może mieć po- 
licji politycznej. Istotnie służba infor- 
macyjna powinna informować rząd 

o tem co się w kraju dzieje, a więc 

nietylko o przygotowywanych zama- 

chach dynamitowych i knowaniach 
antypaństwowych. Z pamiętników 
Wittego wiemy, że policja polityczna 
rosyjska najściślej za czasów cesar- 

stwa obserwowała Wielkich Ksią: 
żąt, potem jego Wittego, gdy nie 

stał u steru, lecz był w  nięłasce, 
potem innych dygnitarzy, nie wy: 
kluczając ministrów _ funkcyjnych. 

Obserwowała nie w pojęciu ochra- 

ny, lecz inwigilacji. Tylko, że przy 

rządach, zmieniających się co. trzy 
miesiące, niema właściwie komu 
składać raportów. Toteż w Ojczyźnie 
p. Daudeta, każda klika czy koterja 

partyjna pakuje do policji politycznej 
swoich ludzi i ta policja polityczna 
staje się, według słów jego, biurem 
obsługującem przeróżne koterje par- 
tyjne a nie państwo. Służba ta, wy- 

magająca tyle dyskrecji, a tyle sprę- 

żystości, zacina się ciągle w  działa- 
niach trybów i kółek swojej machi. 
ny, gdyż urzędnicy stają się dla 

władzy centralnej poprostu nieusu- 
walni, tak każdy jest zaczepiony 0 

inną klikę partyjną, która go chroni 
i broni, Wkońcu z „zeszytów* z 

informacji policji politycznej korzysta 
nie państwo, lecz poszczególne _ par- 
tje, nie rżąd, lecz często opozycja— 
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Leon. 

Nie wiemy o ile stosunki opisywa- 
ne przez p. Daudeta odpowiadają 

stosunkom w Polsce. U nas takie 
jednak zdemontowanie policji poli- 
tycznej tembardziej byłoby niebez- 

pieczne, gdyż system szpiegostwa 

bolszewickiego polega na wciskan u 
swych agentów właśnie do szeregów 
policji politycznej. 

To co jest prawdą w odniesieniu 

do policji politycznej, jest przez ana- 
logję prawdą w stosunku do całej 

administracji politycznej, do prefektów 

i podprefektów we Francji, do woje- 
wodów i starostów w Polsce. Rządy 
się zmieniają co trzy miesiące, lecz 

praca administracji politycznej musi 

mieć jakąś linję stałą, chociażby naj. 
grubszą. Słowa „ku chwale Ojczyz- 
ny“ czy „ku dobru państwa” tu nie 
wystarczają. Dziś chwała Bogu nie 

mamy rządów parlamentarnych, lecz 

w  przedmajówych warunkach nic 

nas nie chroniło przed tem, aby w 

parlamencie została utworzona wig- 

kszość, do której by weszły parije 
skrajnie antypaństwowe, jak np. U: 
kraińcy,i by te partje skrajnie anty- 
państwowe w gabinecie miały swo- 
ich przedstawicieli. My monarchišci 
twierdzimy, że państwo, że władza 

państwa może ulegać taklm czy in- 

nym wpływom, lecz powinna posia: 
dać swój punkt stały, ośrodek stały, 
koło którego rządy się grupują, 

Toteż system, przy którym każdy 

wojewoda czy każdy starosta był za* 

czepiony o inną partję, uważamy za 

nienormainy. Z tego zaś wynika, że 
i do obecnych <iugów urzędniczych» 

teorja silnej władzy, której hołdujemy, 

nakazuje nam się odnosić z pewną 

rezerwą i z pewnemi zastrzeżeniami. 

Nie widzimy złego w tem, że się 

usuwa tych urzędników, którzy we* 

Szli na swe stanowiska drogą wały: 
wów czy żądań partyj politycznych. 

Nie widzielibyśmy złego, gdyby 
stanowiska były obsadzane przez lu- 
dzi chcących pracować jaknajlojalniej 
z rządem obecnym, 

Natomiast: 

Uważamy, że rząd obecny o ile 

chce zmienić administrację, temsamem 

powinien brać na siebie obowiązek 
że przekształci się w silną władzę, 

stałą, a niezmienną, a nie ustąpi .przed 

pierwszym lepszym kryzysem parla- 

mentarnym, w takim bowiem razie 

zamiast tworzyć jednolitą władzę na 
prowincji, tworzyłby fatalny na przy- 
szłość precedens, Jednym słowem 

„rugi urzędnicze" wykonywać może 

ten, kto daje gwarancje stałości 
władzy, 

Po-drugie uważamy, że jeśli usuwa 

urzędników parżyjnych, to jest urzęd- 

"ników, którzy poza partyjaemi nie 

mieli innych kwalifikacyj, to nie po 
to, aby miejsca po nich obsadzač 

znowuż partyjnikami. Inaczej niożna 

usunąć nieudolnego endeka, czy pia« 

stowca, ale nie poto, by na jego 
miejsce mianować nieudolnego wy- 
zwoleńca, czy nieudolnego konserwa- 

tystę, tylko dlatego, że należy do 

grupy popierającej rząd. Zdaje się 

jednak, że pomimo narzekań głoś. 
nych trudno jest o przykład, aby na 
Skutek rugów doszedł do stanowiska 
jakiś jaskrawy i czynay  partyjnik. 

Natomiast musimy skonstatować, że 

vox populi słusznie utrzymuje, że no: 

we nominacje noszą zbyt jednostron- 

nie lewicowy charakter, niema wy- 

zwoleńców czynnych, lecz może za 
dużo eks-wyzwoleńców, 

Napisał świetny publicysta angiel- 

Teatr Miniatur 

' GA „KAKADU” 
ul. Dąbrowskiego 5. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 
  

Sejm i Rząd. 

Parlamentarzyści o sytuacji 
imiędzynarodowej. 

WARSZAWA, 14.XII (tel, wł. Słowa) 
W związku z wypadkami w Genewie, 
które budzą pewne zaniepokojenie, 
przedstawiciele pism zwrócili się do 
wybitniejszy ch pariamentarzystów o 
opinję. Pos. Witos odpowiedzieł jak 
zwykle bardzo enigmatycznie: „irzebą 
być Skrzyńsk'm, aby na to odpowie- 
dzieć”. 

Posłowie ze Zw. Lud.-Narodowe- 
go w odpowiedziach swych dali do 
zrozumienia, że ci są winni, którzy 
nie reagowali na wystąpienia Strese* 
mana w ostatnich tygodniach z po- 
wodu granic wschodnich. Przedsta” 
wiciele PPS wyrazili opinię uspakajają- 
cą, natomiast żydzi odpowiedzieli de- 
fetystycznie, że wynik obrad genew- 
skich jest klęską Polski. 

Narady nad memorjałem prof. 
Kemmerera, 

WARSZAWA, 14.XIl. (żel.wł, Słoway 
W dniu dzisiejszym odbyła się w 
Ministerstwie Skarbu narada nad me« 
morjałem prof. Kemmerera. W nara- 
dzie wziął udział pref. Krzyżanowski. 

OBRADY SEJMU. 
Posiedzenie Izby Poselskiej, 

WARSZAWA, 14. XII. Pat. Na 
wstępie dzisiejszego posiedzenia Sej- 
mu Marsząłek doniósł lzbie. iż od p. 
Ministra spraw wewnętrznych otrzy» 
mał dzisiaj pismo z dokładnem wy- 
jaśnieniem w sprawie objętej wnio* 
skiem Białoruskiej Hromady, _w zwią 
zku z czem pozostawało wystąpienie 
pos. Ballina na ostatniem  posiedze« 
niu Sejmu. Marszałek nie odczytując 
tego pisma odźsłaż je do komisji 
administracyjnej, podkreślając pośpiech 
z jakim minister spraw wewnętrznych 
złożył Sejmowi wyjaśnienia. 

" Następnie zabrał głos pos. Michal= 
ski (ChN), kt6ry podntėsi, že aczko)- 
wiek rok 1926 był calkowicie wypel 
niony prowizorjami, to jednak był to 
pierwszy rok w naszem życiu pań" 
stwowem, w którym nastąpiło całkc- 
wite zrównoważenie wydatków i do- 
chodó w państwa i to bez pomocy 
z zewnątrz, jak również i bez pomo* 
cy tego rodzaju, jak emisji bilonu i 
biletów zdawkowych.  Podkreślając 
ten fakt z radością Sprawozdawca 
wyraża nadzieję, iż z tej drogi pań- 
stwo już nie zejdzie. 

W dalszym ciągu przemawia pos. 
Zdziechowski, który zapowiada, że 
Z.L. N. będzie głosował przeciw 
prowizorjum, ze względu na stosuriek 
do rządu; przeciw wypowiada się też 
pos. Wlodasch (Zjedn. niem). Pos. 
Osiecki (Piast) wypowiada się za 
prowizorjum, proponując jednak zre- 
dukowanie cyfry. Pos. Kwiatkowski 
(Ch. D.) głosuje za prowizorjum. je- 
dynie jako za koniecznością paūnstwo- 
wą. Pos. Frostfig w imieniu koła żyd. 
zapowiada wstrzymanie się od gło” 
sowania. 

Z drobnych klubów za prowizor- 
jum wypowiedziały się Str. Chłope 
skie i klub Kat.Lid., przeciw—NPR, 
klub Białoruski, Ukraińcy i Niez. P. 
Chłopska: Е 

Po krótkiem przemówieniu min. 
Czechowicza, który opowiedział się 
przeciwko wszystkim wnłoskom zmie” 
rzającym do zmniejszeńia  prowizor: 
jum, odrzucono wszelkie poprawki 
i prowizorjum w Il czytaniu przyjęto, 
w brzmieniu: komisyjnem. 

Następnie marszałek zakomuniko= 
wał, że wpłynął wniosek P. P, S. o 
zmianę art. 26 konstytucji w kierunku 
nadania sejmowi prawa rozwiązywa* 
nia się własną uchwałą. 

AE OFRCRZEZRTEOZY CCA UKE WO RZRESERSZGOZZE, 

ski pisząc o Polsce o «zdenerwowa- 

niu narodu, który wszystko postawił 

na jedną kartę». Oczekiwanie, wycze- 

kiwanie łatwo przechodzą w stan 
zdenerwowania. Powiemy: „przegra- 

liśmy*, jednak nie na skutek miano- 

wania tego czy innego eks-wyzwo- 
leńca starostą, czy wojewodą, lecz 
dopiero wtedy, gdy się przekonamy, 

że system obecny nie doprowadzi do 

zbudowania silnej władzy w Polsce. 
Na razie jesteśmy dobrej myśli. 

Cat. 

POTZEIĘKORTZEESAZO ZZ 
Inauguracyjne otwarcie 

4 

Teatru Rewvji 

w sobotę 18 grudnia b.r. 

Bliższe szczegóły w atiszach, 
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ECHA KRAJOWE 
  

Tam, gdzie wre praca 
społeczna. 

Wilejka powiatowa 

— Korespondencja Słowa, — 

Pod egidą Polskiej  Macierży 
Szkolnej, której prezesem jest ks. 
Śnieżko, dziekan miejscowy, dnia 21 
listopada r. b, w Domu Ludowym 
wobec licznie zebranej publiczności 
zostały otwarte kursa Społeczno- 
Obywatelskie. 

Jest to cykl 40tu odczytów, któ: 

re odbywają się w każdą sobotę od 

g. 4 do 6 i w niedzielę od 6 do 8. 
Ofiarowali bezinteresownie swą 

pracę panowie prelegenci: z medycy- 
ny lekarze Olszewski i Fleury, z są: 
downictwa adwokat Steckiewicz i 
sędzia Podoski, z rolnictwa p.p. Kli- 

maszewscy (absolwenci szkoły rol- 
niczej), z weterynarji D r Białobrzeski, 

z leśnictwa nadleśniczy p. Bocheński, 
z wynalazków nowoczesnych р.р. 

Kamiński, Karasiński i Suliwanowicz, 
z historji p.p. Moszkowski i Sielicki, 

z literatury pani Kasolikowa (kierow- 

niczka szkoły powszechnej), z ge- 

ografji p. Slipkówna (nauczycielka). 
Wykłady zaś okolicznościowe 

wzięli na siebie: p. Płomiński inspek- 
tor szolny, pani Jastrzębska inspek- 

torka pozaszkolnej oświaty Macierzy 
Polskiej i ks. Snieżko. Kursa Społecz: 
no-obywatelskie będą trwały do 1 

kwietnia 1927 r. : 

Ludnošė mieįscowa zdaje sobie 

sprawę z dobrodziejstwa wyżej wy” 

mienionych odczytów, tłumnie za- 

pełnia salę Domu Ludowego, słucha- 

jąc z zaciekawieniem żywego słowa 
panów prelegentów. 

W niedzielą dnia 5 b. m, stara- 
niem drużyny harcerskiej (we własnej 
izbie) odbył się wieczór wokalno- 

muzyczny z bardzo urozmaiconym 
programem. Wykonawcami było prze- 

ważnie nauczycielstwo szkół pow- 

szechnych. W koncercie tym dały 

się zauważyć prawdziwe iskry talentu 

n. p. solo skrzypcowe p. Humani- 

kównej nauczycielki, albo też cudow 
ne tony, wydobywające się z pod 

prawdziwie utalento « anej ręki wio- 

łonczelisty p. Misiewicza (urzędnika 
Starostwa). 

Całość wieczoru z dopełnieniem 
chóru mieszanego, złożonego z dziatwy 
szkolnej, pozostawiła miłe wrażenie 

w tłumnie zebranej publiczności. Po- 

dziękowanie należy się twórcom iego 

wieczoru, p.p. Moszkowskiemu, Lesz- 
kowiczowi z panem _ inspektorem 
Płomińskim na czele. Dochód prze- 
znaczono na wycieczkę krajoznnwczą 
dziatwy szkolnej do Polskiego Morza, 
która, jak w słowie wstępnem wy- 

głosił p. lnspektor, ma się odbyć w 

lipcu 1927 r. SB 
We środę, d. 8 b. m. z inicjatywy 

p. inspektora  Płomińskiego odbył 
się walny zjazd nauczycielstwa szkół 
powszechnych. Zjazd przeciągnął 516 
dwa dni. W konierencji wzięło udział 
przeszło 200 osób. J, 

  

ŁUŻKI, pow. Postawski, 

Zdawało by się, że taka sobie oi! 
wioszczyna jak Mosarz, położona 
gdzieś hen! na skraju pow. Postaw- 
skiego śpi sobie snem letargicznym— 
snem zakorzeniałej gnuśności,—zdala 
od wszelkiego współżycia towarzy” 
skiego i kuiturainego. A jednak tak 
nie jest, bo ta wioska nie tylko że 
nie śpi —nie tylko że nie gnuśnieje, 
ale wręcz przeciwnie; — daje jeszcze 
impuis innym wioskom sąsiadującym 
z sobą... Impuls do pracy zbiorowej 
—nauki i godziwych rozrywek. Nit 

KARTA HISTORII. 
Zamach stann 2:go grudnia 1651 r. 

Jest to jedna z grudniowych dat 
najbardziej pamiętnych w _ Historii, 
Przystańmy u niej na chwilę, jakby 
na popasie — gnając bez pamięci w 
Przyszłość. Bez takiego od czasu do 
czasu obejrzenia się wstecz nie idzie 
się naprzód o nogą. Wytężając 
wzrok aby Przyszłość przeniknąć — 
trzeba mieć w pam ęci jaknajwięcej 
wielkich nauk Przeszłości. 

Walka Zgromadzenia Narodowe- 
go vel Prawodawczego ż prezyden: 
tem Drugiej Rzeczypospolitej, którym „normalne _ przepełnienie. 
był Louis Napoleon Bonaparte, 
syn brata Napoleona Pierwszego, — 
dochodziła do zenitu. 

Jeżeliby była zawotowane prawo 
oddające zwierzchność nąd wojskiem 
prezydentowi Zgromadzenia, co miato 
tylko pozory konstytucyjnego przy: 
wileju — zamach stanu byłby już 
dokonany w połowie listopada. Lecz 
wniesiony na Zgromadzenie dekret 
został odrzucony 408 głosami prze- 
ciwko 300, 

— Wystarcza nam Konstytucja! — 
rżekł z trybuny poselskiej Crėmieux, 

' Lecz oponenci republikanie nie 
liczyli się z faktem, że już podczas 
wielkiej rewji 10.р0 października, 
wojsko defilujące przed prezydentem 
Rzęczypospolijej witało go okrzyką- 
mi Vive ('Empereurl Osobliwie ka- 
walerja... Generał Neumayer dowo- 
dzący regimentami 
milczały, otrzymał dymisję — po pe: 
wnym czasie, co prawda, cofniętą. 
Ale to jedynie dlatego, że ujął się za 
poszkodowanym ogromnie popularny 
gubernator Paryża generał Changar- 
nier, 

piechoty, ktėre P 

będziemy zbyt rozpisywali się jak 
wre ta praca w samym owym Mo- 
sarzu, gdyż, jeślibyśmy chcieli o nim 
choć jaknajskromniej napisać, mu- 
siellbyśmy wiele dla niego po- 
święcić czasu, —więc pozostawmy ną- 
razie szczegółowość a dajmy tym- 
czasowo choć maleńki rąbek  inten- 
sywnej pożytecznej pracy Mosarzan— 
zgrupowanych w Koło parafjalne Ra- 
dy Opiekuńczej Kresowej — które 
jako słońce promieniejące nad całą 
niemal okolicą znów rzuciło plomien- 
ne złociste swe smugi na jedną z 
okolicznych wiosek Łużki, zapalając 
w umysłach miejscowej młodzieży 
jak i starszych, gorący zapał do 
pracy w  samokształceniu siebie i 
i chęci zdobycia właśnie tych go- 
dziwych rozrywek. A tego : zapału 
i checiž bylo niezbitym dowodem w 
końcu listopada rb. w Lužkach  wal- 
ne zebranie mieszkańców tej że wsi, 
oraz sąsiadujących —Krukowszczyzny, 
Hatówek i zaścianku Kolendzino w 
ogólnej ilości obradujących 65 osób 
płci obojga, w lokalu miejscowej 
szkoły powszechnej, na którem to 
zebraniu, —jednogłośnie postanowiono 
zorganizować miejscowy Dom Ludo- 
wy i nazwać takowy Dom Ludowy 
Rady Opiekuńczej Kresowej w Łuż- 
kach, z zależnością bezpośrednią od 
Koła parafjalnego ROK. w Mosarzu. 
Jednocześnie wybierając jednogłośnie 
na kierowniczkę nowozorganizowane- 
go Domu Ludowego — inicjatorkę i 
dzielną niestrudzoną krzewičielkę pięk- 
na i kuliury polskiej p. Zofję Brzo- 
zowską nauczycielkę szkoły powszech- 
nej w Łużkach, zaś na jej zastępcę 
większością głosów p. Stanisława 
Apiecionka miejscowego rolniką i wia- 
ściciela zagrody. 

Włodzimierz Kazimirski 

— (0) O odbudowanie prze- 
mysłu w Smorgoniach. Jak wiado- 
mo celem odbudowania zniszczonego 
latami wojny przemysłu, tak wspania- 
le rozwijającego się swego czasu w 
Smorgoniach, zawiązał się specjalny 
Komitet Odbudowy z przewodniczą: 
cym Komitetu dr. Jasiewiczem na 
czele. 

Prace Komitetu posuwają się po- 
woli lecz stale naprzód, Ostatnio Ko- 
mitet zwrócił się w memorjale wysto- 
sowanym do p. Wojewody Wileń: 
skiego Raczkiewicza z prośbą o po: 
parcie usiłowań Komitętu, zmierza- 
jących do odbudowania przemysłu w 
Smorgoniach, których położenie geo: 
graficzne gwarantuje jeszcze silniej: 
Szy rozwój tego przemysiu niż przed 
wojną. 

Rosja niewątpliwie będzie jednym 
z odbiorców przetworów przemysłu 
Smorgońskiego, dowodem czego jest 
chociażby coraz bardziej rozwijający 
się ruch towarowy z Sowietami. — 
Warunkiemodbudowy—uzyskanie kre: 
dytu. — Memoriał prosi o poparcie 
starań Komitetu w uzyskaniu niezbęd: 
nych chocisźby do rozwiniącia obec: 
nie ruszającego się w Smorgoniach 
przemysłu garbarskiego, kreaytów; 
Jednocześnie Komitet zwrócil się z 
prośbą do Ministerstwa Skarbu o 
wyasygnowanie na cel powyższy 
200.000 złotych. Twórcy Komitetu 
prócz poparcia istniejących  garbarni, 
noszą się z zamiarem odrestauro wa- 
wania wytwórni tak dobrze każdemu 
na Kresach, a nawet i nie na Kre- 
sach, znanych obwarzanków smor- 
gońskich. 

Ludność miejscowa oczekuje po* 
myślnego rozwiązania zagadnienia 
odbudowy, poruszonej przez Komitet. 

Gdy tedy Zgromadzenie Prawo- 
dawcze stanęło sztorcem wobec wy: 
raźnego popierania przegłosowanego 
dekretu przez prezydenta Rzeczypos- 
politej — nie upłynęło tygodnia, a u 
generała Magnana odbył się pierwszy, 
głęboko zakonspirowany konwentykl 
generalicji W parę dni potem było. 
jóż wszystko — przygotowane. 

* / 

Dzień 1 szy grudnia. Jak zwykle 
w poniedziałek recepcja wieczorna u 
prezydenta Republiki. W salonach 

Snują się 
wśród jasnych, wydętych krynolinami, 
wykwintnych damskich tualet ciemno- 
granatowe mundury i czarne fraki. 
Muzyka przeplata najmodniejsze mor- 
ceaux de salon, rėveries i romanse 
uiubionem prezydenta Partant pour 
la Syrie Nie dziw. Kompozycja mu- 
zyczna samej królowej Hortensji, ma» 
tki prezydenta. Sliczny romans... tkli- 
wy a heroiczny... Waleczny rycerzyk 
Dunois wyrusza na wojnę z Sarace" 
nami; sprawuje się Świetnie; za to 
mu jego seigneur daje za żonę ro- 
dzoną córkę lzabelkę. Ty — powia: 
da — najwaleczniejszy, ona najpię- 
kniejsza: dobrana z was para! Tak 
spełniły się marzenia rycerzyka. 

Tekst, jak widzimy, cienkusz. Me- 
"lodyjka, akurat jak na harię lub szpi- 
necik, A przecież przez całych 18 lat 
Drugiego Cesarstwa pieśń  Partant 
our la Syrie śpiewana i grana była 

jakby jaki „hymn narodowy” francu- 
skil A już conajmniej jak pieśń ofi- 
cjalna „cesarska*. Potem była—przez 
jakże długi 

* twami: 

czas — hymnem bojo- 
wym  bonapartystów... Dopiero z na- 
staniem we Francji Trzeciej Republiki 
zdegradowano romans królowej Ног- 

SSŁZOZW=O. 

Obrady Starostów Nowe prowokacje „Hramady” na Łukiszkach. 
Pierwszy dzień zjazda, 

W dniu wczorajszym o godz. 9 
rano rozpoczęły się obrady wszystkich 
starostów Województwa  Wileńskie- 
go, przybyłego na zjazd z ramlenia 
p' Ministra Spraw _ Wewnętrznych 
Inspektora Twardo, Dowódcy III bry- 
gady K. O. P. plk. Skorobohaty-ja- 
kubowskiego, Dowódcy VI brygady 
K. O. P. pik. Paslawskiego, Kierow- 
nika samodzielnego referatu informa 
cyjnego przy D. O. K. III p. Krzy. 
muskiego, Starosty pow. Słonimskie- 
go p. Bron. Przeciszewskiego, Sta- 
rosty pow. Nieświeskiego p. Jerzego 
Czarnockiego, Naczelnika Wydziału 
bezpieczeństwa woj. Nowogródzkiego 
p: Stanisława Jureckiego, 

Pan Wojewoda Raczkiewicz za- 
gaił zjazd diuższem przemówieniem, 
kreśląc program obrad, 

Po przemówieniu p. Wojewody, 
powitał obecnych p. Inspektor Twardo. 

W przemówieniu swem p. Twar: 
do wyjaśnił cel i zadania zjazdu. 
Zjazdy podobne zwoływane są obec- 
nie kolejno w czterech wojewódz- 
twach: Nowogródzkiem, Wileńskiem, 
Białostockiem i Poleskiem. Zwolywa- 
ne one dla zaznajomienia się z po- 
trzebami ludności, stanem bezpieczeń: 
stwa, organizacją administracji i in- 
Hemi sprawami aktualnemi, Prace 
zjazdów będą cennym materjałem in- 
formacyjnem, który posłuży za pod- 
stawę przy wydawaniu odpowiednich 
rozporządzeń. 

Po przemówieniu p. Twardo przy- 
stąpiono do obrad, 

Sekr.tarzowali op. Niekrzsz i Pio- 
trowski. 

Sprawę przysposobienia wojsko- 
wego referował p. pułk. Popowicz 

Referent stwierdził, że w Polsce, 
a szczególnie na Kresach, akcja ta 
jest mało rozwiniętą. Dotychczas, 
jak stwierdzono, do przysposobienia 
wojskowego zgłasza się przeważnie 
młodzież o niskiej wartości moralnej. 
Młodzież z T-wa „Sokół”, Młodzieży 
wiejskiej i t. d. bardzo mało  intere- 
suje się tą sprawą. Właśnie w przy- 
szłości będą skierowane wysiłki w 
celu zwerbowania jej do szeregów. 
Tembardziej, iż w przyszłości zgodnie 
z ustawą przysposobienie wojskowe 
powinni będą przejść pewne roczniki 
młodzieży. 

Wobec stwierdzenia, iż dotych- 
czasowy kontakt władz wojskowych 
z tą akcją był nieznaczny, zostaną 
wydane odpowiednie zarządzenia w 
celu wzmocnienia tego kontaktu. 

W rozwoju przysposobienia mu: 
szą t wziąć udział w pierwszym rzę: 
dzie samorządy, które powinny udzie* 
lać placów i boisk sportowych dla 
ćwiczeń przysposobienia, 

Następnie referowano sprawę sieci 
telefoniczniej. Referował p. mjr. Ertel. 

W r. b. na terenie województwa 
przeprowadzono nowe linje telefo 
niczne ogólnej długości 222 kim. 
Wileńszczyzna, pod względem ilości 
sieci zajmuje pierwsze miejsce na 
Kresach. 

Obecnie jest już gotowych 80 proc. 
linij telefonicznych. 

Przeprowadzone będą tak zwane 
linje zapasowe t. j celem połączenia 
pomiędzy sobą powiatów wojewódz- 
twa, oraz przeprowadzenia linij łą 
czących $Wileńszczyznę z wojewódz- 

Nowogródzkiem i Białostoc- 
kiem. 

Między innemi połączona będzie 
Oszmiana ze st. Jaszuny i Oszmiana 
z Krewem. Wewnątrz zaś wojewódz: 
twa prawie we wszystkich powiatach 
gminy i posterunki policyjne mają 
już połączenia telefoniczne. 

Następnie omówiono sprawę o- 
chrony granic. 

  

tensji, ba, zabroniono go grać i śpie- 
wać w uroczystych chwilach... Po- 
szedł do kasaty i rupieciarni.. Ha. 
bent sua fata—piosenki. 

* 

Zostawiliśmy prezydenta Bonapar* 
tego opartego o kominek, w salonie 
Elizejskiego pałacu. Dokoła niego 
cercle. Przypływ— odpływ... dworzan. 

Godzina jedenasta. Nie uszło ni 
czyjej uwagi, że prezydent skinął na 
nowomianowanego dowódcę gwardji 
narodowej — garde nationale —put: 
kownika Vieyra, O którym wiedziano 
dobrze, że jest prezydentowi i jego, 
jak wyrażano się, sprawie, duszą i 
ciałem oddany. Kilka tylko słów 
wiedział prezydent... Ale co? Nikt z 
twarzy więźnia z Ham nic nigdy nie 
odgacł, 

Powoli rozeszli się goście. Sale 
opuściały. Nie zewszystkiem „ lecz— 
już można! 

Już w jednym z salonów zeszli 
się: prefekt policjj Maupas (taki mło” 
dy!. dopiero od pięciu tygodni na u- 
rzędzie.. awansował tak nagle)... se- 
kretarz prywatny prezydenta Moquard, 
adjutant Persigny... A oto i kolejno 
wchodzą do salonu: minister wojny 
Saint-Arnaud, natura krewka, zapa- 
miętała, salonowiec z duszą lanc- 
knechta, mądra bestja, ale brutalna. . 
W pieczarach Algierskich setki ara- 
bów dymem kazał wydusić... Dlatego 
aby go na ministra można było a- 
wansować dano mu poiluc trochę 
Kabylów w Afryce Północnej, no, i 
nie obeszło się bez utoczenia trochę 
krwi francuskiej — ale to tradno! 
Oto wchodzi Morny, brat „naturalny * 
prezydenta. (Wszyscy dobrze wiedzą 
—nikt o tem broń Boże, nie piśnie). 

Wczoraj doszło ponownie do 
nych, zainicjowanych przez posłów - 
Hramady. 

Tym razem zbiórka wyznaczona 
mogło zbudzić czujności policji, 

wielkich demonstracji komuńlstycz- 
Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej 

została na placu Łukiskim, co nie 
ponieważ właśnie odbywał się tam targ. 

W pewnym momencie na włościańską furę wlazł poseł Hramady Woło- 
szyn, wygłaszając prowokacyjną mowę i podburzając obecnych do roz- 
bicia więzienia na Łukiszkach, gdzie osadzeni 
prawie wyłącznie komuniści.—Ze słowami: „Precz z krwawym 
Piłsudskiego, niech żyje rząd robotniczo-włościański!" 

są więźniowie polityczni, 
rządem 

stanął na czele 
pochodu demonstracyjnego poseł Wołoszyn. 

Pochód w ilości około 100 osób ruszył w kierunku więzienia. Należy 
zaznaczyć, iż nikt z obecnych na targu włościan udziału w demonstracji 
nie wziął. Drogę do więzienia przecięła demonstrantom szkoła policyjna. 
Wezwano jednocześnie oddział policji konnej. Gdy na żądanie Epolicji 
demonstranci się nie rozeszli, policja z karabinami na «gotuj broń» ruszyła 
zwartą ławą grożąc użyciem broni. Wówczas demonstranci rzucili się do 
ucieczki, Do żadnych ekscesów przed samym Qgmachem więziennym nie 
doszło, bowiem więzienie było otoczone kordonem policji. 

Aresztowano ogółem 16-cie osób. Między ginnemi 
Wołoszyna. 

sekretarza posła 

Przebieg zajść w więzieniu. 

Wobec nieprawdziwych wiado- 
mości, które ukazały się w codzien- 
nej prasie, a dotyczących zajść w 
więzieniu na Łukiszkach, pro urator 
przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie 
stwierdza co następuje; 

W dniu 4 b. m. o godz. 9 min. 
30 wieczorem po ogłoszeniu przez 
Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie 
politycznej, skazującego od trzech — 
czterech lat pozbawienia wolności, 
skazani odśpiewali w sali sądowej 
„Międzynarodówkę; gdy chciano ich 
odprewadzić 40 więzienia dwójkanii, 
stawiali opór policji, żądając prowa- 
dzenia wszystkich razem. Nazajutrz 
kilku z powyższych więźniów zgło- 
siło się do lekarza więziennego, twier- 
dząc, że przy przewożeniu byli po- 
bici, Lekarz więzienny żadnych ob- 
rażeń u więźniów nie stwierdził, z 
wyjątkiem drobnego zadrapania na 
ręku jednego więźnia. 

W dniu 6 tegoż miesiąca więź: 
niowie polityczni rozpoczęli giodów: 
kę, wystawiając cały szereg żądań 
niezgodnych z regulaminem więzien- 
nym: m. in, powiększenia otworów 
okien w celach, prawa nauczania 
przez nich w innych celach, zmiany 
lekarza więziennego, przedłużenia go- 
dzin oświetlenia w celach, oraz po- 
większenia ilości świec w żarówkach 
elektrycznych i t. p. 

W dniu 9 tegoż miesiąca więż- 

  

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

ZABAWA TOWARZYSKA 
urozmaicona szeregiem niespodzianek. 

P M mi m TAE O EZ 

| Hdministrator 
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.) 

U Techników, | 

niowie polityczni nie chcieli wypuš- 
cić ze swoich cel kilku więźniów w 
celu przeniesienia ich na inny oddział, 
wszczynając krzyki i hałasy i odma- 
wiając posłuszeństwa _ administracji 
więz'ennej, wskutek czego wezwana 
policja pod przymusem przeprowa- 
dziła ich do innych cel. 

W tymże dniu w stosunku do 
kilkunastu głodujących więźniów za- 
stosowano przez lekarza sztuczne 
Odżywianie, reszta z Ś przyjęła po- 
karm dobrowolnie. W czasie oporu 
stawianego przez więźaiów kilkuna- 
stu dozorców więzieniai policjantów 
odniosło lżejsze, lub cięższe obraże- 
nia wskutek rzucania przez więźniów 
twardemi przedmiotami, znajdującami 
się w ich celach. 

W dniu 11 tegoż miesiąca popo- 
łudniu więźniowie polityczni przyjęli 
dobrowolnie pożywienie i z dniem 
tym głodówka w całości ustała. Ża- 
den z więźdiów politycznych do 
dnia dzisiejszego nie zgłosił u leka- 
rza jakichkolwiek bądź uszkodzeń. 
Wobec opornego zachowanią się 
więźniów politycznych przerwane zo- 
stały widzenia na przeciąg siedmiu dni 
t.j, do dnia 16 bm. 

W sprawie wyjaśnienia przyczyn 
powyższych zajść w więzieniu oraz 
ustalenia winnych prowadzone jest 
śledztwo wstępne przez sędziego 
śledczego |ll-go rewiru miasta; Wilna. 

RADJOSLUCHACZE! 
Każdy, kto chce mieć tani odbiornik, 

chce przenosić swój aparat z jednej 

miejscowości do drugiej, chce go 
zabierać ze sobą na wycieczki — wi- 

nien pamiętać, że do tych celów 
najodpowiedniejsze są lampki dwu* 
siatkowe PHILIPS MINIWATT A 141, 

A 241, Ą 341 i A 441. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA od 
Waszych dostawców, a znajdziecie w 
nich wskazówki co do sposobn użycia 

i dokładne dane techniczne. 

  

    

Sprawę udzielania tak zwanych 
przepustek roinych referował p. Pawli- 
kowski. Stwierdzono, iż obscne wy 
dawanie tych przepustek za pośred- 
nictwem gmin jest dobre. Gmina bo- 
wiem, ubiegającemu się o przepustkę 
wydaje opinję, na mocy której staro: 
stwo decyduje o jej udzieleniu Z 
koleji poruszono sprawę stref pogra- 
nicznych. Pan starosta pow. Dzi: 
śnieńskiego wyjaśnił, że przepisy nie 
pozwalają ludności tej strefy znajdo- 
wać się na ulicach po zachodzie słoń: 
ca, wskutek czego m. Dzśna która 
do takiej strefy należy odczuwa to 
bard:o dotkliwe. 

Ile on cukru z buraków wytoczył — 
pardon — franków! Na giełdzie nie- 
ma większego ryzykanta. | w polityce, 
Niesie tekę, W niej pełno dokumen- 
tów — już gotowych do podpisu, 
proklamacje, dekrety. Na tece dziwny 
napis: Rubikon. Tak,—Rubikon. 

Pan de Beville — pułkownik w 
cywilnym, frakowym stroju: _ szef 
drukarni państwowej? A on pocóż tu? 
Całą noc będzie na nogach. Pod 
własnem jego okiem będzie się do 
białego rana drukowało manifesty — 
no, i pod szabiami żandarmów, przy 
zasłoniętych oknach wszystkich ze: 
cerń. Oka nie zmrużył pan de Beville 
przez całą noc z l-go na 2.gi grud- 
nia. 

Morny ma właśnie czarną passę. 
Diužny jest ambasadorowi hiszpan- 
skiemu pół miljona franków termi- 
nowo. | niewiedzieć skąd wziąć! U 
Fould'a (dom bankowy) już jego 
weksli nie przyjezują, a Zgromadzenie 
Prawodawcze nie asygnowało | mu 
łupich miljona ośmkroć stu tysięcy 
tanków, jemu ministrowi spraw we- 
wnętrznych. Hrabia August de Mor- 
ny (któryby mógł przecie nosić na: 
zwisko Talleyrand) ma ciężkie kłopo- 
ty. To nic. One to właśnie mają dar 
(owy py w nim  ryzykanckiej 
żyłki. 

— Ryzykujemy własną skórą — 
rzekł przed chwilą do prefekta Mau- 
pasa. 

Para godzin temu był w operze. 
Jakaś bardzo nieopatrzna i lekko- 
myślna dama odważyła się spytać go: 

— Panie hrabio, jeśli przyjdzie 
wymieść Zgromadzenie Prawodawcze, 
to co pan uczyni? 

Na to Morny nie tracąc na sekun- 
dę przytomności umysłu: 

Przed przerwą obiadową, poszcze- 
gólni starostowie składali sprawozda« 
nia ze stanu bezpieczeństwa publicz- 
nego w ich powiatach. 

Po sprawozdaniach wywiązała się 
dyskusje, w wyniku kłórej powzięto 
szereg uchwał, jako wytyczne przy» 
szłej pracy władz administracyjnych. 

O godzinie 5 pp. rozpoczęto dal- 
Sze obrady, które zamknięte zostały 
dopiero o godz. 8-eį. 

Podczas wczorajszych obrad Pro- 
kurator p. Stejnman zaznajomił obec. 
nych z tłem ostatnich prowokacyj ko. 
munistycznych, jakie wydarzyły się 
w mieście. ° К. 

— Droga panil Postaram się być 
po stronie miotły. 

* 

O szóstej rano—w  grudniu—Pa- 
ryż śpi jeszcze w najlepsze. Specjal- 
nie zaś 2-go grudnia 1852 r. spała 
też na oba uszy francuska Repu- 
blika. 

Prawda, że najbardziej krewcy i 
czujni jej zelanci po większej części 
spędzali ów ranek grudniowy za 
kratą. Faktycznie nie było tego dnia 
komu wyskoczyć na ulicę i krzyknąć: 
Aux armes citoyens| Republika * w 
niebszpieczeństwie! 

A zresztą, czyli nie było po ko: 
szarach pełno republikańskiego woj- 
ska? ; 

Zacny bourgeois paryski nacią- 
guąwszy szlafmyce na uszy, nie cziił 
najmniejszej potrzeby: obrócenia się 
na drugi bok. Obrócono go špią- 
cego. 

Tymczasem ' wojsko... wiadomo 
wojsko. Wojsko jest od tego aby 
słuchało rozkazu. A jeszcze w do” 
datku, gdy generał Magnan wyda 
rozkaz w imieniu synowca zwycięzcy 
z pod Austerlitzu... to któryż żołnierz 
wytrzyma? Co tu się dziwić? 

O świcie—godzina szósta rano— 
z rozkazu generała Magnana był cały 
garnizon paryski pod bronią: 20 re: 
gimentów infanterji, pięć strzelców, 
dwa lansjerów, dziewiętnaście bate- 
ryj, żandarmerja, i—tfu, co za ironja! 
—cała Garde Republicaine. W chwi- 
lę potem wyjeżdżają na miasto zmo- 
bilizowane sangsrdy, te, wspaniałe, z 
końskiemi ogonami u złotych hełmów, 
w złotych pancerzach, a jednocześnie 
ruszyła się z Wersalu ciężka artylerja. 
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Prawica Narodowa w Łodzi. 

WARSZAWA, 14,XII, (żel, wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym odbyło się w 
Łodzi zebranie Prawicy Narodowej 
w którem wziął udział ks. Janusz 
Radziwiłł. 

Sensacyjne aresztowanie. 

WARSZAWA, 14.XII (żel. wł Słowa) 
Duże wrażenie wywołało w Warsza» 
wie aresztowanie dowódcy kompanii 
sztabowej kpt. Mikuły. Kpt. Mikułę 
aresztowano o 6 tej nad ranem gdy 
powracał do domu. Powody areszto- 
wania trzymane są w ścisłej tajem- 
nicy, 

Nowości wydawnicze. 
— Zdzisław Dębicki: <Z północy 

ołudnia»». Listy z podróży, z Finlandji 
łoch, Szwecji, Rumanji i Turcji. Str, 334 ‚ 

Warszawa. Gebethner i Wolff. 
— Bibljoteczki F. Korna w Warsza; 

wie wyszły nowe następujące tomiki: J. Ma- 
ciejowskiego <Twórczość Henryka Sienkie- 
wicza», oraz <Pan Wołodyjowski» (treść, 
geneza, charakterystyka osób etc.), część dru. 
ga ułumaczeń do wstępnej nauki języka ła- 
cińskiego, tudzież prof, Mroczka skrót gra: 
matyki francuskiej i skrót histo ji literatur y 
francuskiej 

— <Reluton>, iygodnik satyryczno'po* 
lityczty zaczął wychodzć w Wiinie. <Aby 
nie zginąć z zinana i głodu, ulice miejskie 
zamjatać trza, chociaż «Virtuti» piersi ozdo- 
bą, i zagranicznych krzyżów ze dwa!—śŚpie- 
wa legun wywalczywszy wskrzeszoną Polskę 
walczyć dziś ciężko musi o kawałek chleba. 
Ale humor i fanaberja zawsze są! 

— <L'Est Europćen> miesięcznik, od 
6'ciu lat wychodzący w Warszawie zawiera 
w nowym, na listopad zeszycie swoim, mię: 
dzy innemi, uwagi o traktacie litewsko so: 
wieckim (Z), pracę S. Dangla o domniema- 
nym stosunku do Earopy Rosji jutrzej zej, 
rzecz Kaielbacha o zbliżeniu się Fran 
cji do Niemiec, ciekawy artykuł A. Stebel. 
sklego o kongresie mniejszości narodowych 
etc. 

— «<F. 1. D. A. C» za miesłąc paździer* 
nik teraz dopiero otrzymaliśmy z Paryża. 
Jak zawsze: świetnie redagowany przez K,Smo- 
gorzewskiego, Mnóstwo bardzo interesują - 
cych ilustracyj Nas oczywiście najbardziej 
zajmuje obszerną relacja o Kongresie człon- 
ków Źwązku byłych kombatantów odby: 
tym w Warszaw e (we wrześniu b. r). Do- 
pina opis widoki Krakowa, Poznania, 
wowa, Wilna i Lublina. Sporo też miejsca 

poświęsono dzlataln š:i nowego prezesi Fi. 
dac'u Marcelego Hórauda. Niemniej pełne 
jest opisu międzynarodowego kongresu od - 
bytego w Warszawie angielskie wydanie 
znakomicie redagowanego czasopisma. 

. Autentyczne banknoty 
uznane za falsyfikaty, 

Cicha mieścina Łyntupy pow. 
Święciańskiego została w ubiegłą so- 
botę zaelsktryzowana wiadomością, 
że banknoty 20-to złotowe otrzymane 
przez mieszkańców udających się na 
roboty do Słonima okazały się fałszy- 
we. Wypłatę w Słonimie uskuteczniał 
inż. Pietrow prawie wyiącznie bank- 
notami 20 to złotowemi. Miejscowe 
sklepy nie chciały przyjmować tych 
banknotów, zwłaszcza, że Izba Skar- 
bowa uznała okazany jej egzemplarz 
za falsyfikat, 

Funkcjonarjusze policji zaczęli po- 
szukiwać tych banknotów celem wy- 
cofania ich z obiegu. 

Rzecz zrozumiała, że wśród po 
siadaczy ich powstała konsternacja. 
Wielu usiłowało ukryć pieniądze tłó. 
macząc się, że zdążyli wydać je. 

Kres ogólnemu wzburzeniu poło” 
żyła decyzja Banku Polskiego, które- 
go funkcjonarjusze po zbadaniu ban- 
knotów uznali je za autentyczne. 

Przytrzymaae banknoty zostały 
zwrócone prawym ich właścicielom. 

Cały ten głośny incydent powstał 
z racji tego, że znaki wodne na tych 
banknotach były niedostatecznie ja- 
sne i naprowadziły na podejrzenie 
nielegalnego ich pochodzenia. 

T a is WA W I I TS I A PORCYS O WO RAT ROTO OOOO ZZ O OO ZOK ZN Й 

Całemi linjami rozciągnięte już szere- 
gi wojską między Tuilerjami i pała- 
cem Elizejskim. Broń w  kozłach, 
Kawalerja spieszona przy koniach, 

Historyczne widowisko może się 
zacząć. 

O szóstej piętnaście aresztuje pa- 
licja 78 posłów, dziennikarzy, polity- 
ków. Pod klucz generał Changarnier, 
co to miał Orleana wynieść na tronl 
Pod klucz jego przyjaciele polityczni 
lub republikanscy Lamoric'čre, Cava- 
ignac, Bedeau; pod klucz przede: 
wszystkiem  Thiersl A tymczasem 
wojsko obsadza Palais Bourbon, 
gmach parlamentu, Dowodzi pułkow- 
nik Espinasse. 

Pierwsze promienie słońca zabłą» 
kane w ulice Paryża padają na pla- 
katy porozlepiane jeszcze w nocy na 
wszystkich rogach ulic: „W imieniu 
Narodu Francuskiego _ prezydent 
Rzeczypospolitej. Artykuł 1-szy: Zgro- 
madzenie Narodowe jest rozwiązane”. 
Pięć krótkich, lapidarnych paragra- 
fównie więcej. Republika przestała 
istnieć. 

Tak się to robi. To nic bardziej 
skomplikowanego. : 

szelako garść deputowanych 
biegnie do prywatnego mieszkania 
Odiliona Barrot'a dla zredagowania i 
podpisania protestu. Policja rozpra- 
Sza ich przed bramą. Inna garść zdo- 
łała jakimś cudem dostać się do 
wnętrza pałacu Burbońskiego a na- 
wet do sali sejmowej, Tam spotyka 
ich sędziwy prezydent rozwiązanego 
dekretem głowy państwa Zgromadze- 
nia Prawodawczego, Dupin, całkiem 
oszołomiony, przerażony, rozkłada 
ręce i powiada: 

— Rzecz oczywista, panowie, że
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— (c) Węgiel dla elektrownį 
malejskiej. Dyrektor elektrowni miej: 
skiej p. Glatman, który, jak już do: 
nosiliśmy, wyjechał do kopalń ślą: 

Wrażenia teatralne. 

A. Nowaczyńskiego „Wielki Fryde- 
tem aresztowano ')K', sztuka w 5 aktach wystawio- 

Aresztowanie szajki przemytników. 
Policja kryminalna w Dziśnie wpadła nych i szpiegów sowieckich. 

  

ŚRODA 

15 Dziś 

Walerjana 

Zad. mi б @ 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologįi U. S. B. 

z dnia 14—XII 1926 r. 

| 756 

Temperatura | 

Ciśnienie 
średnie 

średnia f SE 

Opad za do- | 3 
bę w mm. j 

Wiatr | Zachodnio Południowy. 
rzeważający 

Uwagi:  Pochmurno. Deszcz. Mgła. Mi« 
mimum za dobę -- 2 OC. Tendencja baromet- 
ryczną spadek siśnienia. 

SEWGÓBAKE 

— (© Nabożeństwa żałobne za 
duszę š. p. pierwszego Prezyden: 
ta Rzeczypospolitej. W dn. 16 

+ grudnia, jako 4 tą rocznicę tragiczne 
r go zgonu pierwszego Prezydenta Rze- 

' czypospolitej ś. p. ,Gabrjela Naruto: 
) wicza, odbędą się w Wilnie w świą- 
, tyniach wszystkich wyznań uroczyste 
' nabożeństwa żałobne. W bazylice 
mszę żałobną odprawi o godz. 9 
m. 30 rano ks. biskup Kazimierz Mi- 
chaikiewicz. W prawosławnym sobo"- 
rze Św. Ducha nabożeństwo odbędzie 
się o godz. 12-ej. W zborze ewan: 
gielicko-reformowanym o godz. 11-ej, 
w zborze ewangielicko - sugsburskim 

' również o godz. ll-ej, w Starej Sy- 
nagodze o 12-ej,j w meczecie maho- 
metańskim o 1lej, w Świątyni staro- 
obrzędowców o 8-ej. Urzędnicy urzę” 
dów państwowych i samorządowych - 

kB staną zwolnieni z zająć, by móc 
wziąć udział w nabożeństwie. 

Takież _roczyste nabożeństwa od: 
będą się tegoż dnia w powiatowych 
miastach województwa wileńskiego. 

URZĘDOWA 
— (o) Podania o pozwolenie 

na broń. Osoby, chcące otrzymać 
pozwolenie na broń na rok następny, 
winny już składać podania do Komi- 

„ sarjetu rządu. Podania należy składać 
wraz z posiadanemi pozwoleniami 
roku bieżącego i dowodami uiszcze- 
nia opłaty stemplowej. Do podań o 
prolongatę kart łowieckich należy do- 
łączyć dowód posiadania terenu po: 
łowania niezależnie od tego czy w 
tatach ubiegiych dowód taki był 
przedstawiony. Zaznaczamy, iż osoby, 
chcące otrzymać pozwolenie na broń 
krótką winny w podaniach umotywa- 

‚ wać posiadanie broni. 
— (t) Policjant musi dbać (o 

autorytet swego munduru. Nawią- 
b" do podawanej przez nas wiado*- 
"T mošci o wrogieį manifestacji komu* 

nisiėw i organizacji komunizujących, 
į dowiadujemy się, że niektórzy funkcje” 
' narjusze policji państwowej, w myśl 

rozkazu Komendy Głównej o obo- 
wiązku energicznej obrony zsgrożo: 
mego honoru munduru policjanta, bę- 
dą pociągnięci do odpowiedzialńości 
za zbyt bierne stanowisko podczas 
wspomnianych wystąpień wrogich 

* Państwu elementów. 

SAMORZĄDOWA 
— Pomoc lekarska w pow. 

Wieńsko-Trockim. Lekarz powiato- 
| wy pow. Wileńsko-Trockiego opra- 
cowuje obecnie nowy plan podziału 
terenu powiatu Wileńskiego na rejo- 
ny, odpowiednio do potrzeb pomo- 
cy lekarskiej. Nowy podział powiatu 
jest konieczny ze względu na niedo- 
godność dotychczasowego systemu 

| pomocy, który w razie wybuchu epi- 

| p alia aro 

== jest zgwałcona... @шоп 
viole la constitution... Stusznošė jest 
po naszej sironie.. A jakże! nieza- 
wodniel. Ale my, niestety, nie jesteś 
my silniejsi. Pozostaje nam tylko 
rozejść się. Mam zaszczyt panów po 
żegnać. J'ai bien Ihonneur de vous 
salier. 

Nie był io atoli ostatni akt. Nie- 
był to też le mot de la fin, 

Oponenci zdołali jednak zgroma- 
dzić się w większej liczbie w me- 
rostwie dziesiątego okręgu i tam— 
otworzyli posiedzenie Zgromadzenia, 
złożonego Oczywiście z samych legi: 
tymistów i orleanistów. Zebranie 
uchwaliło: złożenie. z urzędu prezy” 

' denta Rzeczypospolitej Ludwika Na- 
poleona Bonapartego. Sporządzono 
akt, Podpisano. Mianowano wodzem 
sił zbrojnych Paryża generała Ou- 
inot. Lecz była to efemeryda jak — 

jak wybory po rozwiązaniu pierwszej 
) Dumy. 

Nadciągnęło wojsko oddane za- 
machowi stanu. Poaresztowano jed- 
nego za drugim deputowanych z obo" 
zu legitymistów i orleanistów; zapro- 
wadzono gremjalnie do koszar przy 
quai d'Orsay... Tam „buntowszczyki” 

| faktycznie—odetchnęli. Wydano kilka 
okrzyków: „Ustępujemy jedynie wo" 
bec przemocy!* Oto tylko i chodziło 
aby honor był ocalony. Niemal 
wszystkich: i rojalistów i prawicow- 
ców i posłów wszelkiego innego 
autoramentu, 

Gdy garstkę nieuwolnionych wie- 
ziono na deportację lub do więzienia 
ulicami. Paryża, lud bynajmniej nie 
rzucił się „odbijać* lub „wybawiać” 
ogwałconych „przedstawicieli mate- 

› du*. Lud paryski miał dosyć zdyskre- 
> dytowanego po uszy parlamentu, 

  

demji jakichś groźniejszych 
. wprost groziłky katastrofę, 

Obecny podział powiatu zostanie 
tak skonstruowany, by pomoc Iekar- 
ska mogła być udzieloną jaknajszyb- 
ciej i jaknajtańszym kosztem. 

Szczegóły podziału nie są jeszcze 
znane. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Wi- 
leńsko-Trockiego po opracowaniu 
przez lekarza nowego podziału na 
rejony, poczyni odpowiednie zmiany 
techniczne. 

MIEJSKA. 
— (0) Nie można być jedno: 

cześnie radnym 

nętrznych wyjaśniło, że radny, będą- 
cy płatnym funkcjonarjuszem magi- 
strafu, musi zrezygnować |z posady, 
zajmowanej w magistracie, albo z man- 
datu radnego. 

— (0) Z posiedzenia miejskiej 
Komisji gospodarczej. Dnia 13 
grudnia odoyło sę posiedzenie miej: 
skiej Komisji gospodarczej. Na po- 
sied<eniu tem zostały powzięte na- 
stępujące uchwały: 

1) w sprawie rewizji opłat dzier- 
žawnych za stragany w Hali miejskiej 
zostało wysłuchane sprawozdanie 
specjalnej komisji, wydelegowanej dla 
zbadaniu na miejscu obecnego stanu 
rzeczy. Opłata za niektóre stragany 
będzie zwiększona. 

2) w sprawie handlu mięsem w 
straganach na rynku Łukiskim uchwa- 
lono wyłon'ć podkomisję w składzie 
radnych p.p. Umiastowskiego, Mok- 
siewicza, Szapiro i Eagla dla zbada« 
nia stanu rzeczy na rynkach Łukiskim ł0 22000 zł. na pokrycie deficytu bud-- 
i Nowogródzkim. 

3) podanie czyściciela miasta o 
podniesienie opłat za przetrzymywa- 
nie złapanych psów zostało uchylone. 

4) podanie dzierżawczyni miej- 
skiego majątku Małe Leoniszki p. 
Urbanowiczówny o odroczenie tenuty 
dzierżawnej Komisja uwzględniła i 
postanowiła należność w wysokości 
„około 300 zł. rozłożyć na 5 lat. 

5) Po wysłuchaniu wyników prze- 
targu na roboty asenizacyjne i inne 
w domach miejskich, Komisja uchwa- 
lita roboty asenizacyjne oddać firmie 
Snieżka i Chwoiles za opłatą 225 zł. 
miesięcznie, inne zaś raboty przed- 
siębiorcy Masłowskiemu. 

6) w sprawie zaległej dzierżawy 
za ogródki w kolonji Montwitiłowskiej 
Komisja wypowiedziała się w tym 
sensie, żeby zaległości z tytułu dzier- 
żawy były uiszczone do dnia 1 iute- 
go 1927 r. z tem, żyby га 1 rubel 
dowojenny był wpłacony 1 zł 

— Posiedzenie Komisji Rze: 
czoznawców branży mięsnej. .W 
dniu  przedwczorajszym 13 b. m. 
w lokalu Komisarjatu Rządu na m. 
Wilno, odbyło się posiedzenie Ko- 
misji Rzeczoznawców brąnży mięsnej, 

Obrady toczono pod przewodnic- 
twem referenta Wydziąłu Bezpieczeń 
stwa Komisarjatu p. Strzemińskiego. 

Przedstawiciele rzežaikėw wileń- 
skich wysunęli żądania podniesienia 
cen mięsa w detalicznej sprzedaży, a 
to ze względu na podrożenie bydła. 

Żądano podwyżki o 2 zł. па 1 
kłg. mięsa | gatunku. Przedstawiciel 
Komisarjatu Rządu uznał żądania 
rzeźników narazie za nieumotywowa- 
ne, zaś wobec zdecydowanego stano- 
wiska przedstawicieli rzeźai, porozu- 
mienie nie doszło do skutku i posie* 
dzenie zamknięto. 

Jak się dowiadujemy, władze ad- 
ministracyjne mają dokładnie zbadać 
okoliczności na jakie powoływali się 
przedstawicziele rzeźai i w dniach 
najbliższych zwołać ponowne posie- 
dzenie. 

którego ekspozyturą była Assamblėe 
Nationale. D:kret rozwiązujący ją 
czytała ludność robotnicza z najzu: zbiegowisk gapiów, przekomarzania rzucony nakazem obowiązku na po- 
pełniejszym spokojem. Nie podniósł 
protestujący ani jeden palec. 

Tylko na przedmieściu Saint An- 
toine próbowano na wiwat wznieść 
dwie barykady. Bo jakże? Co to za 
rewolucja — z prawa lub z lewa — 
bez barykad? Prawda? W  proletarjac- 
kich dzielnicach nie wypalił ani jeden 
karabin, ani jeden rewolwer. 

Deputowany dr. Baudin usiłuje 
zagrzać do boju grupę robotników 
czytających dekret prezydenta. Omal, 
że go nie poturbowano. 

Ce? krzyknął ktoś — my 
mamy dać siebie zabijać dlatego aby 
pan, panie pośle, mógł pobierać 
swoich 25 franków djet poselskich? 
My nie warjaty. 

Na to dr. Baudin: 
— No, to zobaczym, panowie, jak Siedem i pół miljona obywateli wó- w bieżącym roku przygotowaniem 

się umiera za dwadzieście pięć franków bec zaledwie sześciu set tysięcy opo- gwiazdki dla żołnierzy, 
djet! 

Biegnie ku barykadzie gdzie po- 
wiewało chorągwią kilkunastu jakichś ką władzę, jaką sobie życzy posiadać, nosimy się do społeczeństwa z ape- 
straceńców — kompanja wojska daje „Moniłor* z dnia 14go stycznia jem o wsparcie akcji Rodziny Woj- 
salwę — wszystko z barykady pierz. 1852-go ogłosił nową Konstytucję. skowej, 
cha — zostają na bruku dwaj zabici. Republika istniała już tylko dz zomine ną gwiazdkę dla żołnierza K. O. P. wa 24. Na porządku dziennym  mię- 
Jednym z nich był dr. Baudin. 

Tak się bruk paryski «zarumienił Śniu odbył /e Prince President wielki wątele złożą dowód zainteresowania rzyszenia wobec otwarcia lzby Lekar- 
krwią» na poranku 2-go grudnia wojaż oficjalay po środkoweji połu- się losem żołnierza, 

ząłmachu stanu dniowej Francji. W Bordeaux w Toz* miłe 
2 to za za. głośnej mowie użył historycznego K. O; P. 

mach stanu! Owóż stało się zadość wyrażenia „L'Empire c'est la paix", sję w ciężkich warunkach służby, 

1852 go roku. Niema 
bez „chrzestu krwi*. 

tradycji. 
Przez cały dzień 3-go grudnia pró- 

bowano stawić opór zamachowi sta- 18 
nu, | faktycznie były walki na uli- 
cach Paryża, właściwie nie walki lecz 
utarczki, escarmouche, nie przerywa- 
jące atoli prawie normalnego, wielko- 
miejskiego życia na bulwarach. Wik- 

chorób» 

i funkcjonarju- 
szem magistratu. Min. Spraw Wew- 

posiedzeniu 

wej 400 metrów węża gumowego. 
Wąż ten będzie kosztował około 

5.000 zł. Pozatem Magistrat uchwalił 
strażaków wi. 

materjał 
zakupić również dla 
lańskiej straży ogniowej 
na umundurowanie na sumę 5000 
złotych. 

— (x) Straż ogniowa w Wilnie 
organizuje wiasne warsztaty rze- 
mieślnicze. Msjąc na względzie cele 
oszczędnościowe komendant wileń: 
skiej straży ogniowej p. Waligóra 
zorganizował w ostataich dniach 
własne warsztaty szewskie, w  któ- 
rych zatrudnia około dziesięciu szew= 
ców. 

Warsztaty te zostały zarganizowa* 
ne własnym sposobem gospodar: 
czym. е 

Niezależnie od powyższego p. Wa: 
ligóra zamierza w najbliższych dniach 
uruchomić również własne warsztaty 
krawieckie, rymarskie i t. p. 

— (x) Prośba stow. Techn. 
Polsk. o zapomogi miejskie. Sto- 
warzyszenie Techników Polskich w 
Wilnie zwrócło się w dniu wczoraj- 
szym do Magistratu z prośbą o u- 
dzielenie mu zapomogi w sumie oko- 

żetów zwyczajnego i nadzwyczajnego 
na rok 1026 Jak się dowiadujemy z 
powodu braku funduszów*w kasie 
miejskiej, Magistrat powyższą proś: 
bę zostawił bez uwzględnienia. 

— (k) Zmniejszenie się ruchu 
autobusowego. Dwa ostatn.e poża* 
ry, znacznie przerzedziły szeregi au- 
tobusów w Wilnie. Jak wiadomo pa- 
stwą ognia padło 7 autobusów, które 
kursowały na linji Dmorzec — Zwie- 
rzyniec. Wobec tego iż na linji tej 
kursowało 15 autobusó „, ilość ta 
obecnie zmniejszyła się do 6, gdyż 
2 znajdują się w remoncie. 

: SZKOLNA. 
— (t) W sprawie egzaminów 

w gimnazjach prywatnych. Zgo:- 
dnie z zarządzeniem. ministra Bartla 
uczniowie gimnazjów prywatnych nie 
posiadających praw, w których wy: 
kłady prowadzene są w języku wy- 
kładawym polskim, niemieckim, ukra- 
ińskim i białoruskim, będą mogli zda- 
wać egzamina przed specjalnemi ko- 
misjami zasiadającemi w siedzibach 
tych szkół. 

Dotychczas .musieli oni zdawać 
w gimnazjach państwowych  pol- 
skich. 

Uczniowie gimnazjów prywatnych 
prowadzonych w językach: hebraj- 
skim, litewskim muszą zdawać egza- 
min w języku polskim. 3 

WOJSKOWA. 
— (k) Próbne strzelania. W 

dniach 16 i 18 b. m. w okolicach 
Wilna odbędą się próbne strzelania. 

— (t) Święto 5 p p. Leg. W 
dniu 18 b. m. piąty pułk piechoty le- 
gjonowej obchodzić będzie Święto 
pułkowe. 

— Zmiana dowódcy 5 p.p. Leg. 
Dotychczasowy dowódca 5 p. p. Leg, 
pik. Skwarczyński naznaczony został 
dowódcą piechoty dywizyjnej 3 dy- 
wizji Legjonowej stancjonowanej w 
okolicy Zamościa. Na stanowiska do- 
wódcy 5 p. p. Leg. wyznaczony zo” 
stał podpułk. szt. gen. Furgalski. 

tor Hugo w swoich „,Souvenir'”ach 
przesadził. Więcej było zamięszania, 

się z wojskiem, tak, przekomarzania 
się niż „zbrojaego oporu* i „uśmie- 
rzania“. 

Wjeżdża ułan na chodnik. Pub- 
liczność pierzcha wśród hałasu, pis- 
ku, śmiechu — aby zgromadzić się 
o kilka kroków dalej i gapić się na 
przeciągające ulicą armaty. 

Nie każdego dnia taki bal. Nie 
każdego dnia takie bezpłatne wido- 
wisko. Takie circenses! 

Jeszcze przez cały dzień 4-ty 
grudnia to trwało — lecz już 5-go 
rano wojska wszystkie były już znów 
w koszarach — a Francja miała no- 
wy regime. 

Na Sylwestra, wieczorem 31-go 
grudnia ogłoszono rezultat plebiscytu. 

nentów zgadzało się aby książe-pre- 
zydent Ludwik Napoleon posiadał ta- 

pod dyktaturą prezydenta. We wrze: 

cesarstwo to pokój a równo w rok 
po zamachu stanu, 2-go grudnia 

woli ludu“, 
СГ 

skich w sprawie dostarczenia węgla na ślad szeroko rozgałęzionej szajki, 
dla elektrowni miejskiej, onegdaj te- trudniącej się szmuglem do Rosji so- wczoraj cztery osoby, których naz- 
egraficznie zawiadomił Magistrat, że wieckiej i przeprowadzaniem przez t. wisk ze względu na toczące się śledz- 
udało mu się uzyskać dla Wilna 600 Zw. „zieloną granicę" osób podejrza- two podać narazie nie można. 
ton węgla i że powróci we czwartek 
lub piątek dopiero wtedy gdy węgiel 
będzie naładowany i ruszy do Wilna. 

— (x) Zakup nowego węża dla 
straży ogniowej. Na wczorajszem 

Magistratu uchwalono 
zakup'ć dla wileńskiej straży ognio- 

'troli 

52-20 roku był już cesarzem „z = 

W związku : 
+. 8 na w Teatrze Polskim — Występ 

Ludwika Solskiego. 

Dobrze pisał Makuszyńsk:: 
- Strach pomyśleć, panie Solski, 

Że, co zechcesz, wszystko udasz: 
Dzisiaj jesteś Hetman polski, 
Wcz raj Łatka, jutro Judasz... 

Podejrzany „nauczyciel. 
W tych dniach we wsi Dydziule W ostatnich czasach powszechną a, ji 3 

gm. Dziewieniskiej pow. Oszmiań- zwrócił uwagę fakt, iż szkoła w d.ień , Po Harpagonie i Pierczychinie, po 
skiego z polecenia władz administra- Świeci pustkami, natomiast wieczora. Jantasu i obu współbohaterach ner- 
cyjnych aresztowano i osadzono w mi lub po nocach tłumnie zgroma: wowych, wściekłych sztukach Przyby» 
więzieniu niejakiego Tołkaczauskasa, dzają się w niej lecz nie dzieci, a Szewskiego przedzierguąć się z dnia 
rzekomego nauczyciela litewskiej szko- okoliczni włościanie i podrostki, na dzień we Fryderyka Pruskiego, w 
ły powszechnej. Pulicja z Dziewieniszek, którą o „Starego Fritz'a"... a w każdej roli 

Szczegóły sprawy przedstawiają fakcie powyższym powiadomiono, DYĆ „do niepoznania*, w każdej co- 
się następująco: wszczęła obserwacje raz potężniejszym mocarzem aktor: 

swoim czasie do wsi Dydziule _ Jak się okazało, rzekomy nauczy. Skiego kunsztu, aż wreszcie prześcig 
gm. Dziewieniskiej przybył wyżej ciel wcale nie uczył dzieci, a popro- Nąć kreacją w sztuce Nowaczyńskie- 
wzmiankowany Tołkaczauskas i legi stu prowadził na szeroką skalę agita. go wszystkie dotychczasowe — na to 
tymując się nauczycielem, z polecenia cję o charakterze antypaństwowym, trzeba właśnie być Solskim. | 
tow. „Rytas* przysiąpił do zorgani- gromadząc jednocześnie materjał mo: _ | tak mógiby grać i grać miesiące 
zowanie, w nawiasach powiedziawszy gący uchodzić za szpiegowski. Na Cale nie wyczerpując chyba nigdy 
zupełnie tu niepotrzebnej, szkoły li- ostatnim tego rodzaju nielegalnem Swego olbrzymiego repertuaru, nie 
tewskiej. posiedzeniu Tołkaczauskasa areszto- POwtarzając się nigdy, zawsze nowy, 

Naiwni się znaleźli О wano, zawsze inny. Bo gdzież Kaligula, 
й Ё : Chudogęba, Judasz, przedewszystkiem 

Echa nadużyć urz. Magistratu Laknera. Judasz? Gdzie Dymitr Samozwaniec, 
Łatka, Wiarus z „Warszawianki* etc. 

sprzedając karty i książki meldunko- etc. 
we, które sam drukował i które da:  -Swoją drogą jednak Fryderyk stoi 
wał do rozrachunków, jako auten- w pierwszym rzędzie kreacyj Solskie- 
tyczne wydawane przez Magistrat. go; tuż przy Dymitrze, Kaliguli, Skąp- 

Nadmienić należy, iż sprawa po- cu i Judaszu, Kto go raz widział grane- 
wyższa po zakończeniu dochodzeń go przez wielkiego wileńskiego goš- 
oparła się o prokuratorję. cia, nie zapomni nigdy... Jzst to prze- 

pyszny przedewszystkiem portret sie- 
demdziesiątparo letniego już nieco 
przygasłego wielkiego twórcy żelaz- 

; nego państwa i jednego z najwigk- 
iż miał tu miejsce mord, odkopały szych wodzów militarnych w Historji' 
trupa. : powszechnej, starca, z którego raz 

Po przeprowadzeniu sekcji wykry- po razu błyska, jak płomień z popie 
to na Szyi zmarłego mało widoczny liska: nieziomna wola, bystrość potę- 
znak od ukłucia jakiemś ostrem i żnego intelektu i ta Wille zur Macht, 
cieńkiem narzędziem. co z królika na czterech chłopach u- 

Wobec wykrytego morderstwa, czyniła arbitra Europy. Analizowano 
przeprowadzono dochodzenie, na sku- tę rolę niezliczoną ilość razy.. Zach“ 
tek którego zostali aresztowani: J. wycano się nią na wszystkie tony. 
Wersocki i jego parobek H. Biaże: Dlatego jednak aby w cztery, pięć 
wiczus. (k) prób zmontować taką jak «Wielki 

Fryderyk» kolubrynę na scenie w 
Lutni, musiał Solski targnąć całym, 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji Teatrem Polskim i tak już wygląda: 
jącym po szeregu galopowych wy* 

p rzemeldunkowej. stępów Solskiego jak po trzęsieniu 
ść zo: ul: Werkowska Nr zjemi, I — dzielna nasza trupa dopi- 

: Do V Komisarjatu ul: Piłsudskiego z Już same dO B 
9c, Wiwulskiego 8, 10, 10b, 14, Rydza Šmi- kostjumy — wprost zdumiewały. 
giego 4, 8, 9, 10, Szeptyckiego 5, 12, oraz Czyjej nie uszły uwagi pociągnięcia 

sona des a 10, 9, 11 reżyserskie, ten musiał podziwiać w : go. W 
Do VI Komisarjatu ul: Antokolska niemniejszej A A. Solskiego 

75, 79, 95, 111, 123, 125, 137b, 137g, Żwiro: jak ogromną pracę i chlubną staran: 
Do III Komisarjatu ul: Tartaki Nr 32, wa Góra 2, Słoneczna 5 | 7. ność dosłownie wszystkich artystów 

34, Mickiewicza Nr 33, 35, 37. (t) biorących udział w sztuce. Robił każe 
ZPA ZZOZ WORWO OAZA ERZE OWEZAA SK  dY—cO mógł, ile tylko mógł. 

й , Purzycki nie m odola 
— (t) Polowe ćwiczenia orga- dzieży akademickiej wyjedzie z Wil- — Zietena; (i 

nizacji przysposobienia wojsko: na, sby użyć szczerze zasłużonego go opanowania i roli i tekstu, po- 
wego W ubiegłą niedzielę odbyły odpoczynku po wytężonej pracy. mimo najzupelniejszego zrozumienia 
się drugie już w tym sezonie ćwicze POCZTOW A figury wyszłej aż nadto wyraziście z 
nia polowe szkolnych organizacji przy- — (o) Sprawa agencji poczto- pod pióra autora.—dziwu niema; 
sposobienia wojskowego. Ćwiczenia węj w Kon'awie, pow. Wileńsko. albo też dziwu niema, że p. Rychłow 
te przeprowadzone w większej jed: Trockiego. Jak się dowiadujemy, ra. Ski nie podołał Hohenzollernowi ma- 
nostce zespoliły całość młodzieży. — gą gminna w Koniawie, pow. Wileń. jącemu objąć berło po Fryderyku II- 

O 830 w parku Żeligowskiego sko-Trockiego, zmieniając swoje od gim. Najpiękniejsza na świecie dziew- 
zebrały się hufce szkolne Oraz Od: kijku iat nieprzychylne stanowisko w Czyna dać może tylko to, co posiada. 
działy strzelca, harcerzy i sokołów sprawie otwarcia w Koniawie agencji Natomiast bez zarzutu wywiązali się 
ogółem przeszło pięćset osób. „ pocztowej, uchwaliła zwrócić się do z zadania pp. Piwlński i Opolski, 

Dowództwo baonu objął kpt. 1 włądz odnośnych z prośbą o otwar- leutnant i kornet, śliczni, aż oko rwie, 
P. p. Leg. Fildorf, kierownictwo ćwi- cję tej agencji. szczerzy, mocni obaj. w charaktery" 
czeń płk. Kohutnicki. : KOLEJOWA. | styce, choć prosto na najpierwszą w 

O 9eej płk. Popowicz przyjął ra: — (J Remuneracje w dyrek- Polsce scenę. C'ężkie miał zadanie p. 
sz poczem bataijon ruszył w stra- cji kolejowej. Wielkie de ARIE Wyrwicz-Wichrowski w roli ks. bi- 
nę AEO. wśród pracowników kolejowych wy- skupa Krasickiego. Owszem, wybrnął 

Jak już donosiliśmy, kontrola Ma- 
gistratu wykryła w swoim czasle ca* 
ły szereg nadużyć popełnionych przez 
kierownika biura meldunkowego m. 
Wilna  Laknera. 

Po zakończeniu dochodzenia kon: 
ustałono, iż Lakner popełnił 

nadużyć na sumę około 14.000 zł., 

Tajemnicze morderstwo, 
Dnia 18 ub. m. u Józefa Wer 

sockiego, zamieszkałego we wsi Jur- 
kańce gm. O:kienickiej, gościł Michał 
Molis ze wsi Gieluńce tejże gminy. 

Po kilku godzinach, żona Molisa 
została zawiadomiona, iż mąż jej pod- 
czas kolacji dostał skutkiem ataku 
siliego kaszlu krwotoku i zmarł na: 
gle. Na drugi dzień za namową Wer: 
sockiego, nie dano znać policji i po- 
grzebano trupa w tajemnicy. 

Władze policyjne podejrzewając, 

Do I Komisarjatu właściciele lub rzą: 
decy domów przy ulicy: Z—k Szwarcowy 5 
(Gaona) Gaona 4, 6 i 12. Św, Jańska 9, Do- 
minikańską 9, 

Do II Komisarjatu ul: Markucie Nr 1 
(d. Łutowicza), 2, 3, 3 (d. Jarowskiej), 4, 
5d. Szynkowera), 5 (d. Litewski Internat), 
8, 8a, 8b, 12. 13, 14, 16, 17, 20 i 45, Pod: 
kopcowa Nr 1, la, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 11. 

polu dyspozycje bojowe wy: wołał podział tytuł szczęśliwie; prestancja była wcale 
dał „dowódcom Inspektor armji gen. AS nata о ass cd Pao Mi nawet ładna; nieco jednak za stołem 
urhardt-Bukacki. w trzecim akcie zgasł, a ks. biskup nisterstwo Komunikacji 17 

tys. złotych. 
Podział tej sumy uskutecznio- 

ny został w ten sposób, że prezes 
dyrekcji otrzyma tysiąc złotych, wice” 
prezes siedzmset złot;ch, naczelnicy 
wydziałów po 500, pozostali zaś 
młodsi pracownicy nie. Zwraca uwa- 

zela Warmiński był biesiadnikiem prima. 
P, jasińska-Detkowska, pp. Piaskow- 
ska i Pillati wyglądające prześlicznie 
w dosłownem rozumieniu ozdabiały 
wzorowe przedstawienie; p. Malinow- 
ski, układny ducchessini, p. Brusikie- 
wicz, lepszy znacznie jako Mowiński 
niż jako Herzb:rg, p, Detkowski, kió- 

W południe oddziały zeszły się w 
Bukiszkach, gdzie w szkole rolniczej 
rozdany był obiad, 

O 5-ej oddziały wróciły do Wilna. 
Przed Bankiem Polskim wice-wo* 

jewoda p. O. Malinowski w towarzy” 
ać pik. Popowicza przyjmowal de- 
iladę, ‚ 86, że suma ta pochodzi z oszczęd- : : | 2 

— Apel do społeczeństwa ności w wydzi remu się najpiękniej udaje rola za 
mm. Wilna, Nadchodzące Święta ika ©. a wk rolą, p. Wołłejko jako Gockowsky, a 

nie zapomnę o artyście figurującym 
na afiszu pod trzema gwiazdkami, co 
dał najzupełniej correcźć młodzieńczą, 

Bożego Narodzenia żołnierz K. O,P. nie otrzymali nic ci, którzy przyczy- 
nili się d ; 

дгапіс;е ‘5реагіь1 = e: at sok > o RNA 2 : >" 
i w odmiennych warunkach niż żoł: ystyngowaną a pełną swobody po- 
nierz uke służbę garnizonową. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA stać adjutanta królewskiego— wszyscy, 

W chwili, gdy zasiądziemy @о _ — Kasa Chorych m. Wilna zgoła wszyscy przyłożyli ręki do wy- 
stołów  wigilijnych — łącząc się w Podzje do wiadomości ubezpieczo- sokiego poziomu onegdajszej prem- 
kółku rodzinnem przy tradycyjnym Mych, że od dn. 15 grudnia b, r. ma: jery. 
opłatku gdy w domach zabrzmią S22€ bedą się odbywały od godz. _ Niechby jednak inspicjent poma- 
kolendy — w tym czasie żołnierz 11—3€i i od 16—18.ej w gabinecie lował świece na woskowy kolor a 
K. O, P. czuwać będzie z bronią u chirurgicznym w Centrali (Domini. wielki-reżyser Solski niepozałował kil- 
nogi, aby nikt z zewnątrz nie zamą- kańska 15). - ku jeszcze mocnych cięć ołówkiem 
cił nastroju świątecznego obywatelom , „, (9 Jakie odsetki zwłoki mo: w żywe ciało obu djalogów Fryde- 
Rzeczypospolitej Polskiej. ją Kasy chorych pob erać od za- ryka ze starym Zietenem i z następcą 

Aby dać dowód, że społeczeń- IEglych wkładek. Min. pracy i o- tronu. Oba djalogi kapitalne lecz— 
stwo polskie pamięta i interesuje się Pieki społecznej wyjaśniło reskryptem nieco jeszcze za długie. | 
losem żołnierza, oraz, aby umożliwić Z dnia 20 listppada 1026 r., że wyso. _ P. Wierzyński wystąpił przed pod- 
spędzenie „Kopiście” świąt w nastra- KOŚĆ Odsetek od zaległych składek niesieniem kurtyny i zamiast z cha- 
ju zbliżonym do atmosfery, jaka pa- Yyrosi 15 proc. od sta rocznie, a nie rakterystyką  Nowaczyńskiego jako 
nuje w tym dniu w kółkach rodzin: 24 proc, jak pobierano dotychczas, pisarza z—wykładem politycznym na 
nych, Rodzina Wojskowa zajęła się ZEBRANIA | ODCZYTY. temat jaki powinien być nasz stosu- 

— Zebranie Stow. Lekarzy nek do, obu ze Wschodu i Zachodu 
pełniących Polaków. Zebranie zwyczajna +0. sąsiadów Rzeczypospolitej Polskiej. 

służbę na pograniczu. warzyszenia Lekarzy Polików 2 aj P. Wierzyński radzi siedzieć, jak 
Ze względu na podniosły cel, od- nie odbędzie się we czwartek dnia Mohort, na zydlu z samopałem w 

16 grudnia o godz. 19 m. 30 (7ipół jednej i drugiej ręce. Jest to poza, 

wieczorem) w ' lokalu Wileńskiego ani słowa malownicza i zadzierżysta 

przez oflarowanie podarków Towarzystwa Lekarskiego ul. Zamko- 1ec” zanadto już przedwojenna. Cza- 
sy opowiadań pieigrzyma z Dobro: 

ten sposó. trjotyczni oby: i „ milu przeminęły. W posób patrjotycz. y' dzy innemi sprawami „Rola Stowa P Ca: Janksdiiski, 

oraz umożliwią skiej", (LRT TASK IS SISU 
žolnierzom Zarząd uprzejmie prosi o koniecz- 2) Dr. Rygiel: Pokaz polskich no- 

którzy faktycznie znajdują ne przybycie. wości exiibrisowych. 
bibijofilów — Z życia Organizacji Mło: z Me ša и S V am 

polskich odbędzie swe zebranie dzieży Monarchistycznej. niu 
= UNIWERSYTETU zwyczajne w środę dn. 15 grudnia 14 b. m. na walnem zebraniu Orga- 

— (t) Ferje w U.S.B. Dziś za: o godz. 8 wiecz. w lokalu Bibijoteki nizacji obrany został nowy Zarząd w 
kończone zostaną wykłady w uniwer- Publicznej i Uniwersyteckiej z nastę: składzie: p. Bohdan Kawecki—prezes, 
sytecie Stefana Batorego i jednocześ. pującym porządkiem dziennym: pp. Diszlajtis Tadeusz i Cywiński 
nie jest to ostatni dzień skłądania 1) M. Brensztejn: Pokaz nowo: Wiktor — wiceprezesi, pp. Witiryku- 
indeksów do podpisu. czesūych exlibrisów litewskich i wy: szówna Zbigniewa, Gąsiorowski 

Za kilka dni znaczna część mic dawniciw exlibrisowych, Zbigniew i Smorzewski Bronisław — 

spędzenie świąt
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członkowie i p. Arcimowicz Włady- 
sław — sekretarz. pow 

Aż do chwili znalezienia odpo- 
wiedniego lokalu zapisy nowych 
członków przyjmuje oraz wszelkich 
informacji udziela sekretarz p. Arci- 
mowicz w godzinach wieczornych 
w gmachu U, S$, B. (wydział huma* 
nistyczny). 

— Przełom w bolszewiźmie. 
Odczyt na ten temat wygłosi znany 
polityk 'i publicysta poseł Kazimierz 
Czapiński w sobotę, dn. 18 b. m. 
w sali Teatru Polskiego (M:ckiewicza 
8). Początek o godzinie 5 m. 30 ppłdn. 
Bilety w cenie od 2 zł. 50 gr. do 
20 gr. do nabycia w kasie Teatru. 

— Wileńskie Tow. Ginekolo- 
giczne. Posiedzenie naukowe Wilefi 
skiego Tow. Ginekologicznego odbę- 
dzie się we czwartek 16 b. m. o 
godz. 20 w ickalu Szkcły Położnych, 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu z po: 
przedniego posiedzenia. 2) Dr. Burek. 
Przypadek raka pochwy. 3) Dr. Wa- 
Szkiewicz. Pokaz choreji preparatów. 
4) Dr. Murawska. Przypadek tor ielo- 
ków brodawczakowatych jajników. 
5. Dr. Klemczyński. Przypadek raka 
macicy. 6. Dr. Tyszkówna. Przypa* 
dek przewiekłego zapalenia przewodu 
przycewkowege. 7) Dr. Gordon. Pre: 
parat włókniaka macicy. 8) Dr. Jako" 
wieki. W sprawie powstawania prze- 

‚ tok szyjno-sklepieniowych. 

— Obchód 10-cio lecia istnie: 
nia Związku Rzemieśników Žy- 
dów. W. dniu wczorajszym Związek 
Rzemieślników Żydów obchodził 10 
ciolecie swego istnienia. 

Głównym momentem uroczystości 
był pochód, który przemaszerował u- 
licami Wileńską, Niemiecką, Wielką, 
Zamkową i placem Katedralnym. Po- 
chód poprzedzała orkiestra a za nią 
szl przedstawiciele filjj w Oszmianie, 
Postawach, Świrze i Duniłowiczach. 
Następnie  czwórkami maszerowaly 
poszczególne sekcje a więc fryzjerów, 
szewców, krawców, blacharzy, stola- 
rzy i wiele innych ogółem oko- 
ło 30 sekcji, 

W chwili gdy czoło pochodu zna- 

  

lazło się na rogu ulic Zamkowej i 
Królewskiej orkiestra zagrala: «Jesz- 
cze Polska nie zginęła». ! 

Minąwszy plac Katedralny wąż 
pochodu wolno wsunął się w ulicę 
Adama Mickiewicza, skręcił w ulicę 
Wileńską i przed lokalem Związku 
(Wileńska 8) pochód rozwiązano. 

Z racji obchodu związek wydał 
jednodniówkę p. t. „Rzemieślnik ży* 
dowski*. 

— (t) Wśród praconików Pań- 
stwowych. W kołach pracowników 
państwowych wielkie wrażenie wy: 
wołało połączenie się trzech poważ- 
niejszych związków kolejowców oraz 
związku pocztowców w t. Zz. blok 
komunikacyjny. Głównem zadaniem 
bloku jest wywalczenie sobie lepszych 
warunków bytu. 

Przed kilku dniami odbył się w 
sali kina Helios pierwszy na terenie 
Wilna wiec tych zwiąków połączo” 
nych, na którym powzięto dość moc- 
ne rezolucje pod adresem Rządu. 

Przewodniczył zjazdowi p. Stą: 
żowski, Pomiędzy innemi prelegenta- 
mi przemawiał b. kierownik departa- 
mentu poczt i telegrafów p. Szczurek. 

— Posiedzenie naukowe Wileńskie 
o Oddziału Polskiego Towarzystwa 
ledjatrycznego odbędzie się w piątek 17 

grudnia, o godzinie 8 wieczorem w sali wy: 

kładowej Kliniki Chorób Dziecięcych. 
Na porządku dziennym: 1) Dr. Gogo- 

lewska'Lówenhoff: Demonstracja przypadku 
Osteogenesis imperfecta, z krótkiem omó- 
wieniem. 2) Dr. Kaulbersz.Marynowska: De: 
monstratja przypadku cukrzycy u S'mio let- 

niego dziecka. 3) Dr. Gerlėe: Dwa przypad- 

ki tyfusu brzusznego z krwawieniem jelito= 

wem, 4) Prof. Dr. Jasiński: Kilka uwag o 
leczeniu dzieci kąpielami solankowemi. 5) 
Sprawy administracyjne. Goście mile widziani. 

— Akademja Ligi Morskiej i 
Rzecznej. Rząd Rzeczypospolitej po- 

wołując do życia Towarzystwo Flo- 
ty Narodowej Sp. Akc. położył trwa- 
łą podwalinę pod takową przez zaku- 
pienie 5-ciu okrętów morskich o ogól- 
nej pojemności 16.000 tonn. Obecnie 
przychodzi kolej na społeczeństwo, 
które w zrozumieniu olbrzymich ko- 
rzyści dla kraju płynących z pomyśl. 
nej realizacji powyższego zagadnien a, 
musi pośpieszyć z pomocą Rządowi 
i również we własnym interesie po- 

Juljusz Osterwa, 

nowskiego. 

wejściu, 

Dz. Wil uderza 

udział 107 osób, 

uniwersyteckiej, 

wczorajszym się 

Ponieważ jednak 

potrzeba się 

i obozowiskach. 

  

  

starać się o zakupienie jaknajwiększej 
ilości akcji. W celu popularyzacji idei nam żadnej wiadomości o  inaugura- 
Towarzystwa Zarżąd Wil. Oddz. L. cji Obozu w Wilnie. Natomiast czy- 
M. i R. organizuje w niedzielę dnia tamy 
19 b. m. o godz. 12 m. 30 w Auli Lyblinie. Jeszcze jedno tym razem 
Kolumnowej U. S. 
demję, na program której złożą się fjąsca. 
przemówienia: pp. 
dysława Raczkiewicza, ], E. Ks. Bi- pyzjennikarzy Polskich w Wilnie: 
skupa dr. Władysława Bandurskiego, Wy ubiegłą niedzielę odbyło się po. 
Ińspektóra Armii gen. bryg. Stanisła- siedzenie Syndykatu Dziennikarzy pod 
wa Burhardt Bukackiego, prezesa L. przewodnictwem prof, Józefowicza. 
M.i R: Kazimierza Wimbora. W dal- Na posiedzeniu uchwalono wobec 
Sżej części programu wystąpi dyr. zdekompletowania Syndykat rozwią: 

oraz chór 
„Echo* pod batutą profesora Kali: 

Bilety po cenach najniższych przy 

Taksamo otoczono tajemnicą na- 
zwiska tych osób należących do wy- p. Biretą, wycofali się ze związku 
bitnych, zdaniem Dzien. Wil., przed: klasowego, zgłaszając swój akces do 
stawicieli duchowieństwa i 

V które miały zgłosić 
swój akces do obozu. 

Według pogłosek, które w dniu 

wśród kierowników tej akcji 
szym terenie są pesymistyczne. Zna: postanowili zbudować szereg domów 
komita większość nie wierzy w jej wypoczynkowych i sanatorjów. W 
powodzenie, wobec frazesów jakiemi celu realizacji tego projektu, zarząd 
pizeladowany jest program i mgli- główny stowarzyszenia urzędników 
stości celów do jakich dąży. 

Jednym słowem obóz w Wilnie odezwę do urzędników, proponując 
jest, ale pocichu rozbił swe namioty. dobrowolne opodatkowanie się ich 

SŁOWO ‚ 

Gazeta Warszawska nie przynosi 

tam o założeniu Obozu w 

B. Uroczystą Aka- pośrednie potwierdzenie wileńskiego 

Wojewody Wiła- — Rozwiązanie Syndykatu 

męski zgć, poleczjąc prot. Józefowiczowi i 
p. Szeligowskiemu załatwienie z tem 

ze iązanych formalności. 

— Skorowidz Dziennika,Urzę: 
dowego. *W dniu 22 b. m. wyjdzie 

RÓŻNE. ;„ druku skorowidz Dziennika Urzę- 
nędniew wau CcZ = A (ia dowego, mieszczący w sobie znaczną 

edz odbyło się zebranie informa" dzeń, zarządzeń i okól: cyjne Obozu Wielkiej Polski ilość rozporzadzeń, zarządze 

Czytając komunikat o obozić w 
ników administracyjnych, obowiązuią- 
cych na terenie Województwa Wi- 

nas tajemniczość leńskiego, byłego Delegata R'ądu w 
jaką otoczone zostało owe zamknięte Wilnie oraz Dziennika Urzędowego 
zebranie. Jest to tembardziej symptoma- /ojewództwa Wileńskiego za czas 
tyczne jeżeli zważymy niezwykłą po- od 20 kwietnia 1922 roku do końca 
chopność endecji do reklamy. W ko- lipca r. b. 
munikacie nie widzimy ani jednego 
nazwiska poza pos. Raczkowskim, 
aczkolwiek w zebraniu miało wziąć 

— (k) Rozłam w związkach 
klasowych. W klasowych związkach 
zawodowych w Wilnie nastąpił roz- 
łam. Większa część członków zwią: 
zku piekarzy, na czele z wice prezesem 

profesury Związków Chrześcijańskich. 
— (0) Domy wypoczynkowe dla 

"urzędników państwowych. Jak 
się dowiadujemy, za wzorem policji 

nastroje państwowej i nauczycielstwa szkół 
na_na- powszechnych, urzędnicy pzństwowi 

rozeszły, 

państwowych wydał w tych dniach 

sekretarjat jego w wysokości 1 złotego od pensji mie 
mieści się w mieszkaniu bezpartyjnego sięcznej. Projektodawcy obliczają, 2е 
p. Ciozdy, więc aby tam trafić nie gdyby na 40000 urzędników tylko 

% radzić podręczników połowa opodatkowała się na ten cel 
Mayne-Rieda o tajemniczych obozach urósłby w ciągu roku poważny ka- 

pitał w wysokości 240000 złotych, za 

  

  

  

    

   
    

  

  

     

  

  

  

  
  

  

      

  

    

który urzędnicy mogliby nabyć sze- 
reg objektów w miejscowościach ku- 
racyjnych i letniskowych. 

— Zarząd chóru „Echo* po- 
daje do wiadomości swych pp. człon 
ków, że próba w dniu 16 Xil odbędzie 
Się u pana Kalinowskiego o godzinie 
7 wiecz. Obecność konieczna. 

— Komitet Daru Choinkowego Dzie- 
ci dla Dzieci z ramienia Komiteiu Woje- 
wódzkiego <Chieb dzieciom» organizuje pod 
protektoratem Pani Jadwigi Raczkiewiczo- 
wej zbtórkę upominków dla sierot w ochro- 
nach i szpitalach. Zwracamy się z gorącą 
prośbą do dzieci i ich rodzieów o składanie 
na listy Pań Komitetu albo w poniżej wy- 
„mienionych punktach oflar w postaci starych 
zabawek, książek, odzieży, słodyczy oraz 
pieniędzy. Niech każde dziecko ofiaruje chor 
Ciaż jedną tej biednej sierocie w Ochronie, 
która niema nikogo, ktoby o jej gwazdce 
pamiętał. Ofiary prosimy składać: 1) Mosto: 
wa 4—Dyr. Białasowa, 2) Ostrobran.skc 6— 
Prez. Lewakówska, 3) ul. Antokoiska 37, m. 
5 p. Liłejko, 4) ul. Piłsudskiego 24—3 p. Ko 
misarzowa Oiendzka, 5) ul, Portowa 14 — 
Doktorowa Safarewiczowa, 6) ul. Mickiewi- 
cza 12 p. Bolesławowa Sztrallowa, 7) ul. 
Uniwersytecka 8 p. Olgierdowa Malinowska. 
"Termin składania ofiar 15-ty grudzień 1926 r. 
Wszelkich informacji udziela Sekretarjat Ko: 
mitetu <Chieb dzieciom» codziennie od 5—7 
wiecz. ul. Wielka 34 biuro L.O P.P, tel. 169 

TEATR i BUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Jutro wchc= 
dzi na afisz jedna z najczarowniejszych kc- 
medyj autora «Qrlątka> i <Cyrano de Berge- 
raca» Edmunda Rostanda <Romantyczni». 
Komedja ta będzie powtórzona w p'ątek, so- 
botę i niedzieję, ponadto w niedzielę d. 19 
po poł. przedstawiona będzie dla młodzieży 
w porozumieniu z Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego. 

Bilety sprzedaje biuro «Orbis» od 10— 
430 codziennie, w niedziele i święta od 10— 
12. Kasa Reduty czynna ge od zj po poł. 

— Grupa śpiewna Reduty. Ze wzglę- 
dów technicznych i celem lepszego arty- 
stycznego przygotowania, przedstawienia 
opery Pucciniego «Madame Butterfly», za- 

iwiedziane na wtorek 14-go i środę 15:g0 
. m. w gmachu na Pohulance, zostały od- 

łożone do dni najbliższych' 
— Ostatnie występy Ludwika Sol- 

skiego w Teatrze Polskim  <Wielki Fry- 
deryk»—A. Nowaczyńskiego, którego prem: 
jerę tłumnie zebrana publiczność przyjęła 
wprost entuzjastycznie, grany będzie dziś i 
jutro w Teatrze Polskim. 

Ludwik Solski oraz autor byli przyjmo- 
wani na premjerze owacyjnie, 

Premjera «Naszej żoneczki». Na 
koniec tygodnia wyznaczono w Teatrze Pol- 
skim premjerę przezabawnej nowości ame- 

  

Nr. 291 (1301) 

rykańskiej «Nasza żoneczka» — Hopwood'a 
okoła znakomitej krotochwili «Jutro pogo* 

a». 

— Odczyt F. A. Ossendowskiego w | 
Teatrze Polskim. Znakomity: podróżnik i 
autor F. A. Ossendowski w najbliższą nie» 
dzielę o g. 12 m. 30 pp: wygłosi odczyt na 
temat <Afryka Proroka i Afryka Fetyszów». 
Odczyt ilustrowany będzie przezroczami. 

S W części drugiej świetna wiolinistka- 
wirtuozka Zofija  Iwanowska:Ossendowska 
wykona utwory: Różyckiego, Statk +wskiego, 
Joteyki, Rogowskiego oraz własne, 

— Teatr <Operetka-Wodewil>. (Lud: 
wisarska 4). Dyr. Dowmunt, Winiasz- 
kiewicz, Kochanowski. 

Występy p. Wiktorji Kaweckiej na czele | 
zespołu artystów tej miary co Janina Soko- | 
łowska, Dowmunt, Redo, Romaniszyn i inni, 
cieszą się wzrastającem powodzeniem. Pu* | 
bliczność iłumnie popiera zamierzenia arty* 
stów warszawskich, którzy zbłorową pracą 
i wysiłkiem, stworzyli nader sympatyczną X? 
placówkę, której brak nwidocznił się nader 
wymownie w powodzeniu kasowem. Opere* 
tka «Ks'ę'niczka Jlica» należy do szlagierów | 
ostatniego repertuaru. Wartość widowissa ) 
poza znakomitą grą artystów podnosi wy* 
borny balet, Orkiestra powiększona hątfą 
pod batutą Kochanowskiego, spisuje sięt 
dzielnie. 

Kasa zamawiań, ul. Mickiewicza 4 (Ks'ęt 
garnia <Lektor») 

W dzień przedstawienia, bilety nabywać 
można w kasie Teatru od g. 1l cały dzień 
bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— <Występowicze» w teatrze <Pa- 
lace». W nocy na 14 b. m. zostali zatrzy* 
шам Michel Szabat (Kijowska 17), Aron 
Rudzin (Żydowska 7), Josel-Lejba Smigiel 
(Warszawa, Lubeckiego 26) i Rocha Niresz 
(Skopówka 11 m. 15), którzy w teatrze <Pa- | 
lace» dokonali kradzieży kieszonkowej na 
szkodę Mejerą Olszańskiego. Wszyscy are“ 
sziowani zostali pozna1 przez poszkodowa* 
nego oraz przez świadka Gitę Nochimso- 
nową, 

— Wyrodna matka, We wsi Jamno & 
gm. Stefańpolskiej Juija Małyn wrzuciła do 
rzeki Dzisienki noworodka. Małyn z aktami | 
skierowano do Sędziego Śledczego. | 

UBSEDAREG AMG 

® Nadszedł WĘGI El opałowy 

Sprzedaż w każdej ilości z dostawą 
do domów. 

Dom Handlowo-Przemysłowy 

„Mercant“ 
ul. Zawalna 20, tel. 697, 
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ER LE; Dziś będzie wyświetlany epokowy sensacyjny film w Snu aktach pod tytułem: = | 

Na Ravi J Iigjski Kitematograt POGROMCY DZIKICH ZWIERZĄT" daw i c Arówowak |--o 20) Hurt! Detail У 9 ) J. KRUŻOŁEK i A.ANTONOWICZ większych i mniej: i, 

NAJTAŃSZE KULTURALNO-O $WIATOWY oraz NAD PROGRAM: 1) <WSZYSTKO SIĘ KĄPIE» farsa w 2 ch aktach. Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, = Pia | 
: S SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) W głównych rolach; Pat i Patachon. 2) Największe przedsiębiorstwo transportowe w Adres tel. — «KRUŻANT Wilno» dla solidnyc 

o 4 B +] ki Ste ZRÓDŁO! Polsce <0, Hartwig» | poleca po cenach iabrycznych artykuły En: 
1 ompietne — Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz; 10. techniczne i materjały budowlane. = « 
10f CZĘŚCI SKŁADOWE, KASA 'CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 5 „ZACHĘTA ' 

Two jp „Nino, E R: Bas 50 gr.,, Amfiteatr i Balkon — 25 gr. DOKTÓR niwie odziana 2-0 Е 
ileńska 24 EA * й „tej i В я - 4 R. djo techniczne „Elektrit > = a: ZĄTEK NSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie 0 godz. 5-tej. D, ZELDOWICZ S darmo jistownie, as 0 

Ме аОН | ааваа МУ Ва оее | 
——— idealna Pasta m R E iš B HAJSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAKOM A | r KORNE, СОНа gins NS. Ę ZOZ RAY : -1, od 5-8 w, Bi i 

RJ PPOSZEK BOLU GŁOWY | " REMATYZM х [ SEE o długim pobycie syna  Wincentęgo | 
Amanas) КА DOROSŁYCH ZĘ. M ił ŁAMANIA BOLE GŁOWY ZĘBÓW (i 11 z: z je iw A! M 

я 3 B ь Ё i i jelam urodz. w r. 

- . PA NS 0 6 e OWICZOWA jekcji E śFadtus: Uszyy w b. Kamie- | 
| A ULA ANALIAŻ. Ų ZNA KOBIECE, WENE. | kiego 1 wgielakiego. ner Podolskiej s" 

| LABOR CHETL-FARTIAC. 3 r 1 HAGRODZONY : RYCZNE i chor. | Mickiewicza 37 — 17, uprasza się o nadesła* 

| "AP KOWALSKI" Chi OgórKOWE MEDALAMI DRÓG MOCZ, Wejście od ul. Ciasnej się R = 
WARSZAWĄ: PIODOWA 5 ЗА prz — olegjum  Ewange- 

= SZEŃ ° ul.Mickiewicza 24 licko-Reformowanegos 
LEB m ° tel. 277 OSZUKUJĘ pracy Wilno, Zawalna Nr 11 

Zwracać uwagę na nazwę <KOWALSKINAs, 5 až 6 с DO NABYCIA WSZĘDZIE —- Nr ai p z: I EE у 
3 WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY В Ž 5 a o dzieci, WP. Nr 50 Wim, dn 7-XI_ 1925 JAN IMINATOWICZ, Wi BEBEB Li Sia оо ооа RAJ 

* = W APTEKA MIKOLASCHA W; miało wikż kuchni, posiadam Pianino ` 

Z powodu LIKWIDACJi wyprzedzję „ : przyjmuje od godz. 9 "dectwo, adres w DO WYNAJĘCIA | 
PIANINA, FORTEPIANY ю p NN dO 19. Mickiewicza Administracji Słowa» Wielka Pohulanka 9, | 

' sm Ska Perlmuttera Ultramaryna wżb. Nr 63 = | 
i FISHARMONIE rabrycznych | $  Glicerophosphate czysty i z żelazem A pużdwstiego. jest ozowęnie. nafiepszą ist | Tokarz Dentysta i 15 ha šš POKOJE odsepa: į 

a с оОк у wydatnie at о elizn: entys arcele i , bez uży" 

K. DĄBROWSKA stosowany przy anemii, ogłoś wik" i w stanie upadku т оее та]чпвысн. y y ; и]:Ьп‹іопан:ім:':іо‘;ео':о— :эд'і::;оі :…‚'ш‚,’ 

Wilno, Niemiecka 3 6 ago № Odznaczona na wystawach w Brukseli | Bolesław Sławiński stałe do sprzedania w przy. inteligentnej : 
: OZ The Purgativ podług Chambarda Magistra 1 Medjolanie złotemi medalami. pobliżu Wilna _ rodzinie dla solidnych , 

  

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe 

O
O
O
P
O
L
P
O
L
O
P
O
P
O
P
>
1
 

A, Bukowskiego. Wszędzie do nabyca. 
Mickiewicza 46. Wileńskie Biuro _ inteligentnych panów. 

Wydz. Zdr. 67. Komisowo-Handlowe Tamże korepetycje w   dla organizmu, łagodnie i szybko 
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ЁЕБЕЕЁЁ &.в działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. я Lekerz dentysta Ad, a> 21 me szkoły 0 į 
E O I Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. s M. Ożyńska Smolska po niej, Dobroczynna 9, | 

Na Święta nad chodzące! UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratoijum są Ę 5 > Choroby zębów. 2 psi Oelad { 
2 in 7 Ian zaopatrzone w czerwony podpis „A. Bukow- $ Sans 1 M ienki 
a JŲ . аптигпп…и ANI ski" i markę ochronną trójkąt ze statywem. 5 2. V noreiangas L Mala AŻ Wilenkin 1 

а a W. Z. P. Wilno 3 III 1926 r. Nr 10, Reg, Min. Zdr, Pub, Nr. 28. = O | korony, sztaczne zęby. i S-ka Kawa 
i Ą = = ojskowym, urzędni: Spółk. ы - Tow. Akc, w Poznaniu. jj SEAT AI INN ATA вна О E Lia ona ae WA OK I] 

у Wódki czyste podwójnie rektyfikowane: a 32 12 OWO a B | zniżka Ofarna 4, 20, dom własny Kaka я Stołowa 40%0, Setna 450/0, oraz Myśliwska, Starka i i о ® : W. Z. P. 79. Istnieje od 1843 r. BET 
litewska, Sliwowica, Wišniowka, Alasz, likiery Mona- Obwieszczenie, RER ka a Ms 5 z — — — гдЬг]уЪд i skžad najlepszych firm 1 

stique, Mandarin, Gingier i iune wódki i likiery dla a - а hi ! = © " Pieniad: mebli: gatunków w paczkach | 
znawców i smakoszy poleca skład a Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej ne 5 głównych z 16 nr м B | w każdej a "S „a jadalne, sypialne, są- I „na wagę, polecają 

6 iurkowymi nowoczesnego U w z = a lony, gabinety, łóżka "Cla Gołębiowscy, * 

„A. Januszewieza A TE 0 najlepszym stanie, oraz podj Ž KN S nikiowane 1 angiei Trooka 3, telet. 197 | 
ul. Zamkowa 20:a, tel. 8 — 72. Podaję do wiadomości, że termin do na. | foniczny do dalekich rozmów ulokujemy siły, R: sz mienny T | 

r E BEBE ESS 4 bywania świadectw przemysłowych i kart | (Wzmacniacz) „Siemensa* ze wszyst« Wileńskię Biuro dębowe i t, d. MAJĄTKI | 
= R KI KJ A Ka rejestracyjnych, na rok podatkowy 1927, | kiemi baterjami—zaraz do sprze” Obwieszczenie KomisoworHandiowe_ pogodne warunki i na | ziemskie, folwarki, | 

[ przypada r a 30 A dania Oferty skierować do „Rekla- # . Mickiewicza 21, tel. 152 raty, domy, place kw | | : 
15 lipca 1 roku na okres o! stopa* jeja omornik przy Sądzie Okręgowym mjemy — sprzedaje: | 

POZ RES) 40004 a do końca grudnia 1926 roku. my Prasowej", Lwów, Chorąż w_ Wilnie, Franek Legiecki e "Mt 450 my ha warūnka J 
r r 3 Terinin ten bezwarunkowo oie będzie L €'Vzna 7. pod „Hekanhon“. Wilnie, przy ul, Wileńskiej Nr 28 yn wodny 0 dolarów dogodnych | у 

В ' odroczony, a po upływie wyznaczonego == m. 5 zamieszkały zgodnie z art, | 7 ośrodkiem jedyny w ośrodek koło Wilna Dom H.-K. ) 
с:позс m terminu przystąpią niezwłocznie władze por |- . 1030 UPC podaje do wiadomości okolicy sprzedamy w kulturze, siedziba | 7 ACHĘTA“ | datkowe do ścisłej kontroli przedsiębiorstw publicznej, że w dniu 22 grudnia b. niedrogo pańska, ziemia pszen | - 005 K | 

Na zbližai i handlowych i przemysłowych oraz zajęć przes 1926 roku'o godz. 10 rano w Wilnie Wileńskie Biuro na — żytnią do I Gdańska 6, tei 94024 | 
az iżający się sezon świąteczny są do mysłowych. . przy ul. Szkapiernej Nr 4 odbędzie Komisowo:Handlowe „sprzedania Е й 

sprzedania wspaniałe dary gwiazdkowe; Winni zupełnego niewykupienia, lub = się sprzedaż z licytacji należącego do ARR mesa E Šiuo Wydzierżawimy | 
Rogi wielkiego Żubra z czerepem i' Żubrzycy. sposiadania nieodpowiednich Świsdectw prze- : A Salomona Reifesa majątku ruchomego, tel. 152 Kas Es 300 ha majątek w 
Bocian czarny, okaz rzadki. у mysłowych będą. niezwłocznie pociągnięci Wielki wybór upominków gwiazdko- składającego się z urządzenia tartacz: : Ad. Mickiewicza 2l; | kultnraė, ziemia 

A Э. do odpowiedzialności karnej na zasadzie NE nego, oszaccwanego na sumę zł, 910. Do wynajęcia SL pszenna z inwenta: 
a a: a wspaniałe. x art. 98 ustawy o państwowym podatku prze- wych dla dorosłych i dzieci: Komomik. Fr. Leglecki es umeblowany z = rzem, za sa i. | 

uszeć biały wypchany oraz Cietrzew biały oryginalny. mysłowym. г i - 8 * elektrycznością i opa Zami i czynsz, zabudowa! 

EFR z ы Na wadzie powyższego Izba Skarbo Lalki, Zabawki, Gry, Ozdoby choinko. 3171 VI, łem. Wejście Seanas ias murowane. Również 
Dzik wspaniały, wypchany 

w Wilnie, ul. Ad, Mickiewicza 9 

w Restauracji: Myśliwskiej. 

Z poważaniem Zarząd, 
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SPRZEDAŽ wszelkiego rodzaju cukrėw i czekolady 
największej poznańskiej fabryki 

„VENETIA“ 
Wilno, ul Wileńska 7. 

Poleca Šzanownej Klijenteli towary pierwszej jakości 
po cenach konkurercyjnych jak również wszelkie 

cukrowe i czekoladowe ozdoby na choinki. 

FAN 
Ka 

B 

B 
E) 

Sprzedaž hurtowa i detaliczna, B 

W oówscs Bluataiaw Macklewien — Redaktor +/z Czysazy Karwowski 

płatnicy. 

wa wzywa płatników podatku przemysto 
wego, w ich własnym interesie, do bezzwło: 

cznego nabywania świadectw przemysłowych, 
aby zapobiec większemu napływowi do Kas 
Skarbowych, w ostatnich dniach grudnia 

r. b., osób wykupujących świadectwa, gdyż 
dotychczas pomimy możności wykupienia 

świadectw przemysłowych od 1—go  listo! 
pada zgłosili się do Kas bardzo nieliczni 

(—) J. Malecki. 
Prezes Isby Skarbowej 

Ne 3172 | XI 

Pocztówki 

Kalen 
OKA 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ui. Mły: 
nowa 21—6. w bramie na schody, 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz.   2) Śto Jańska   

we, Książeczki i t. p. 

WYSPRZEDAŻ 

(ion I VaZ 
W, Borkowski 

1) Mickiewicza 5 

  

świąteczne 

darze 
ZJA!. Wilno, 

Naleźność może 

: 
i 

„DIiABDLOS“ 
najlepsze w świecie wirówki (centry- 
fugi) do mleka, oryginalne szwedzkie, 

poieca 

Zygmunt Nagrodzki 
Zawalna 1i-a 

jące, Adres w Redakcji 

  

wszelkie, jako to: 
wiewiórki, tchó. 

rze i t. p. kupuje 
kušnierz M. Elsohn- 
Warszawa, Al. Jero, 

zolimskie 21 m. 11 

być spłacona w 
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Ф 
Ф 
Ф 
+ 
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W.Wožaickiego | 
ut. Wileńska 5 j 

1. 
P. P. Urzędnikom   kieszenkowe i t. p. 

ciągu 10 miesięcy, Kredyt bezpro- Dwa domy 
b 4 centowy. Żądajcje broszury opisowej. wolne od ochrony 

z rabatem | ы lokatorów, z poważ- 
9 2 004444 44+444- > SZ nym dochodem nowe, 

do 0 | O w 1915 r., 
т = ze wszelkiemi nowo» 

Polski stład i o e gy as zesnemi wygodami 
LUSTER _ | ków, trema,meblo. | Posacamy do spize 

we, galanteryjne, y niedrogo Wileńskie Biuro 
*Komisowo Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

Duży wybór. 
Państw. na raty.   

  

Odpowiedzialsy && ogłoszenia Zenon Ławiński Drakarnis , Wydawauict 

$ r WE FUTRA 

CY T R Ę mar > 

Wileńskie Biuro ul, Potocka 289 m, 4. Komisowo Handlowe 

Ad, Mickiewicza 21, 
tej, 152. 

najęcia z 
E oddzielnem DOM | 
wejściem, umeblowa- 4.000 dolarów 

| 2 
\ 

  

OKÓJ do wy: 

ny, z opałem. ь 
Litewska 12 m. 1. koło placu Katedrai 

(Zwierzyniec) nego dochodowy 
spr edania zaraz 
Wilefskie Biuro 

Komisowo-HandloWė | 
Ad. Mickiewicza 21+ 

Pieniądze 
na oprocentowanie 

  

    
   

  

pod mocne gwar . 152. 
rancje hipotecz ne i 2 152. mm 

inne lokuje 
najdozodniej : Mieszkania, „ 
Dom H.-K. i pokoje potrzebn ów || 

ZACH zTĄ« | poważnych lokator" 
” Е Wileńskie Biuro 
Gdańska 6. Komisowo.Handlowe 
Telefon 9—05.  |Mickiewicza 21, tel. 152. 

    

wo Wlieśskia" Kwoszelua 23


