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Upadek kultury 

«Lietuva o sobie». 

Ogólna izolacja polityczna Litwy, 
katastrofalny stan ekonomiczny, wy- 
wołany(manjackiem stanowiskiem Kow- 
na wobec Polski, zamknięcie dróg 
tranzytowych, — wszystko to działa 
przygnębiająco na psychikę tak całe- 
go narodu, jak też jego sił przedniej- 
szych, jaką jest w każdem państwie 
warstwa wykształcona. 

Negatywny stosunek ambicji pań- 
stwowo-twórczej, sprowadzający się 
do prześladowania i niszczenia pra- 
starej kultury polskiej, osiadłej na 
dawnych ziemiach  żmudzkich od 
wiśków, do nienawiści wszystkiego 
co polskie i polska szlachta pięknego 
po sobie zostawiła, zbudowała, —sta- 
to się przyczyną zaniku szeregu myśli 
i zwężenie horyzontów. 

Dziś państewko kowieńskie jest 
przykładem nadwyraz wybujałej de- 
magogji partyjnej, walki stronnictw, 
dającej szerokie pole do popisu Sza” 
cherkom politycznym i zakulisowym 
kombinacjom «trybunów ludu», ura- 
biających własną karjerę na omamia- 
niu ludu, wyborców, tłumu. 

Młodzież, zagitowana, rozpolity- 
kowana, roznamiętniona w walksch 
partyjnej demagogji, więcej czasu 
poświęca spiskom — faszystowskim, 
demonstracjom, łobuzerskim występ- 
1 ulicy, niż nauce, literaturze 

Od czasu do czasu, nawet w tej 
samej prasie litewskiej, która tyle 
miejsca udziela właśnie wewnętrz- 
nym waśniom i jest głównym roz: 
sadnikiem ciasnoty umysłowej, po- 
jawiają się artykuły nawołujące do 
opamiętania. 

Ostatnio podobny artykulik ukazał 
się w urzędowej „Lietuvie". Podaje« 
my z niego niektóre bardziej charak- 
terystyczne ustępy: 

Nasz szeroki ogół zaprzestał in- 
teresować się literaturą. Stare przed. 
wojenne dzieła pleśnieją na półkach, 
nowych się nie kupuje. Literatura i 
nauka zanikają, Prócz gazety, kupio- 
nej na ulicy, czego się też często 
nie czyni, nie czytamy prawie nic. W 
domu przeciętnego inteligenta bardzo 
rzadko da sę spotkać nową książkę, 
Zrzadka prenumerowany tygodnik, 
parę książek rosyjskich — pisarzy, 
parę tomów encykiopedji, kilka pod- 
ręczników oto jest całę * Źrodło 
duchowego pokarmu! Nasza inteli- 
gencja nie tylko nie stara się o po: 
pełnienie swych bibljotek autorami 
obcemi, ale z zupełną ignorancja od- 
nosi się do autorów swojskich. Panie 
z ogromnem zainteresowaniem śledzą 
każdą nowinę z dziedziny mody, z 
niecierpliwością oczekują ostatnich 
nowości z Paryża a bodaj, że żadna 
z nich nie zna nazwisk najwybitniej- 
szych naszych pisarzy. 

Ściśle naukowych książek wyda- 
nych w języku litewskim jest bardzo 
mało. Aczkolwiek po założeniu uni- 
wersytetu coraz częściej pojawiają się 
prace naukowe, nikt ich jednak nie 
czyta. 

Mało kto słyszał o fakcie wyda- 
wania od kilku lat biuletynów posz- 
czególnych wydziałów uniwersytetu 
p. £ „Naród i Słowo" i innych. Bar- 
dzo mało osób zdobyło się dotych- 
czas na nabycie popularnej naukowej 
książki „Kultura*, Te młode dzieła 
nsukowe leżą dalej, nieruchome, na 
półkach księgarskich. 

Żyjemy z dnia na dzień. Jak sta- 
tek rzucony na los burzliwego morzą, 
lecimy zawrotnie naprzód nie majac 
© co się oprzeć. bo brak nam zasad 
kultury. 

WIRÓWKI. 
do odtłaszczania mleka 

„AIEA- Lnoal" 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 
nie mają sobie równych, cieszą 

się wszechświatową sławą. 
— 

Na ostatniej togorocznej wystawie w 
Częstochowie nagrodzone złotym 

medalem. 

Najdogodniejsze  warnuki kupna; 
"(1G6io miesięczne raty) 30-ietnia 

gwarancja używalności. 

" Kompletne urządzenia  mleezarń 
2 ręcznych i parowych. 

POLECA: 

WILEŃSKI 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul, Zawalna Nr 9. 
Oddziały w Głębokiem, Dziśnie, 
ja rgomiach i Gródku Wil. 

% oduoswoniem do domu lub z przesyłką pocziową 4 zł 
usekowe w P, K. J. 
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DONIOSŁY DZIEŃ W REICHSTAGU. 
Oświadczenie kanclerza Marxa. 

BERLIN. 16 XII. Pat. Obrady plenarne Reichstagu rozpoczęły się o 
godz. 2-ej po południu. Gabinet zjawił się w komplecie. Przyjęto w dru: 
giem i trzeciem czytaniu projekt rządowy o odroczemu terminu ważności 
umów zawartych z domami byłych panujących do 30 czerwca 1027 roku, 
poczem przystąpiono do trzeciego czytania budżetu dodatkowego. 2 

W. związku z tem na porządku dziennym obrad znajduje się wnio- 
sek komunistów o wyrażenie votum nieuiności ministrowi Reichswehry 
Gesslerowi, oraz całemu rządowi dr. Marxa. 

Wśród niezwykłego napięcia na sali kanclerz Marx składa swe 
oświadczenie, w którem rysuje przebieg podjętych z inicjatywy socjalistów 
rokowań O rozszerzenie koalicji, nieustępiiwość socjalistów, którzy żądali 
ustąpienia rządu jeszcze przed podjęciem rozowań, wreszcie składa odpo- 
wiedzialność za podkopanie autorytetu rządu na tych, którzy przeciw rzą- 
dowi będą głosawali. 

Reichsvehra w oświetleniu socjalisty. 

W dyskusji nad oświadczeniem kancierza, imieniem frakcji socjalisty* 

cznej przemawiał pos. Scheidemann. Mówca zajął się omówieniem — апог- 
malnych stosunków panujących w Reichswehrze. Po omówieniu sprawy 
subwencyj, jakie Reichswehra otrzymuje od prawicowych kół wielkiego 

przemysłu, przystępuje do nakreślenia stosunków łączących Reichswerę 
z tsjnemi formacjami bojowemi. 

Mówca zaznacza, że podobne niemieckie organizacje bojowe, jakie 

istnieją na pograniczu Górnego Śląska znajdują się również na Pomorzu, 
gdzie w 30 miejscowościach stacjonowanych jest 36 specjalnych ofice- 

rów organizatorów i nauczycieli, którzy kierują całą pracą. Organizacje 

bojowe są ściśle zakonspirowane i oparie na sysiemie Czarnej Reichswehry 
Następnie pos. Scheidemann stwierdza, że przytoczone niedawno 

przez «Manchester Guardian» szczegóły o tajnych zbrojeniach Reichswehry 
za pomocą zakładów przemysłu wojennego rozsianych na terytorjum 
Rosji Sowieckiej są zupełnie zgodne z prawdą. Socjaliści żądają zrefor- 
mowania Reichswehry z gruntu, zakazania wszelkich związków między 
Reichwehrą a bojówkami ojczyźaianemi, jak również przyjmowania sub, 
wencyj przez Reichswehrę, a w końcu ścisłej kontroli republikańskiej 
podczas zaciągów do służby wojskowej. 

Deklaracja rządowa, 

Następnie kanclerz dr. Marx odczytał dekiarację rządu w sprawie 
zamierzonych reform w Reichswehrze zmierzających do nadania jej cha. 
rakteru czysto republikańskiego, pod względem politycznym bezbarwnego. 

Na wniosek jednego z posłów o godz, 5-ej zarządzono przerwę w 
obradach. 

Po przerwie przemawiał komunista Becker i niemiecko-narodowy po- 
seł Schulenbaru, który protestował przeciwko wywodom  Scheidemanna, 
określając je jako zdradę stanu. Po pyzemówieniach centrowca Wirtha i 
socjalisty Breitscheida posiedzneie Reichstagu odłożono do jutra, 

ORERZRZREGACCZIKA KATES TEN NATO) ITT SNES 

Pogrzeb Pasicza. 
BIAŁOGRÓD, 16—XII. Pat. Dziś przed południem w obecności 

członków rządu, wybitnych osobistości politycznych oraz kilkotysięcznych 
tłumów publiczności złożono do grobu zwłoki Pasicza. Podczas uroczy” 
stości wygłoszono cały szereg przemówień. Między innemi przemawiał 
generał rosyjski Paleolog. 1 

Powstanie w Portugajji, * 
LIZBONA, 16—XII. Pat. W poludniowej Portugalji wybuchio pow 

stanie wojskowe. Rząd wysłał silne oddziały celem sumienia tego pow 
stani. 

2 Sensacyjny -uklad U.S.A. z Panamą. 
LONDYN, 16. XII, PAT. <Times> donosi, że w Panamie wywołało 

wielkie wrażenie zawarcie między Panamą a Stanami Zjednoczonemi. ukła 
du, w którym Panama obowiązuje się do uczęstnictwa w wojnie, którą 
Stany Zjednoczone zostałyby ewentualnie zagrożone. HW  wy- 
padku tym miałyby Stany Zjednoczone objąć kontrolę nad środkami ko- 
munikacyjnemi oraz nad stącjami iskrowemi, «Times» donosi, że zgroma* 
dzenie ustawodawcze Panamy układu tego ratyfikować nie będzie. 

Proces o wywłaszczenie własności ziemskiej, 
WIEDEN, 16 XII, PAT. „Neues Wiener Abendblatt" donosi z Pary- 

ża, że przed miejscowym sądem rozjemczym rumuńsko:węgierskim rozpo« 
czął się wczoraj proces optantów węgierskich przeciw państwu rumun- 
skiemu z powodu wywłaszczenia własności ziemskiej, Proces potrwa 5 dni. 
Budzi on zainteresowanie dyplomacji, ponieważ wyniki procesu będą pre- 
cedensem dla podobnych procesów obywateli węgierskich przeciw Cze- 
chosłowacji i Jugosławii. ‚ 

Zbrojenie Czech, 
PRAGA, 16.Xli, PAT. Izba przyjęła wczoraj głaszmi bloku rządowe» 

go oraz socjalistów narodowych projekt ustawy vw sprawie utworzenia re- 
zerwowego funduszu na cele zbrojeń. Do funduszu tego ma wpłynąć 

_ łącznie przez lat jedenaście 315 milj. koron czeskich. z tem zastrzeżeniem, że 
budżet Ministerstwa Ochrony Narodowej nie przewyższy 1.400 mijonów 
koron czeskich. 

Chamberlain o zniesieniu okupacji. 
LONDYN, 16—XII, Pat. Odpowiadając w lzbie Gmin na pytania 

dotyczące stanowiska rządu brytyjskiego w sprawie wycofania wojsk Su- 
juszniczych z Nadrenji, sir Austen Chamberlaiu oświadczył, że co się ty- 
czy wcześniejszego opróżnienia Nadrenji, aniżeli przewiduje 439 art, trak- 
tatu wersalskiego, to polityka rządu pozostaje w tym wypadku w zgo- 
dzie z postanowieniami art. 431, 

Na dalsze pytania pr Chamberlain oświadczył: Wojska sojusznicze 
mogły by być wycofane w terminie wcześniejszym, aniżeli to przewiduje 
traktat, lecz jedynie w wyniku porozumienia, które musiałoby być zawar: 
te między mocarstwami okupującemi Nadrenję, a Niemcami, W  porozu: 
mieniu Niemcy chętnie wzięłyby udział Sprawa ta była już zresztą przed- 
miotem dyskusji między przedstawicelami poszczególnych mocarstw, tak, że 
podjęcie w tym kierunku jakichś zdecydowanych kroków wymaga .dal- 
szych przygotowań i czynaego współdziałania rządu niemieckiego. 

BLT RKS 

Katastrofa kolejowa pod Krakowem, 
KRAKOW, 16. Xii. Pat. Wczoraj wieczorem na linji Kraków—Ko- 

czmyrzów z niestwierdzonych narazie przyczyn wykoleił się pociąg towa- 
rowy zdążający z Krakowa, a licząc 14 wagonów. Wykolenie było tak 
gwałtowne, że 11 wagonów wypadło z szyn do rowu, a trzy tylko pozo- 
stały ma szynach. Trzech hamulcowych odniosło lekkie rany, Na miejsce 
wypadku wyjechała natychmiast z Krakowa komisja śledcza. 

© speredaży detąleznej cena pojedyń:zego n-ru 20 groszy 
dzia słow woGą ryczałtem. 

Redakcja rękogisów niezawówionych nie zwracsi 
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Z widowni półwyspu Bałkańskie: 

go... z politycznej widowni Europy 

zeszła wielka, historyczna postać Padł 

apopleksją, jak piorunem, rażony, sta- 

ry Pasicz 80-cioletni serbski mąż sta- 

nu, w momencie kiedy raz jeszcze 
misł stanąć u steru w państwie oj. 

czyźnianem, co było jego dziełem, 

kiedy sędziwa posteć jego raz jeszcze 
wynurzyła się na forum zagradzając 

nowemu gabinetowi Uzunowicza dra* 

gę do wiadzy. 
Przez dobrych lat pięćdziesiąt wy* 

wierał Pasicz (właściwie Paszycz, jak 

wymawiają Serbowie) przemożny wpływ 
na losy swej ojczyzny. Żaden monar: 
cha, żaden mąż stanu, żaden polityk 

nie pchnął jej tak potężnie na tory 

śmiałej a szeroko pomyślanej polityki, 
nie trzymał jej na tych torach nawet, 

zdawać się mogło, w całkiem bezna- 

dziejnych czasach i nie dożył tak 
pełnego, jak Pasicz tryumfu — dzieła 
swego życia. 

Jako trzydziestoletni ochotnik (z 
zawodu inżynier) brał udział w woj” 
nie Serbji z Turcją, w wyzwoleńczej 
walce, co przyniosła ojczyźnie Pasi- 
cza wybicie się z pod obcego jarzma, 
We dwa lata potem wszedł do skup» 
czyny i stworzył w jej łonie strone 

nictwo radykalne, demokratyczne, któ. 
rę od razu jęło zwalczać rządową 

króla Milana orjentację austroflską 
szukając zarazem oporu w carskiej 
Rosji, olśniewającej wówczas Świat 
cały swoją potęgą. Pasicz był zdekla- 

rowanym słowianofilem od początku 
swej karjery politycznej, nigay nim 
nie przestał być, pozostał slowiano- 

fiiem do ostatniego tchu. Obok zaś 
zdecydowanego „ciążenia ku Rosji* 

miał za cel niemniej jasny i pierwszo- 

planowy: rozbicie monarchji Habsbur- 

gów aby na jej gruzach urzeczywiste 

nić się mógł patrjotyczny ideał pan- 
serbski, czyli powstać mogło, a właś: 

ciwie odrodzić się niezależne, suwę 

reńnne państwo wspólne Serbów, 

Chorwatów i Słoweńców. 

Tej świętej sprawie, temu dziełu 
poświęcił Pasicz pięćdziesiąt lat życia 
— i dożył po nadludzkich trudach i 

straszliwych przejściach: spełnienia 
się tego ideału. Szczęśliwszy od Ca- 

vour'a (zmarłego w  186l-szym) z 
którym go często porównywano, miał 

Pasicz bezmierne szczęście oglądania 
wolnej i zjednoczonej ojczyzny, pow* 

stałej z traktatów powojennych Jugo= 
sławji, która niczem nie jest przecie 
innem jak Wielką Serbją. 

Zanim jednak dzień tryumiu i 
chwały zaświtał, upłynęło wiele wody 

a w życiu Pasicza rozegrąły się wy- 

darzenia, o które mogła nie rozbić 
się jedynie tak żelazna natura jak 

wielkiego patrjoty. Jeszcze za pano* 
wania króla Milana, Pasicz iako „nie- 

bezpieczny* agitator opozycyjny a 
nawet podejrzany o knowania anty- 

dynastyczne, zostaje deportowany z 

Serbji i przebywa na wygnaniu aż do 

abdykacji króla Milana w 1889-tym, 
Pasicz wraca na służbę państwową 
pod miłościwem berłem króla Alek- 

sandra, którego atoli polityka zagra 
niczna też mu niedogadza. Powołany 
na prezesa rady ministrów nie może 
pozostaweć długo na tem odpowie- 
dzialnem stanowisku: jedzie na amba: 

sadorą do Petersburga i tam przez 
dwa lata usiłuje... naprawiać to, co, 

jego zdanięm, wciąż psuje, oddany 

Ausicji, rząd belgradzki. 
" Odwołany do Bełgradu, trafia Pa« 

sicz na powrót do kraju eks króla 
Milana i na objęcie przezeń formalnej— 

regentury, Oczywiście wszelkiemi si- 
łami przeciwstawia się tej kurateli i 

oskarżony o zdradę stanu zostaje 

skazany na śmierć. Król Aleksander 

ułaskawia go. 
Spisek oficerów krwawo kładzie 

kres panowaniu — i życiu — Alek 

sandra Obrenowicza. Wstępuje na 
tron król Piotr Karageorgewicz. Pa- 
sicz znowu gra wybitną rolę politycz 
ną. Piastuje teki ministerjalne, znowu 
stoi przez czas pewien na czele ga- 

BARANOWICZE — ul. AAA 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY —- ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — vi. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 ŚW 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — uł. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 

IR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz mill' sirowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-6) "(gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika rek owa Iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz 2 prowincji o 25 proc, droże 

ASICZ. 
binetu. jego stronnictwo radykalne 
rozpada się na starych ij nowych ra- 

dykałów. Pasicz zawsze w swych 

przekonaniach niezłomny, trzyma z 

radykałami starego autoramentu. Pod- 

czas konfliktu z Austrią w sprawie 
aneksji Bosnji i Hercegowiny stał 
Pasicz za kulisami (tekę miał wów- 

czas ministra robót publicznych) lecz 

z za kulis naciskał mocno sprężyny 

politycznych spraw, mając znaczny 

posłuch — w Petersburgu. Zaraz zaś 
w następnych latach byłj już jawnie 

jednym z twórców aljansu państw 
Bałkańskich— przeciwko Turcji. 

Latem 1914 r. był Pasicz premje- 

rem i na tem stanowisku pozostawał 
przez cały przeciąg wojny. Czy i o 
ile przyłoży ł ręki do jej wybuchu — 
mie da się obecnie ustalić i może nie 
rychło jeszcze będzie to mogło na 
stąpić. Były prezydent  skupczyny 
młodoradykał Luba |Jowanowicz o- 
świadczył swojego czasu bez ogró" 

dek, że Pasicz wiedział o gotującym 
się w Serajewie zamachu, Pasicz za* 

protestował—lecz dopiero po dwóch 
latach. Miał nawet opublikować spe" 
cjalną Księgę Niebieską — która atoli 
nigdy się nie ukazała. 

Podczas całej wojny, bez względu 
na wahania się jej losów był Pasicz 

niezłomnym i zdeklarowanym  stron* 
nikiem Ententy. Gdy zaś z gruzów 

monarchji Habsburgów podniosło 

skrwawione czoło nowe państwo 

spojone z trzech słowiańskich szcze» 
pów bratnich, Pasicz zabrał się z wro- 

dzoną mu energją i zmysłem poli. 

tycznym, te trzy odłamy Jugosławji— 
cementować. Że się nietyiko nie roz* 
padły lecz są już dziś daleko w spole 

stości państwowej posunięte, zawdzię- 

czać należy przedewszystkiem centra- 
listycznym dążeniorma; i wysiłkom Pa- 
sicza, męża zaufania — i Serbów i 
Chorwatów i Słoweńców. On, tylko 

Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, droże 

$ejm i Rząd. 

Szczegóły rokowań o pożyczkę 
polską w Ameryce: 

Prasa żydowska dowiaduje się z 
kół zbliżonych do poselstwa amery- 
kańskiego w Warszawie, że uzyska- 
nie przez Polskę pożyczki w Ameryce 
posiada obecnie duże szanse, gdyż 
rząd obecny cieszy się zaufaniem 
amerykańskich kół finansowych. W 
dużej mierze do wytworzenia się 
lepszego nastroju dla Polski w Ame. 
ryce przyczynił się raport, który zło- 
żył po powrocie z Polski prof, Kem- 
merer. Pożyczka ma być udzielona 
ną podstawie wydzierżawienia jednego 
z monopolów państwowych. Rząd 
amerykański, jak słychać nie pozwoli 
kapitałowi amerykańskiemu objąć mo- 
nopolu spirytusowego w Polsce, a 
to z powodu obowiązującej w Ame« 
ryce ustawy prohibicyjnej. Natomiast 
aktualna jest sprawa z wydzierżawie- 
niem monopolu tytoniowego. Pożycz= 
ka wynosić ma 100 miljonów dola- 
rów. Warunki pożyczki są trzymane 
narazie w tajemnicy. 

Według informacji z kół rządo- 
wych rząd polski prowadzi doniosłe 
rokowania z szeregiem poważnych 
instytucji bankowych w Stanach Zjed- 
noczonych o udzielenie Polsce dużej 
pożyczki, 

Pierwszy etap rokowań dał po- 
myślne wyniki. Z narad z delegatami 
banków amerykańskich wynika, że 
interesują się oni żywo postępem w 
dziedzinie sanacji gospodarczo ekono* 
micznej. Amerykanie wyrazili się ze 
szczególnem uznaniem o planach pra 
cy minisirów w  resortach gospo- 
darczych. Projektowana! pożyczka ma 
obejmować pożyczkę dla państwa, 
oraz szereg pożyczek dla instytucji 
komunainych i przedsiębiorców pry 
watnych. Pożyczka dla rządu będzie 
całkowicie przeznaczona na cele in- 
westycyjne, Rząd opracowuje już 
szczegółowy plan inwestycji, który 
będzie zrealizowany gdy nadejdą środ» 
ki z Ameryki, Obecnie rokowania 
weszły w drugie stadjum, omawiane 
są szczegóły, jak ogólna suma  po- 
życzki, stopa procentowa, gwarancja 
pożyczki i amortyzacja, już teraz 
można przewidzieć, że pożyczka bę: 
dzie udzielona państwu na dogod- 
nych warunkach, Rokowania będą 

on mógt we względnie nawet krótkim «гакойсгопе w ciągu 7—8 tygodni 
czasie doprowadzić do skutku poro- 
zumienie serbo-chorwackie; jego, tyl- 
ko jego ogromny autorytet „osobisty 

mógł osiągnąć taki rezultat. 
Gdy porozumienie, o którem mo 

wa, stanęło, stanął u steru rządów 

Radicz, faktycznie pokonawszy Pasi: 

cza, na co się złożyło wiele okolicz- 

ności—ubocznych. Rychio jednak nie- 
obliczalny Radicz stał się <«niemożli- 
wym», a po efemerydzie gabinetu 
Uzunowicza oczy olbrzymiej większo* 
ści obywateli zwróciły się — raz jesz* 
cze ku Pasiczowi, ku ośmdziesięcio- 

letniemu zbawcy ojczyzny i twórcy 
jej odrodzenia i chwały. I — po raz 
pierwszy Pasicz nie stanął na apel 

Ojczyzny. Jak stuletni dąb zdruzgota* 
ny piorunem, legł—na wolnej panserb. 

skiej ziemi, na nieśmiertelne wawrzy- 
ny tych, co życie swoje Ojczyźnie 
dali. 

Cały Belgrad odprowadził do mo- 
giły zwłoki wielkiego Nikoły Pasicza, 
Wieziono je na armatniej lawecie za« 
przężonej w trzy konie białe i trzy 

czarne ze stajen królewskich. Przo» 
dem konduktu szedł patrjarcha Dy- 
mitr w asyście sześciu metropolitów 
i trzydziestu kapłanów. W katedrze 
lud płakał; wśród tłumu na ulicach 
słychać było raz po raz szlochania. 

Niesiono trzysta dwanaście wieńców 

a trzy jeszcze pełne ich wozy jechały 

za konduktem. Król wespół z księ: 

ciem Piotrem Karageorgiewiczem szedł 
pieszo za trumną, a wieniec monar- 

Szy był ze złota i srebra. Szli wszyscy 

członkowie rządu, którzy trumnę z 

katedry wynieśli, szły wszystkie stron: 
nictwa, szli wszyscy dzłałąacze i po- 

litycy, tylko jednego, jedynego na 
pogrzebie nie było: Stiepana Radicza, 
Szli za trumną Pasicza, niezłomnego 

Rosji przyjaciela, całym tłumem ro: 

Dyskusja nad budżetem: 

WARSZAWA 16 XII PAT. Sej- 
mowa komisja budżetowa prowadziła 
dziś przed południem w dalszym cią« 
gu dyskusję ogólną nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na 
posiedzenie przybył wice-minister gen. 
Konarzewski w otoczeniu całego 
szeregu wyższych oficerów. Przema- 
wiali pos. Wasynczuk  (Ukrain.), 
Kwiatkowski (Ch.D.), Kirszbaum (Ko- 
ło Żyd.) oraz Poniatowski (Wyzw.) 
poczem na zarzuty wysunięte w to- 
ku dyskusjj w poltoragodzinnem 
przemówieniu odpowiadał gen. Kona« 
rzewski, referent pos. Kościałkowski 
oraz podpułkownik Śnieżyński, Na 
tem dyskusję ogólną zakończono. Na 
popołudniowem posiedzeniu komisja 
przystąpi do dyskusji szczegółowej. 

Prezydent Mościcki protekto- 
rem Harcerstwa, 

WARSZAWA. 16XIi, Pat. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wyraził zgodę 
na objęcie protektoratu nad związkiem 
harcerstwa polskiego, 
i ra Vi ] 
Nierz gwardji nióst=obyczajem sta 

roserbskim—misę z pogrzebową po« 
lewką zwaną zito, gęsto zaprawioną 

zbożem gotowanem, orzechami, mio* 

dem i cukrem. U otwartej mogiły ża- 
łobni pogrzebu uczestnicy biorą owe* 

go zita do ust odrobinę—jak odwie- 
Czny obyczaj serbski każe. 

Raz po rąz zatrzymywał Się kon 

dukt po drodze. Wygłaszano mowy 

Przed gmachem siedziby rady minie 

strów, okrytym kirami, z pozasłania: 
nemi na znak żałoby oknami (w pa- 

łacu królewskim też były Gwszystkie 

okna zasłonięte), jął przemawiać pre- 

żydent skupczyny Marko Triikowicz 
i nie mógł ze wzruszenia dokończyć, 
bliski omdienia, 

Nazajutrz po złożeniu do grobu 
serbskiego Czvoura i Bismarcka w 

syjscy w Serbji emigranci; szło w pa- jednej osobie, napisała we wstępnym 

radnych uniformach dwóch genera. Artykule «Neue Freie Presse»: „Ein 

łów b. armji Wrangla a jeden z naj. Jugoslavien ohne Paschitsch ist ein 

potężniejszych wieńców miał na wstę. meuer Begriff". Jugosiawja bez Pas. 
gach napis: „Największemu ze Sło. Cza, to coś całkiem nowego... 
wian“, uma 

Przodem przed konduktem 2o0l- Jacz
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ECHA KRAJOWE 
List z Grodna, 

Od 5 przeszło lat na wyższych 
stanowiskach w Grodnie nie zacho- 
dziły żadne większe zmiany. Pomię- 
dzy społeczeństwem a pojedyńczymi 
urzędnikami powstała szczera nić sym- 
patji i jak na stosunki prowincjonal- 
nego miasta pewna zażyłość. 

W tem, jak grom z jasnego nie» 
ba, nadeszła wiadomość, że długo- 
letni i prawie jedyny dotychczas Sta- 
rosta grodzieński p. Kazimierz Roga* 
lewicz zostaje przeniesiony do Wo- 
jewództwa Białostockiego na stano- 
wisko Naczelnika Wydziału Samorzą- 
dowego. 

P. Rogalewicz, jak to już niejed- 
nokrotnie na tem miejscu zaznacza- 
liśmy, cieszył się szczególnem zaufa» 
niem wszystkich warstw ludności po- 
wiatu. 

Rada Miejska wydelegowała wy- 
słanników do Warszawy z prośbą o 
pozostawienie p. Rogalewicza na miej. 
scu, Na czele delegacji pojechał sam 
p. Prezydent Stępniowski. 

Do Grodna przybył nowy Staro- 
sta inž. Fr. Bieūkiewicz, dotychczaso- 
wy Starosta w Kolnie. 

P. Bieńkiewicz w Kolnie przyj- 
mował czynny udział w życiu spo- 
łecznem, a jako administrator wybił 
sie na pierwsze miejsce, łagodząc 
zatarg miejscowej ludności z władza* 
mi, wynikły na tle ściągania podat- 

_ków w zeszłych latach. 
P. Rogalewicz żegnał powiat z 

przedstawicielami miastą w dniu 12 
grudnia r. b. na Zamku uroczystym 
bankietem. 

Przesilenie jednak w Starostwie 
sięgnęło głę iej. 

Przeniesiony został do Augustowa 
zastępca starosty p. Tchórzewski. 
Zwolniony został ze służby znany 
działacz w L. O. P. P.—ie p. Ro: 
muald Zarzycki, referent karno-admi- 
nistracyjny, który jednak ma otrzy: 
mać wyższe stanowisko w innym po- 
wiecie. 

* 

W ostatnią sobotę odbyła się u- 
roczystość skromna i cicha poświęce- 
nia gmachu gimnazjalnego Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Aktu poświęcenia 
dokonął ks. sen. L. Żebrowski, który 
też wygłosił dłuższe, podniosłe prze- 
mówienie. 

W uroczystości przyjęli udział do- 
wėdca O. K. III. gen. Dieržanowski, 
prezydent Stępniewski i przedstawi- 
ciele Kuratorjum Białostockiego oraz 
miejscowych zakładów naukowych. 

Gimnazjum Męskie P. M. Szk. 
coraz więcej się rozwija, a posiada- 
jąc własny gmach w b. dogodnem 
miejscu, bo całe w ogrodach, ma 
wszelkie widoki dalszego rozwoju w 
przyszłości. 

Gmach szkolny Macierz kupiła od 
p. Kamińskiej, która na b. wygod- 
nych warunkach odstąpiła swoją włas- 
ność, wykazując zupełne zrozumienie 
ważności swego kroku. 

Gimnazjum posiada prawo publicz- 
ności w zakresie 7 klas. Na czele 
tej placówki stoi dyrektor Romuald 
Pułjan, który z niezwykłą energją 
piacówkę prowadzi i otrzymuje real- 
ne sukcesy, 

Naczelnik miejscowego . urzędu 
pocztowego p. Piekarski został za- 
wieszony w czynnościach. Na ten 
temat stosunków, panujących w 
urzędzie Grodzieńskim, miejscowa 
prasa zabierała kilkanaście razy głos, a 
nadużycia w dalszym ciągu były no: 
towane. Zawieszenie wywołało w 

DUCH VERHAERENA. 
<Kwiecie zdrowia! Świeża a go- 

RE Wiotka a silna! Miękka a spo- 
ista: 

Pójdź o ty, która masz krok 
dwumetrowy i cztery litry życiowej 
bujności!» 

Z wiersza H. de Mother- 
lant'a na cześć dziecięcia zwy« 
cięskiego w biegu na tysiąc 
metrów, 

Ostatni, rozegrany w Sali Śniadec- 
kich, turniej poetycki nasz—arcydziel- 
nym niebył, o nie, lecz symptomatycz: 
nym. Jedyna żywsza nuta zadźwię- 
czała w wierszu Wiszniewskiego rzu- 
cającym, nawet wcale bunczucznie, 
a rivederci|-romantyzmowi i roman: 
tykom. 

Precz z romantyzmem! My młodzi 
żyjemy i chcemy żyć pod nowym 
znakiem, -Credo nasze w prawdzie 
miast. My ludzie mocni. Naszym ide- 
ałem jest człowiek zdrowy, silny, 
twardy — „jak beton*. Człowiek czynu. 
Po żadne my gwiazdy nie sięgamy do 
nieba. „Z kominów fabrycznych, w 
zimne nieba sami ciskamy ognia sno- 
py*. My tam nie obróceni wciąż twa" 
rzą ku Przeszłości. My tam zachwy- 
cać się nią nie mamy—czasu. | ocho- 
ty. Nasz zachwyt budzi: Teraźniej- 
szość. My w nią zapatrzeni. My ją 
w siebie wchłaniamy i ją mocarnie 
tworzymy! 

Z paszcz metalowych krwawą lawą 
Płynie płonąca, harda stal, 
Elektrycznością niebieskawą. 
W noc przyćmiewamy gwiezdną dal. 

I blednie urok waszych Goplan 
L wszystkich Skierk tęczowy mig, 
Gdy dwupłatowy aeroplan 
W niebie iurkotem zagra śmig! 

A znacie dreszcz, gdy automobil 
Wsuwa się czarny w ulic cieśń? 
Czyście odcznii wtedy w sobie 
Moioru pulsującą pieśń? 

14 grudnia. 
Grodnie przykre wrażenie, gdyż P- 
Piekarski współpracował w kilku 
instytucjach społecznych i cieszył się 
dotąd dobrą opiują. 

Magistrat m. Grodna uruchomił 
bezpłatne kuchnie dla bezrobotnych. 
Jedna z kuchni jest urządzona przy 
Polskiem Towarzystwie Dobroczyn- 
ności, druga przy Gminie żydowskiej, 
Dotąd Magistrat zarejestrował do 
600 rodzin bezrobotnych. Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy nadesłał 
do Magistratu listę bezrobotnych, 
wynoszącą 500 rodzin. 

Na uruchomienie kuchni miasto 
wyasygnowało w Grodnie 14,000 zł., 
z czego T-wo Dobroczynności i Gmi- 
na żydowska otrzyma w równej 
części po połowie. Czy podział ten 
nie jest krzywdzący ludność chrześ 
cijańską dobitnie wskazuje statystyka, 
która stwierdza, że bezrobotni 
chrześcijanie przewyższają żydów. N. 
ADELI rs ab Wania da a a Mdr wiki ERC ы 

„Drugi dzień zjazdu 
starostów. 

Wczorajsze obrady zjazdu staros* 
tów prowadzone były również pod 
przewodnictwem p. Wojewody Racz- 
kiewicza i z udziałem Głównego In- 
spektora Administracji p. Twardo. 

Podczas obrąd omówiono sprawy 
karno - administracyjne, przyczem p. 
Wojewoda udzielił wskazówek ob- 
jektywnego i właściwego stosowania 
odpowiednich rygorów,. przewidzia- 
nych prawem. : 

W dalszym ciągu obrad rozwažo- 
ne zostały szczegółowo Sprawy wy* 
znaniowe. 

Z pośród spraw samorządowych 
objętych porządkiem dziennym obrad 
omówiono z udziałem Prezesa Izby 
Skarbowej i Kuratora okręgu szkolne" 
go sprawy finansów i szkolnictwa, 

Na obradach popołudniowych roz* 
patrzono szczegółowo sprawy organi: 
zacyjne, jak projekty reorganizacji ad- 
ministracji pierwszej instancji i meto- 
dy pracy administracyjnej, następnie 
sprawy rolnictwa. , (©). 

— Sprostowanie. Na zasadzie 
art. 21 dekretu w przedmiocie tym- 
czasowych przepisów prasowych z 
dnia 7.11,1919 r., proszę o umieszcze- 
nie w najbliższym numerze czaso: 
pisma „Sławo* sprostowania treści 
następującej: 

Notatka prasowa p. t.: „Obrady 
starostów. Pierwszy dzień zjazdu”, 
umieszczona w numerze 291 z dnia 
15.Х!.1926 r. czasopisma  „Siowo”, 
a dotycząca przebiegu obrad z pier: 
wszego dnia Zjazdu Starostów Wo* 
jewództwa Wileńskiego, podaje infor- 
macje nie pochodzące ze źródła urzę” 
dowego, naogół nieścisłe, zaś w ustę: 
pach, dotyczących treści wygłoszo- 
nego na zjeździe referatu o przyspo- 
sobieniu wojskowem, zawiera infor 
macje zupełnie niezgodne z prawdą, 
Stwierdza się niniejszem, iż mówiąc 
o młodzieży, garnącej się do szeregów 
przysposobienia wojskowego, referent 
podkreślił wysoką wartość ideową 
tejże, zaznaczając, iż akcja przyspo: 
sobienia wojskowego obejmuje sto- 
pniowo wciąż szersze koła tej mło- 
dzieży, Ponadto referent stwierdził, 
iż w zakresie prowadzonej akcji przy- 
sposobienia wojskowego współpraca 
czynników wojskowych i administracji 
ogólnej ułożyła się w sposób jaknaj: 
pełniejszy i najbardziej harmonijny, 

Za wojewodę O. Malinowski 

Prawda? Jakie to piękne! Jakie to 
imponujące! Ol My upojeni teražniej- 
szošcią. My Teraźniejszości poeci, pie- 
wcy, czciciele. 

® 

I trzebaž, že tak zadźwięczała wi- 
leńska poetycka niwa akurat w dzie: 
siątą rocznicę tragicznej śmierci po- 
ety, którego duch, jakby zda się stał 
ze skrzyżowanemi na piersiach ręka- 
mi na estradzie w sali Śniadeckich w 
momencie kiedy wiersz Wiszniewskie= 
go czytano... Jakby patronując mu, 

Ot aż gdzie i kiedy wzeszło ziar- 
no posiewu Verhaerenal 

Francuski ten Balg, ileż to temu 
lat, piórem jak kamertonem uderzył 
w arkusz papieru, hen, gdzieś tam, 
między Bruksellą a Ostendą — i aż 
dotąd dzwięczy od tego uderzenia 
poetycka niwa. A w mickiewiczow- 
skiem ongi Wilnie drgnęła teraz do- 
piero. 

Verhaerenl Tam, w małej Belgji 
co jest nieprzymierzając jakby jakąś 
skoncentrowaną Europą, jakimś Eu- 
ropy ekstraktem, z walk pełnej ra- 
dości życia Flandrji z mroczną, 8sce- 
tyczną Hiszpanjąj wyszła rasa na 
schwał. Tam obok kipiącej Brukselli 
muzealne Brugges.. Tam wspaniała 
kultura rolna i niezrównane zbiorniki 
dzieł sztuki, radykalny socjalizm i ka- 
tolicyzm wojujący, zdrowie, krzepkość 
fizyczna, płodność, tężyzna, gorący 
temperament, skłonny do orgij zmy- 
słowych i do zapamiętałych libacyj. 
Kultura zalewa małą Belgję ze wszyst- 
kich stron. W ten zakątek E ropy 
ileż to się zbiega „europejskich* szla- 
ków! Takiej rasy, takiego kraju pro- 
duktem był Verhaeren — europejczyk 
w każdym calu, współcześnie: rdzen- 

SŁOWO 

Tajemnica gen, Mon 
kiewicza. 

Pogłoski o aferze w sztabie W. 
s. Mikołaja Mikołajewicza. 

Jeden z ostatnich numerów rosyj: 
skiego pisma „Rul* przyniósł sensa: 
cyjną wiadomość o tajemniczem znik- 
nięciu gen. Monkiewicza, męża zaufa- 
nia w. ks, Mikołaja Mikołajewicza i 
jednego z najwybitniejszych oficerów 
rosyjskiego sztabu generalnego. Przed 
niedawnym czasem w Paryżu utrzy* 
mywała się pogłoska, jakoby  znale- 
zione zostało ciało gen. Monkiewicze, 
który rzekomo popsłnił samobójstwo. 
Jednakowoż pogłoski tej nie można 
było dotychczas sprawdzić, faktem 
jest tylko, że gen. Monkiewicz, od 
szeregu lat mieszkający w Paryżu, 
pewnego dnia znikł bez śladu. 

Gen. Monkiewicz był przed wojną 
szefem rosyjskiego wywiadu wojsko- 
wego, będąc w charakterze tym bez: 
pośrednim zwierzchnikiem wszystkich 
rosyjskich agentów wojskowych za- 
granicą. Po rewolucii gen. Monkie- 
wicz emigrował do Paryża, gdzie na- 
wiązał kontakt z gen. K. jednym z 
wybitnych członków nielegalnej orga- 
nizacji w armji bolszewickiejjw Rosji. 

Po tajemniczem zniknięciu gen. 
Monkiewicza mówiono o tem, jakoby 
popełnić miał on samobójstwo w 
związku ze zdefraudowaniem  prze- 
zeń pieniędzy państwowych. Podejrza- 
ną jest jednak ta okoliczność, że 
wkrótce po ukazaniu się pierwszych 
wiadomości o zniknięciu Monkizwicza, 
pisma nagle przestały na ten te- 
mat pisać. Pozatem stwierdzić należy, 
że pogłoska o rzekomem samobėjst“ 
wie opiera się jedynie na liście gen. 
Monkiewicza do gen. K, w którym 
Monkiewicz donosi, že „odchodzi“ i 
prosi, by „go nie szukano“. 

W związku z tajemniczą tą histo- 
rją „Rul* berliński przynosi artykuł 
anonimowego autora, który pisze, że 
niedawno spotkał się w jednem z 
miast europejskich z pewną . osobi- 
stością, zbliżoną do sztabu general- 
nego armji czerwonej, od której do: 
wiedział się szeregu bardzo cieka- 
wych szczegółów, dotyczących afery 
Monkiewicza: ‚ 

„Państwo, z którem 
był związany, leży na 
Niemiec, Proszę sobie 
dwa fakty: po pierwsze Monkiewicz 
utrzymywał koniakt z organizacjami 
kontrrewolucyjnemi  działającemi nie- 
legalnie w Rosji, po drugie zaś w 
przeciągu ostatnich dwuch lat bol- 
szewicy wykrywali każdą nielegalną 
organizację konirrewolucyjną, jak tyl- 
ko fa ostatnia nawiązywała kontakt z 
paryską bisłą centralą, G.P.U. bardzo 
często konflskowało listy nielegalnych 
organizacyj do centrali paryskiej, w 
których wskazywano na to, że w Pa. 
ryżu istnieć musi szpieg, działający 

Monkiewicz 
wschód od 
uprzytomn'ć 

na rzecz rządu sowieckiego, a na 
szkodę organizacji  kontrrewolucyj- 
nych. 

W swoim czasie wielką sensację 
wywołała wiadomość o zagadkowym 
zgonie porucznika floty rosyjskiej, 
Starka, jednego z najodważniejszych 
i dla bolszewików najniebezpieczniej- 
szych agentów  kontrrewolucyjnych. 
Starkowi udawało się od czasu do 
czasu jeździć do Rosji, gdzie zbierał 
doniosły bardzo. materjał, Władze. so» 

Budżet Ministerstwa 

WARSZAWA, 15. Xi, Pat. We 
budżetowa przystąpiła do obrad nad 
skowych. Na 
Wojskowych 
M. S. Wojsk. p. pułkownika Becka, 

Spraw Wojskowych. 

środę po południu sejmowa komisja 
budżetem Ministerstwa Spraw Woj- 

p przybył Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw 
arszałek Polski Piłsudski w towarzystwie szefa gabinetu 

Refęrat w sprawie budżetu M. S. Wojsk. wygłosił pos. Kościałkow- 
ski. Na wstępie referent podniósł, że 
rok wynosi ogółem cyfrę 703 miljony. Porównywując go z budżetem 
ubiegłych należy stwierdzić, że ze względu na spadek wartości 

preliminarz budżetowy na Sag 
lat 

złotego 
oraz wzrost cen budżetu ten jest mniejszy od budżetu z roku 1925. 
Przeliczając tylko 1/, część budżetu na rok 1925 według. kursu dolara 
należy dojść do wniosku. że na rok 1927/28 winien wynosić 858 milį. 
złotych. 

Po szczegółowem omówieniu różnych działów | budżetu, referent 
przedstawił cały szereg konkluzyj między innemi domagał się zapoczątko- 
wania przez Sztab Generalny prac nad znowelizowaniem ustawy o po- 
wszechnym obowiązku służby wojskowej w kierunku zróżniczkowania 
czasu trwania jej w zależności od rodzaju broni i służby, a w dziedzinie 
przemysłu wojennego wydatnego zasilenia kredytu. 
wojenny nie może w całości rożliczać na 

Ponieważ przemysł 
pokojowe zapotrzebowanie 

wojska należy przystosować go do produkcji pokrewnej dla celów użytku 
cywilnego, względnie umożliwić mu eksport zagraniczny. ‚ 

Po czterogodzinnym referacie pos. Kościałkowskiego przewodniczący 
pos. Rymar zarządzit godzinę przerwy. O godz. 9 m. 30 komisja wzno- 
wiła swe obrady w obecności Marszałka Piłsudskiego. 

W _ dyskusji ogólnej zabierali głos posłowie: Michalski (Chn), Lieber= 
man (PPS), Polakiewicz (Sir. Chł) i Czetwertyński (ZLN). 

Przemówienie Marszałka Piłsudskiego: 
4 

Następnie wygłosił przemówienie prezes Rady Ministrów i minister 
spraw wojskowych Marszatek Piłsudski który oświadczył co następuje; 

Poruszorio tu sprawę stosunku do kontroli wojskowej. .Nie pisałem 
ustawy o tej kontroli, zresztą cała kontrola tyczy się 1925 roku, co mnie 
obchodzi inaczej niż panów. Mnie w kontroli za rok 1925 obchodziła tylko 
kwestja dlaczego ja mam być obciążony deficytem 65 miljonów złotych, 
co stanowi poważną ujmę całej gospodarce wojskowej. Mam dwie rzeczy 
główne do poruszenia: jedną jest budżet wojskowy i sposób wydatko- 
wania miesięcznego w porównaniu z budżetem wyznaczonym na rok, a 
nawet na 5 lat, jek niektórzy panowie twierdzili. 

Okazuje się zawsze taka sprzeczność, że wydatki miesięczne porówna 
się z jakimkolwiek planem rocznym—a cóż dopiero pięcioletnim — że wy- 
daje mi się poprostu fikcją trzymanie się jakiegokolwiek planu. Nieraz w 
dyskusjach zwracałem uwagę na to, że należałoby dojść chociaż do kwar- 
talnego obliczenia, a zbyć biedy związane z wydatkami miesięcznemi. Je- 
żeli na innych resortach nie odbija się to tak silnie jak na wojskowym, 
to jest wynikiem tej prawdy niezbitej, 
tylko troska o gażę, gdy wojsko ma 

że w innych resortach przeważa 
bardzo skomplikowaną gospodarkę, 

związaną z wyżywieniem, ubraniem i szkoleniem ludzi. Gospodarka cierpi 
bardzo gdy musi się liczyć tylko z wydatkami miesięcznemi. 

Dzięki poprawieniu się ogólnej sytuacji finansowej wojsko teraz 
mniej cierpi. Jak referent podniósł przy teraźniejszej gospodarce znacznie 
mniejsza ilość pieniędzy zostaje dla skarbu z tytułu niewydania. Dzieje 
się to dlatego, że wydałem rozkaz wydawać wszystko, choćby ze złości, 
żeby nie wydawać skarbowi z powrotem, 
powiedziałem, ogólna sytuacja finansowa się poprawiła 

a po drugie dlatego, że jak 
i można liczyć 

chyba napewno, że miesięczny wydatek będzie przynajmniej taki sam jak 
poprzedniego miesiąca. 

(Godz. 12 min. 30 w nocy Marszałek przemawia w dalszym ciągu). 
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Przesilenie na Lotwie, 
|. RVGA, 15,XII. Pat. Prezydent Republiki powierzył przywódcy so- 

ejalistów-maksymalistów Skujenieksowi misję stworzenia uowego gabinetu 
z tem, że Skujenieks zdołały uzyskać: większość w pariamencie. 

Amunicja niemiecka dia Sowietów. 
Jak nam donoszą z Kowna, w ostatnich dniach przetransportowano z Nie- 

saiec przez Litwę i Łotwę 12 wagonów amunicji do Rosji Sowieckiej. 
Jest to już nie pierwszy transport 

dla Rosji Sowieckiej. и ” 
amunicji fabrykowanej w Niemczech 

wieckie domyšiaiy się o istnieniu 
Starka, nie mo ły jednak przez dłuż. 
Szy czas wpaść na jego trop. Dopie- 
ro, kiedy Stark nawiązał kontakt z 
centrałą paryską, widocznie został 
zdradzony, gdyż już po kilku tygod- 
niach zastał w tajemniczy sposób 
zamordowany w. Leningradzie. 

„Nie wiem, co właściwie stało się 
z Monkiewiczem —mówi osoba zbli- 
żona do czerwonego sztabu general- 

nego, bardzo jest możliwe, że spot- 
kam go w Moskwie, nie jest jednak 
rzeczą wykluczoną, że istotnie Mon- 
kiewicz już mie. Żyje. Czy odebrał 
Sobie życie, czy też padł od kuli 
kontrrewolucjonistów, czy wreszcie 
zabity został przez czerwonych, tego 
wszystkiego narazie nie wiem, W 
każdym bądź razie stwierdzić należy, 
że ręka Moskwy sięga bardzo da- 
leko“, 

  

  

ny flandryjski krajowiec i kosmopolita 
w najszlachetniejszem rozumieniu, U- 
niwersalizmu kwiat przyrosły krzepko 
do rodziitiej gleby. 

Tragicznie życia dokonał Verhae- 
ren. Zmiażdżył go pociąg na dworcu 
w Rouen, podczas wojny, w grudniu 
1916 go. 

Wieśniakiem był. Urodził się w 
1855 r. w zamożnem środowisku zie” 
miańskierm. Znał rodzinny swój kraj, 
Fiandrję, na wylot. Uczęszczając do 
uniwersytetu w Louvain hulał aż miło. 
Zostawszy adwokatem w Brukselli i 
wszediszy tam w koła literacko-arty- 
styczne folgował, co się zowie, buj- 
nej, flamandzkiej naturze. Wydał 
pierwszy tom poezyj licząc już trzy- 
dzieście kilka lat życia. Długie od- 
bywał podróże. Nigdy nie gonił za 
rozgłosem. Dojrzewał jako myśliciel i 
poeta powoli; powoli doszedł do 
sławy. Przebył ciężką chorobę nerwo- 
wą, która wywołała zwrot w całej 
jego twórczości poetyckiej. Ustatko” 
wał się; ożenił. Był wzorowym mężem. 
Przebywał latem w niedużej własnej 
posiadłości wiejskiej we Flandcji, w 
tak zapadłym kącie, że nawet kolej 
nie dotyka owego Cailou-gui-bigue; 
zaś zimę spędzał w Paryżu, właściwie 
pod Paryżem, gdyż w St. Cloud, 
kare żywot cichy, mało towarzy- 
ski. 

Oto i wszystkie „dane biograficz- 
ne“ do zapamiętania. Żywot Verhae- 
rena w niczem nie podobny do 
efektownej ziemskiej wędrówki — np. 
Byrona. 

Verhaeren jest lirykiem. W tem 
rozumieniu, że wszystko, Świat cały, 
lirycznie odczuwa. Ten nastrój ducha 
rtg? Schlaf ein lirisches Weltge- 
jiihl. Wszelako, obyczajem przyjętym, 

Teatr Miniatur 

„KAKADU” 
ul. Dąbrowskiego 5. 

nie szukać w liryzmie Verhaerena ani 
sentymentu, ani żadnego romantyzmu. 
W pierwszym zbiorze poezji, dają- 
cym obraz Flandrji współczesnej, jest 
Verhaeren zdeklarowanym realistą, 
omijającym skrzętnie wszystko, co 
Fiandrja ma sielankowego, miłego, 
marzycielskiego. Pociąga go Flandrja 
taka, jaką odtwarzali na obrazach 
swoich Rubens. Jordaens, Breughel, 
to jest Flandrja jarmarczna, obżerają: 
ca się uciechą życia, brutalna, rozpa- 
sana jak bohaterowie Rabelaisgo z 
nadmiatu sił żywotnych i tężyzny. 
Piyną po kariach zbioru „Les Fla- 
mandes* — „les fureurs d'estomac, 
du ventre et de la debauche*. Dopeł- 
nia obraz Flandrii inny żbiór poezji, 
zatytułowany „Les moines* (mnisi), 
odsłaniający nam zakątki kraju, gdzie 
schroniły się i trwają odgłosy — 
średniowiecza. Verhaeren opiewa he” 
roiczne symbole wielkiej przeszłości, 
opisuje... mohikanów doby roman- 
tycznej; poezję nadmiaru życia do" 
pełała poczją skupienia i ascetyzmu. 

Potem następuje w życiu i twór: 
czości poety gwałtowny i gięboki 
przełom. Bodaj-że wywołał Ów prze” 
łom: silny atak neurastenji. Obmierzł 
poecie świat, ogarnęły go: melanchol- 
ja, apatja, pesymizm. Wszystko ru 
nęło: wiara, altruizm, sposób pojmo* 
wania i odczuwania ojczyzny, świata, 
życia. Dusza poety stała się wielką 
pustynią, zasianą .ruinami, Doszedł 
Verhaeren do tego stanu, z którego 
dwa są tylko wyjścia: albo samo- 
bójstwo, albo — odrodzenie się. 

Na szczęście ostry kryzys minął 
i wyszedł z niego Verhaeren — od- 
rodzony. Wrócił do świata w tym 
sensie, że jakby roztopił się, rozpły- 
nął we wszechświecie. Ogromna dia 

   
inauguracyjne otwarcie 

  

   
      

Teatru Rewji 

w sobotę 18 grudnia b.r. 

Bliższe szczegóły w aflszach. 

Świata nienawiść przerodziła się w wiel- 
kie ukochanie świata, 

Miltiplie et livre tol! Defais 
Ton ėtre en des millions d“ėtres... 

Jakbyśmy słyszeli warjant Mickie- 
wiczowskiego: „Jestem miljon, bo za 
miljony cierpię... Verhaeren nie za- 
bierał się cierpieć za miljony i znosić 
katusze, ale wespół z miljonami, we- 
spół z całym Światem: czuć. Ogarnęło 
go i zachwyciło: piękno wszechświata. 
Odkrył: piękao nowe  promieniujące 
z rzeczy nowych. 

Albowiem — zważmy dobrze! — 
Piękno nie jest pojęciem stałem, nie- 
zmienaem. Piękno podlega ewolucji, 
jak wszystko na Świecie, jak wszyste 
kie nasze pojęcia. Dawniej zwraca- 
bśmy uwagę tylko na kształty ze- 
wnętrzne. Dziś zachwyca nas piękno: 
wewnętrznej treści rzeczy. Lokamo- 
tywa jest dla nas piękną, bo łączy 
się z nią pojęcie o potędze ludzkiej, 
co puściła w ruch koleje. Linje tele- 
grafu, telefony, warsztaty, kominy 
fabryczne, wieża Eiffla, dieadnouty, 
bulwary paryskie mają piękno — w 
sobie samych. Nie linje ich piękne, 
ale Pigknem promienieje ich treść we- 
wnrętrzna. Piękny jest wszechświat 
teraźaiejszy—w istocie swojej! 

I Verhaeren, powa 
wewnętrzne, duchowe, symboliczne 
obecnego świata, całej otaczającej nas 
teraźniejszości, stał się poetą (nie 
wznośmy rąk ku niebu desperackim 
gestem!) stał się poetą: wieku maszyn; 
poetą miast ogromnych, bsjecznych, 
wysysających, jak wampiry krew tęgą 
wsi;poetą fabryk, tworzących bezmiar 
rzeczyy z których się kolejno 
wytwarza « innych rzeczy bezmiar; 
poetą epoki naszej kipiącej olbrzy- 
mim ruchem przemysłowyma i obraca« 

Nr 502 (1302) 

Z SĄDÓW. 
Sprawa „Unzer Gedank“, 
W dniu 29 bm. rozpoznawana będzie 

prżez Sąd owy sprawa redakcji pismą 
żargonowego <Unzer Gedank», które swego 
cząsu omawiając sprawę wyroku wydanego 
w sprawie 23 komunistów użył» wyrażenia 
równoznącznego z polskiem wyrażeniem 
warjat. Pan Komisarz rządu zarządził kon: 
fiskatę wapomnianego czasopisma, a urząd 
prokuratorski pociągnął odpowiedzialnego 
redaktora do odpowiedzialności za obrazę 
wymiaru sprawiedliwości, 

Obrona opiera swoje twierdzenie na 
tem, że w języku żydowskim litery <n» i <g> 
są bardzo podobne i przy korekcie różnica 
ta mogła być przeoczona co oczywiście pa- 
czyłoby całkowicie treść wzmianki. 

Znów komuniści przed sądem. 
Sąd apelacyjny pod przewodnictwem 

V. prezesa Bochwica rozpoznawał sprawę 
dwunastu organizatorów <Partji Komuni- 
stycznej Białorusi Zachodniej», 

Oskarżeni nie przyjęli wyroku sądu okrę- 
gowego skazującego icn na cztery lata domu 
poprawy i apelowali. Sąd apelacyjny za- 
wierdził wyrok, uniewinniając całkowicie 

H. Mafkowskiego i B. Jaroszewicza. 
Zaznaczyć należy, że współoskarżeni w 

w tej sprawie (z art. 102 K. K.). Jan i Ra- 
fał Sierżantowie oraz Al. Samszyt uprzednio 
skazani zostali przez sąd doraźny na karę 
Śmierci i dopiero Prezydent Rzeczypospoli- 
tej w drodze łaski darował im życie, zamie« 
niając karę śmierci na dożywotne ciężkie 
więz'enie, 

Organizacja ta zlikwidowana została 
RK, policję 25 września r. ub, w okolicy 
iešwieža, 

UREGEKESESENEB 
RADJOSŁUCHACZE! 

Pamiętajcie, że lamki PHILIPS MINI- 
WATT wykonane są według najnow* 
szych wymagań radjotechniki i že 
odznaczają sę minłmalnem zużyciem 

prądu i niedoścignioną trwałością. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA od 
Waszego dostawcy lamp radjowych! 

W prospektach PHILIPSA znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać najbardziej 
odpowiednie  lamki dla Waszego 

aparatu. 

  

b= ren o gre no z, * 
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WIRÓWKI 
do odtłaszczania mleka 

„Alin-Laval“ 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 

nie mają sobie 1ównych, cieszą 

sławą. 

Na ostatniej tegorocznej 
wystawie w Częstochowie 

nagrodzone złotym medałem. 
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Najdogodniejsze warunki 

kupna: (10-cio  sięczne 
raty) 30-letnia gwarancja 

używalności. 

Kompletne urządzenie mle- 
czarń ręcznych i parowych. 

WILEŃSKI 

SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul, Zawalna Nr 9. 

Oddziały: w  Głębokiem, 

Dziśnie, Smorgoniach i 
Gródku Wil. 
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jącej krociami; poetą ery demokra- 
tycznej, poetą socjalizmu, poetą rasy 
europejskiej, poetą teraźniejszości. 

Cała jego poezja, to jeden pate- 
tyczny hymn wyśpiewany na cześć 
i chwałę czasów, które przeżywamy, 
światu, który nas otacza. 

* 

Jest tedy  Verhaeren wszędzie, 
gdzie tętni najpotężniej życie współ- 
czesne. Nieznosi sennej, cichej, stod- 
kiej, rozmarzonej Fiorencji; uwielbia 
Londyn, zachwyca się kipiącym Ham- 
burgiem, upaja się bajecznem życiem 
wszechsironnem Paryża, Śpiewa pea- 
ny na cześć olbrzymiej energji, bu- 
chającej z odmętu wielkich miast; 
krzyż kreśli nad wyludniającą się 
wslą, wyssaną przez miasta. Poru- 
sza go do głębi walka socjalna mię- 
dzy wsią a miastami, widzi w tej 
walce symbol nieśmiertelnej walki: 
zachowawczości (wieś) z postępem 
(miasto). Miejskiem życiem — woła— 
powinniśmy żyć! Powrót do natury 
niemożliwy już dla nas, Żyć powin- 

cześni, ludzie teraźniejszości! / 
Uwielbia też Verhaeren tłum, ma- 

sy, lud.. To dziś w krajach czynnik 
najpotężniejszy, miarodajny. Człowiek 
współczesny, choćby ukrył się w Sa- 
motni eremity, podlegać musi prą- 
dom—tłumu. Dziś wpływ ludzi na 
człowieka, ogółu na jednostki stał 
się niemal wszechwładnym. Niema 

niśmy i musimy, jak ludzie nowo- / 

w 

sposobu uchronić się od tego wpły: 
wu, od tego oddziaływania. Wytwo- 
rzyły się nowe rasy. Dla całych ty- 
siąców ludzi stał się Paryż, Berlin, 
Wiedeń, bal stała się nawet taka 
Warszawa—ojczyzną. Mamy dziś nie- 
tylko Niemców, Francuzów, Włochów



Nr 202 „1802; 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Likwidacja banków. rych wymówione korzyści są większe, wymienionego domu wezwania, za- 
; ulegają wykonaniu w ten sposób, iż wierające powiadomienie o nałożeniu 

Ministerium Skarbu stoi ma sta korzyści te mogą być pobierane w aresztu na komorne i żądające skła- 
nowisku, że obecna ilość banków umówionej wysokości do najbliższego dania takowego od tego czasu na je- 
jest bezwarunkowo nadmierną, a terminu ich płacenia, przyczem ter“ go ręce. Dotychczas wszystko zgod- 
przez to samo tworzy organizm zbyt min ten nie może przekraczać dnia 1 nie z obowiązującemi przepisami, 
słaby, aby mógł prowadzić racjonalną lutego 1927. Nowe rozporządzenie _ Ale tu następuje pewne „ale”, p. 
1 skuteczną akcję kredytową. Nie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia Rudnicki mianowicie wyznaczył nie- 
jest jednak rzeczą możiiwą zbyt gwał- 1927, : którym lokatorom wysokość komor- 
towne likwidowanie banków istnieją- nego dowolnie, przeważnie w sumie 
cych i prowadzących jakie takie oce- Licytacje w Banku Ziemskim. większej niż dotychczas było płaco- 
racje. Ministerjum Skarbu opiera się W dniach 29—go listopada do 13 gru- ne. Tak naprzykład lokatorowi p. 
na artykule 101 rozporządzenia Pre- dnia r. b odbyły się w Wileńskim Banku J. Auksztulewiczowi komorne żosta- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 Ziemskim licytacje z drugiego półrocza ło ustanowione przez sekwestratora 

) grudnia 1924 r., który brzmi: / 1926 r. na których zostały sprzedane nastę- 2 wysokości 100 zł. miesięc'nie, 

am 

dniu wczorajszym o goda. 12 w 
południe odbyło się uroczyste po- 

i +2 pujące nieruchomości 
„Banki akcyjne i komisowo-akcyj- 2 Nowo-Wilejee dom z placem przy wówczas gdy przedtem p. A. płacił 

ne, istniejące prawnie w dniu 31 gru* ul. 3 Maja 13 była własność Salna Mera, tylko 45 zł Ponadto p. sekwestrator 
dnia 1924 r., winny wykszeć kapitał obecnie kupiony przez Józefa Ostrowskiego caikowicie zb: 10 KoliCz- 

я S i. 6260, e zbagatelizowai tę okolicz 
kładowy do końca 1925 r. w wy- "820 Nowo:Wilejce plac 13 Mają ność, że niektórzy lokstorowie opła 

okości conajmniej 500.000 złotych, 134 p. wł. Rożdiestwienskoj Olgi ; о:›ес:.’я: cili komorne na kilka miesięcy zgóry. 
lo końca 1926 r. l.000.000 złotych kupiony przez Józefa Ostromenckiego za Nadmienić należy, że p. sekwestrator 
wreszcie do końca 1928 r. w wy- zł. 1710 nie zapytywał poszcze óinych loka- 
okości określonej w artykule 10. A Ariskienikach pisc pr UNI big, ant? os fokółcj kónkfośko W razie, gdyby kapitał zakładowy Pe” iej 14b. wł. Laausten Kamilii kupłony TOTOW, 5 ys с g0, 

„ gdyby Kap й przez Józefę Malinowską za sumę 3300 zł. ani o terminie, do którego to komor- 
ie osiągnął kwot odpowiednich w _ folw. Aleksandrowo Nr8 w pow. ne zostało przez nich opłacone. 

terminach powyżej oznaczonych — Pińskim gm. Wiczowskiej obszaru 21,30 ha Prosi 4 
winno nastąpić niezwłocznie likwida- b. wł. Olic Henryka kupiony przez  Atana- ieięniackcych: Pirsikd I Rud. ю е zego Polakowicza ża 8 К е o 
cja banku“. © ‚ o maj Dane ioe z pa Wil.-Trockim, nicki działa, o wgląd w powyższą 

Już dzisiaj może Ministerjum na gm. Olkienickiej ovsz. 31457 ha b, wł. Ma. sprawę i pouczenie p. sekwestratora 
m posiadanych  materjałów rji p een AZOT Marjanowi Traja g tem, gdzie kończą się jego upraw- 

nowi za zi. pzez : O: sra maj. Kwaterka, pow. Święciańskiego nienia, a zaczyna się samowola. 
- cały sżereg ® gm. Kiemieliskiej obsz. 152,39 ha b. wł. — (t). Płatnik powinien byćo- 

zmuszony przejść. w stan likwidacji. Jadwigi Aramowiczowej sprzedany Konstan: becny na posiedzeniu Komisji 
Ponieważ powyższe sianowie- temu Ponomariewu za sumę 1980 zł. Odwol j. M tatni 

nie powinno, zdaniem n sterjum maj. Kół pow. Drohiczyńskiego, gmi- wolawczej. ocą ostatniego ©- 

Skarbu, wprowadzić w dziedzinę ban- "7 2 obsz. 158,98 ha b. wł. Antonie- oaz skarbu zarzą: 
] mo OŁ pok 2 Nidzękezo za 0050 KE CRO AWA 

_ widzia or likwidacji nie zie maj. Rożan powiatu Łunin'eckie : | ооа wpadki zikoszomy 0 gay bej akto WEST KA do spraw podali majątkowego tych 
Podło Ministerjum Skutbw za yła własność Moraucha i Benjamina Bran« atnikėw, kiórzy prosili o to w 

Ė ośrednictwem organizującego się Pa Ai Spies Atrioai WE swych odwołaniach. 

obecnie Komisarjatu Bankowego, czu- leśnego Ak korelcżegoj. za p Ww 
wać będzie bardzo ściśle nad tem, 2ł. 63.000; 
zby uzupełnienie kapitału do normy, 

j t tykule 101 Makazane m Bowolanym kule 10!  _ Delegacja kupców żydów. czczo, przy „ul Kiiwaryjskiej NE, 64 
cznię było uskuteczni i 16° | Ne zasieki 2 3 ee p. Maleckiego. W dniu przedwcio- _ Nowo odremontowany lokal skie: 

wy instytucyj bankowych. Wobec ko- r2jszym odbyło się posiedzenie za- pu mile wygłądejącego i zaopatrzo- 
nieczności uzdrowienia stosunków, ją. TZAdU związku kupców żydowskich, nego obficie w towar pierwszorzędnej 
kiekolwiek fikcje nie będą mogły być na którem uchwalono wysłać specjai- jakości daje' gwarancje, że mieszkańcy i ędą mogły by ; С 
tirowane, ną delegację da prezesa Izby Skarbo- Ul. Kalwaryjskiej i sąsiednich dzielnic 

` wej p. Maleckiego. : skorzystają z okazji aby robiąc zakti“ 
Wzrost dochodów państwo- Delegacji poruczono poruszenie PY  przedświąteczne zaopatrzyć się 

į wych sprawy zmiany przez inspektorów po+ w towar pierwszorzędnej jakości. | 

datkowych szeregu patentów handlo- _ Poświęcenia tej nowopowstałej 
wych przedsiębiorstw hurtowych z Il placówki polskiej dokonał wikary Według dotychczasowych zesta- 

 wień wpływów z danin i monopo* ną | kategorję. parafji Św. Rafała ks. Paweł Ingiele- 
„low pańsgwowych w ostatnich trzech Przybyła do p. prezesa Maleckiego Wicz. 
dekadach listopada, dochody państ: delegacja prócz sprawy zmiany pa Gościnnie podejmowani goście 

, wa z tych źródeł w porównaniu Z tentów II kalegorji poruszyła tu żegnali gospodarzy z myślą, że w 
, październikiem br. wzrosły, wynoszą kwestję rzekomo ostrego nadzwyczaj najbliższym czasie po przezwyciężeniu 

_ bowiem około 163,400,000 zi, pod- sposobu ściągania zaległości podat- trudności organizacyjnych firma „Sta- 
(, czas gdy w miesiącu poprzednim wy- kowych, oraz sprawę kontroli inspekto- nisława Pawłowska*  promieniować 

_ nosiły zaledwie 151,000,000. rów przy. wykonywaniu patentów, będzie na terenie ul. Kalwaryjskiej. 
an Malecki wyjaśnił, iż w spra- — (un) Ceny w Wilnie к @ 15 Ustawa przeciwko lichwie. yi e, pał śm ów, to wskazanem je dynie grudzia rb sz a Ii V 

Minister Skarbu podpisał rozpo: by było indywidualne zwracanie się 7 PiE MI 
rządzenie zinieniające art. 2 i 3 WE osób, uważających iż przy zmianie SE boś Ani koa RE 
porządzenia o lichwie pieniężnej z dn. kategorji patentów zostały pokrzyw- 39, otręby żytnie 28 — 29, e 29—30, 

a września 1926 r. Artykuł 2 w no- >: * a za i ziemniaki 7.50 — ma Ten kačių. > żyto 
| wem brzmieniu postanawia, że ko- jo za lo kontroli inspektorów, mocna, na owies u zymana. Brak dowozu, 

rzyści majątkowe osiągane przy Przy wykupywaniu patentów, to konte Mass O io Taza | 1 CL 
" czynnościach kredytowych nie mogą rola ta ma jedynie na celu przestrze jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75— |, 

/ przekraczać 15 proc. w stosunku ro- ganie, aby kupcy wykupili patenta żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — |, 
' cznym, nie licząc kosztów porta, op odpowiednie. = 40—45, kartoflana 80—90, gryc. ia 

łat stemplowych i prowizji obroto- _ W kwesiji egzekucji ošwiad+ "0770, Iscamienna 2200 60-65, 60 
| wej, które jednak nie mogą przekra- Czył p. prezes Malecki, iż ostre ich 55_60, razowy 40 — 45 gr. za kg, 7 

czać jedną czwartą proc. kwartalnie. Ściąganie jest spowodowane winą 
Przy pożyczkzch .na zastaw rucho- Samych kupców, którzy z lekcewzie- 1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 

Kasza manna amerykańska 150-160 54 

* mości z wyjątkiem papierów wartoś- niem traktują nakazy płatnicze i pe- lerana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

4 ciowych i towarów, korzyści majątko: daiki wpłacają z niezwykła opiesza- 0-60 Jatana 10-68, 7 sai 
cielęce 150—170, baranie 160—170, wie= 
Brzowe 230250, schab 260-270, bóczek 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, Il gat. 320 — 360, szmalec wieprzowy 

‚ sadło 350—400. 
Nabiał: mieko 50—55 gr. za 1 litr, śmtę- 

tana 250--260, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso« 

| we ne mogą przekraczać 15 procent łością. 
oraz aż do dwóch procent miesięcz —!(h)! Samowola sekwestrato- 

| nie od sum udzielonych pożyczek, tora Magistratu. Ponieważ właści- 
tytułem wynagrodzenia za ubezpie- ciel domu przy ul. Konarskiego Nr. 9 

| czenie przedmiotów  zastawionych, nie uiścił podatku od nieruchomości, 
przechowanie i szacowanie. Artykuł sekwestrator Megistratu m. Wilna p. 

* 3 postanawia, że umowy o pożyczki, Rudnicki, powołując się na ustawy z 
, zawarte przed dniem wejścia w życie dn. 11.VIII i 14 XI:—1923 r., wysto- 
@ niniejszego rozporządzenia, w któ- sował do poszceególnych lokatorów 

lone 700 — 780, solone 650 — 700, desero' 
we 800—850. 

  

+ ale i. paryżaninów, wiedeńczyków, przypadku, trafu, losu. Ludzkość nie у 
j warszawiaków. Dzięki zaś znakomi- chce być na łasce i niełasce żadnego Pac; alebo ma r 

„tegoczesnym šrodkom komuni: nawet bóstwa. Chce sama © losie etą zatraca poczucie własnego „ja“. 
kacji wytworzyła się syntetyczna, swym stanowić. Każdy z nas jest w i świat, to— 
samodzielna rasa... europejczyków. armji owej walczącej ludzkości—sze- 2 je a > % monde de mol- 
„I Verhaeren staje się piewcą— regowcem. Szeregowcem jest uczony meme... 

1 „auropejskošci. Marzy mu się uiopja (na cześć wiedzy i nauki Ścisłej wy- * 
“0 „narodzie Europy“, mającym wspėl- špiewal Verhaeren niejeden  poemai), 
„rą jedną etykę, estetykę wiarę... Verha- szeregowcem jest najbezdomniejszy 
 gren odkrył duchowe Zjednoczone proletarjusz. Lepiej niewiedzmy nic— 
, Stany Europy na sporo last przed woła poeta,—niż żebyśmy mieli wie- 

sformułowaniem ich koncepcji paf- rzyć w to, co nie istnieje; niech rd 
; stwowej przez hr. Coudenhove'Ka- czej świat będzie bez żadnego zgoła 
* lergis i paneuropejczykami co tego bóstwa, niż żeby miał czcić fałszy- 
‚ datą kongresowali w Wiedniu. O je- wych bogów! Robotnik, wykonywa- 
; Ёпёш SR: kiedy Walt Whitmann jący pracę swoją nawet mechanicznie, 
+ budował swoją apoteozę rasy amery- przygotowuje nową erę; przygotowu: 

kańskiej, a Nietzsche odkrywat nad ę kupiec przygotowują i yty. 
; człowieka, Verhaeren przeciwstawił Wszyscy dziś — rozpraszają ciemno- 

, panamerykaninowi—paneuropejczyka ści, Admiracja Verhaerena dla „twór: 
a nad-człowiekowi-nad jednostkę, tłum, ców nowej ery" granic nie ma. 
masę społeczną. Dola człowieka—powiada—w nim 

| Verhaeren to istny mikrokosmos, samym jest. Człowiek jest sam twór- 
ętniący rytmem całego, ogromnego cą własnej doii lub niedoli. Idea ta 

"= współczesnego życia. W pocmatach wykwitia dwakroć na ziemi fiamandz- 
- jego, w poezjach, jakby się słyszało kiej. Znalazł ją w samoinych rozmy- 

| gwar miejskich tłumów, huk miaro- ślaniach Maeterlinck; dobył ją z  tu- 
< wy pędzących pociągów, grę mło- multu i szalonego wiru życia współ. : tów fabrycznych, pace wa czesnego OE |. 

, gorączkową działalriość miljona inkarnacją bóstwa; ać siebie : . 
czynników współczesnego, szerokie- dą ludzie, jek bracia; ziemia będzie Po: owe ya 
go życia. dla człowieka rajem. Oto najtreściw- Śniadeckich, up © ® 

' * Szy zarys „nowej ery* czyli „złotego ' Może go zaś wiele osób nie spo- 
: wieku”, w którego nastanie wierzył strzegło wcale, bo raz: kioby tam na 

‚ W. bezpośrednio przedwojennym Śwłęcie Verhaeren. Wyraził to do: duchy dziś zważał, gdy byle medjum 
czasie stała się poezja Verhaerena sadnie pod przenośnią symbolicznej tuzjnamni je wywołuje a powtóre—my 
niemal czystą filozofją wieszczącą nie Ewy, co pewnego dnia zastaje bramę tk nic nie pamiętamy z dnia wczo» 
tylko nastanie nowej dla ludzkości do raju—otwartą. Mogłaby do raju rajszego, że wszystko, co dziś się 
ery lecz formalnego Złotego Wieku. wrócić, ale wracać nie chce, ponie- gzjeję mówi i słyszy wydaje się nam 
A nie nastanie na skinienie jaklegoś waż znalazia raj... w ziemskiego ŻY- tak zachw ająco noweml 
bóstwa. Nie! Sama ludzkość przygo* wota trudzie i upojeniachi Ycaj 
towuje powoli tę nową erę i — bu- Ludzie—woła poeta—nietylko ko- 
duje „ją. chajcie jedni drugich, ale zachwy- 

Ludzkość wyzwala się z tyranji— cajcie się jedni drugimi. Admirez- 

Jakżeśmy daleko, jakże daleko od 
typu poety wołającego: „Czucie i 
Wiara silniej mówią 
mędrca szkiełko i oko“!-lub odzy- 
wającego się z. przekąsem 
co «widzą świat w proszku, w 
gwiazd iskierce»l 

loto w rajświeższej co do daty 

za- szłości ku Przyszłości obróciła, 

cichutko, urywanie, nieśmiało, w jed- 

mości wyrazu—te, akurat te struny, 

grał dawno już temu swoje hymny 
entuzjastycznego uwielbienia dla — 
współczesności, dla—teražniejszošci, 
dla jej oszołamiającej, fascynującej 
panoramy. ; 

Jak się rzekło: duch Verhaeren'a 

: GZ 
L 

= 
7 

270, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 

600, młode 300—350, gęsi żywe 
bite 600—1000 gr: za sztukę. 

Od Redakcji 
ktor Kurjera Gospodarczego bę Rubie 4,77 4,751/2 

dzie przyjmował interesantów od 

godziny 6ej do 7ej po polu: wyj B. Ziemski zł-100—33,50 33,60 

  

posiedzenia Komisji odwoławczych Spostrz 

— Nosa placówka polska. | 

KRONIKA MIEJSCOWA. święcenie sklepu kolonjalno-spożyw- Opad za do- 

skich u prezesa Izby Skarbowej pod firmą „Stanisława Pawłowska". Wiatr 

do mnie niż nownie wydany biuletyn zawierał tę ani zatrzymany. 
samą treść i układ co pierwotnie. 

o tych, Widząc 
każdej władz administracyjnych i brak zde« 

cydowania, w dniu wczorajszym wy- 
drukowano ponownie 7.500 egzemp- 

Poezji wileńskiej, co się cała od Prze. larzy biuletynu. 

zw ja aturka o śŚwicie,— jący najgorsze nawet odezwy komu: 

aa a g Ze układane w Mińsku, zaleje 

jaki i dalekim od .„. wkrótce nasze 

p A ar uoga omni wołując ferment w umysłach ciemnych 

na których wielki poeta belgijski wy: mas 

2 ООО СМО 

Sia o Risk 1 ac 1 k 
arzywai kartoile 8—10 gr. za э B < 

eebula 60—70, marchew 12—15 gr. za I kg. GIEŁDA WARSZAWSKA 
pietruszka 8—12 (pęczek), buraki 10—15 gr. 15 grudnia 1036 r. 

za 1 kg. brukiew 10 — 15, Aga kwas. Dewizy i waluty: 
800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. Trónż 
za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg. kapusta 

nie wpłacają, li tylko winni zapisać 
się na listę. Zapisy przyjmują w 
Sekretarjacie Związku w godzinach 
urzędowych do dnia 20 grudnia. 

Sprz. Kupno. ZEBRANIA I ODCZYTY. 

świeża 10—15 kwaszona 20 — 25, kalafiory Dour 8,98 9,00 8,96 Nowy Zarząd Stowarzysze: 
idory 80 — Holand 360,85 361,75 359.95 = rzą 

1 kę. 80 ка «cinko, ponios. BB pr AI a Londa, „ $ 4334 1362 nia Letarzy Polaków w Walne. 
Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru Iowy — ‚ a ostatniem odbytem  posiedz 

szki 120-200, śliwki 180-220. Paryż 3608 3590  ż%ó% Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w 
Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 Praga 26, PA 12686 Wilnie, został obrany nowy zarząd 

(w detalu), a 155 (w hurcie), 175 (w Aa ZR aS? MG Stowarzyszenia w osobach: prezes 

A ty a 340—350, śnięte 250— Włocsy 4020 40,30 40,10 dr. Ludwik Czarkowski, vice-prezes 

260 za 1 kg., szczupaki żywe 300-320, śnięte Belgia 12555, 1586 4 Leon Klott, I sekretarz Eugenjusz 
340350, šnigte 2601 Stok kom Klemczyński, Il sekretarz Bujwidów - 

Papiery wartościowe 
200—220, okanie żywe 

na, Skarbnik dr. Wacław Bądzyński, 
i 300-320, śnięte 230—240, leszcze и -° с я 

:;шез?‹;'з%о, nięte 260-270, sielawa 250— Pońyczka dolarowa Aj 8550 — oraz gospodarz p. Henryk Wrześ- 
300, wąsacze żywe 300.320, sniete 220—250, „ _„*,, e 00 <725 —"  Ulowski, 

węgąpze (brak), płocie 150 — 200, dema V E a 2 — — Powszechne wykłady uni: 

RB '6b: kury 350—500 gr. za sztukę, kur —BrOC. listy zast. wersyteckie. We czwartek, dnia 16 

częta ZO -250 kaczki 500-800, bite 400—  iemskie przeiw. 3825 38,25 38,75 grudnia 1926 r. o godz. 6-ej wieczo- 
rem w Sali Śniadeckich uniwersytetu 
prof. d-r Kazimierz Chodynicki wy- 
głosi ooczyt p. t: «Reformacja i re- 
akcja katolicka». 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 

RÓŻNE. 

800—1400, E 
GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia I6 grudnia 1926 r. Poczynając od dnia 
Złoto. dzisiejszego  Reda- 

Listy zastawne. groszy. 

  

dniu. — Zjazd litewski w Święcia: 
nach. W tych dniach został zakoń« 

у czony odbywający się w Święcianach 
zjszd nauczycieij litewskich szkół po- 
wszechnych tow. „Rytas“ oddziału 

; Święciańskiego. 

(o) Sprawa gmachu teatru 1 jeździ ies Jai, 
: w : a zjeździe poruszano sprawy 

ZWARTEK| Green, s. o g.7 m.36 NA Wielkiej Pohulance. W czasie zawodowe muczydasttić litewskie- 
przedwojennym powstała w Wilnie go przewodniczył na zjeździe przy- 

16 oz: Zach, si, 6 g. 3 m. 26 spółka na czele z p.p. Mieczysławem byjy specjalnie z Wilna ks. Karju- 
Buzebjnsza Bohdanowiczem, Hipolitem Kotwin- psztjs. 

Milewskim i Feliksem Zawadzkim, Po przyjęciu szeregu rezolucji   
  

eteorologiczne Zakładu która to spółka zbudowała gmach 
Ptodrolozii US. B. teatru przy ul. W. Pohulanka. 

z, dnia 15—XII 1926 r. Obecnie ta spółka zaofiarowała 

związanych że sprawami zawodowe- 
mi nauczycielstwa, zjazd uchwalił 
między inaemi, iż - każdy. nauczyciel 

; m gminie m. Wilna przyjęcie gmachu i i i 

Es . ) 12 wzmiankowanego teatru, z tym wa- AE wj 

Temperatura runkiem, żeby były spłacońe wśzyst- wśród ludńości miejscowej, szerząc 
średnia ) M > hipoteczne i zaległości PO wy ten sposób «uświadomienie naro- 

dowe>, : 
Zaiteresowanie zjazdem, nawet w 

sferach _ nauczycielstwa litewskiego 
niewielkie. 

Na wtorkowem 'posiedzeniu miej- 
skiej Komisji Finansowej, po rozpa« 
trzeniu warunków ofiarodawców ofer" 

j * 

) Południowo-Zachodni 
bę w mm. 

przeważający ta ta została przyjęta. 2 я 

Uwagi, Pozodnie. Minimi sadobę | Jak się dowiadujemy, missło 20- skie, Gy tych dniach wiedze admini | 
z m ici ” 2 + 1 + +. 

Salekia. Sz nie właścicielem powyższego gma stracyjne zostały powiadomione o 
chu teatralnego po zapłaceniu zaled- 
wie 8000 zł i to w ratach diugoter- 

"—- (1) Nabożeństwo żałobne minowych. 

za duszę pierwszego Prezydenta. 
W dniu dzisiejszym w kinesie kara- 

imskiej o godz. 10 rano odprawione gy, 
zostaną modły za duszę pierwszego 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
Gabryela Narutowicza. 

mającem się ukazać nowem  CzESO- 
pismie litewskiem pod tytułem „Wil- 
niaus Varpas“ czyli „Dzwon Wilna”. 

KOLEJOWA, Czasopismo powyższe należeć bę- 
— (i) Ruch towarowy przez dzie do rzędu czasopism litewskich 
Zahacie. W ostatnim tygodniu subsydjowanych przez Kowno, a ma- 

dał się zauważyć wzmożony ruch to- jących na celu prowokację w stosun- 
P: warowy na stacji Zahacie. W tygod- ku do władz polskich i nielicznej lud- 

niu tym przewieziono przez stację ności litewskiej w Wileńszczyźdie. 
URZĘDOWA Zahacie do Rosji dwieście czternaście Redaktorką «Vilniaus Varpas» z0- 

— inspekcja Komisarjatu Rzą- wagonów węgla. Świadczy to wy. staje niejaka Żukowska, redaktorka 
du. W dniu wczorajszym obecny w mownie, że ruch towarowy na tej obecnie wychodzącego „Vilniaus Ai- 

Wilnie na zjeździe starostów Inspek- linji wzmaga się z każdym niemal ty. das*. Czasopismo ma być specjalnie 

tor Administracji przy Ministerstwie godniem, prze”naczone dla młodzieży, której 

Spraw Wewnętrznych p. Twardo, od- AKADEMICKA demoralizacją postanowili się zająć 

był inspekcję urzędu Komisarza Rzą- — Wojewódzki Wileński Ko. działacze litewscy w Wilnie, 

du na m. Wilno. mitet V-go „Tygodnia Akademi- — Osobiste. Bawi w Wilnie od 

Przy zwiedzaniu Komisarjatu, ze ka. podaje do publicznej wiadomości, Paru dni b. dyrektor banku kredyto- 

sprawami bieżącemi urzędu zapoznał iż w sobotę dnia 18 bm. odbędzie wEBO p. Sigmund, przedstawiciel zna« 
p. Inspektora Twardo Komisarz Rzą- się licytacja fantów nierozlosowanych ego Towarzystwa wydawniczego 

du p' Wimbor. w czasie trwania loterji. im. Ossolińskich we Lwowie. P.Sig- 
— (1) Instrukcja Ministerstwa _ Licytacja odbędzie się o godz. mund przyjechał w celu nawiązania 

w sprawie prowadzenia meidun. 10-ej rano w lokalu D. H. Br. Jabł- kontaktu z miejscowemi księgarniami 
ków. Ministerstwo Spraw Wewnęirz- kowscy (wejście z ul, Jagiellońskiej dla zaspolnienia Ich w wydawnictwa 

nych wydało ostatnio instrukcję dla 4 piętro). T-wa im. Ossolińskich. 

urzędów gminnych względnie mel: WOJSKOWA. , —.. Podziękowanie. . Sodalicja 

dunkowych o prowadzeniu meldun-  __ wspólna wilja oficerów Akademiczek U. S. B. wyraża gorące 
ków mężczyzn należących do rezerwy rezerwy. Związek Oficerów rezerwy parowe za a > 

i pospolitego ruszenia oraz szerego- niniejszem podaje do wiadomości ko- udziału w koncercie dn. , m. 

za ij czymnej przebywających Tegów, | w roku bieżącym urządza p, mal c rtg 1 
na uropach. wspólną wilję w dniu 24 grudnia O ranowej i p. Nowickiemu. | 

— (w) Chwiejność naszych godzinie 16-tej i zwraca się z gorą- 
władz IE. i jm cym w. RE kolegów 
swego czasu podawaliśmy, włądze a wzięcie udziału. — Red „Dziś - 
administracyjne dwukrotnie skonfi- Składka wynosi 4—5 złotych od śoócnia: esto Aston a swish 
skowały wydane przez posłów «Hro- osoby, koledzy bezrobotni składekPercineta i Sylwety w komedji B. Ros tandą 
mady» wyjątki z interpelacji posłów 

Białoruskiego Klubu Poselskiego, któ Edi ap Pop " : 

W sprawie zajść koło Łukiszek. re po raz pierwszy wyszły w. formie 
„Biuletynu», zaś po raz drugi dia 
zmylenia czujności władz pod tyiu- W związku z wczorajszem zajściem znajduje się w Warszawie, dokąd 
łem «informacyjne Sprawozdanie». wywołanem na placu Łukiskim przez wyjechał przed paru dniami, Całą 
Wyjątki interpelacji ułożone były w pos. Wołoszyna, nie przestają krążyć akcją kierował Wołoszyn. Jednocześ: 
ten sposób, iż zawierały stek „obelg po mieście COCA wersje nie stwierdzamy ponownie, iż z po- 
pod adresem Państwa Polskiego i niezgodne z rżeczywistemi faktami. śród wybitniejszych „działaczy” zo- 
władz, Oraz szereg  bezczelnych ! %-К mimo szczegółowej informa- stał aresztowany sekretarz osobisty 
kłamstw z mowy sejmowej pos. Ta- cji „Słowa* o zajściach, uporczywie pos. Wołoszyna niejaki Fabjan Akiń- 
raszkiewicza. Posłowie Białoruscy opowiadano, iż w czasie tumultu po- czyc. Akińczyca osadzono narazie w 
jednakże nie dali za wygranę ijeszcze licja zatrzymała posła białoruskiego w więzieniu śledczem. 

raz wypuścili, na razie na próbę 500 Rak-Michajłowskiego, sprawdzając je- _ Reszta aresztowanych są to prze- 
emplarzy biuletynu. Władze admi- go legitymację poselską. + ważnie przygodnie zwerbowani przez 

nistracyjne tym razem nie zdecydo-  Stwierdzić należy, iż poseł Rak-Mi- Wołoszyna krzykacze i dlatego naz- 
wały się na konfiskatę, mimo iż po- chajłowski nie został anł aresztowany, wisk ich nie podajemy. 

Wymieniony poseł 

Obława nad granicą. 
W okolicy jasna oddziały K. O.P. W rezultacie aresztowano kilka osób, 

w porozumieniu z policją przeprowa: które nie posiadając zezwolenia na 
dziły obławę, która miała na celu broń przechowywały dubeltówki, 
wyłapanie osób ukrywających się od Broń została skonfiskowana. 
czujnego oka władz bezpieczeństwa. 

Sprawcy kradzieży na poczcie ujęci. 
Pisaliśmy swego czasu, że 29 VIII w tej sprawie Jana Pierusiewskiego 

MIEJSKA, w urzędzie pocztowym popełnio: (Krzywe Koło 14) i jednocześnie w 
na została kradzież 8,870 złotych. Warszawie przytrzymano jego wspól- 

— (0) Posłedzenie komisyj Początkowe śledztwo doprowadzi: nika, nigdzie nie meldowanego, a 
miejskich. Dziś, dnia 16 grudnia od- ło do wyjaśnienia, że kradzież ta przebywającego u swego brata (Al. 
będzie się połączone posiedzenie Ko- popełniona została z worków, w Jerozolimskie 125) Waljota Kazimierza 
misji Finansowej oraz Komisji do których przewożono listy wartościo- Obydwaj zatrzymani przyznali się do 
spraw technicznych, urządzeń miej- we zawierające tę sumę. Złodziejem kradzieży i wskazali miejsce gdzie 
skich i rozbudowy w sprawie opłat, Okazał się furman. schowane były pieniądze, 
pobieranych od abonentów elektrow- W dniu wczorajszym aresztowano 
ni miejskiej w związku z wprowa- sk z i z A 

ai prądu Śniepażo, ® Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji 
OZONE kie przemeldunkowej, 

Do I Komisarjatu właściciele lub rzą: Nr od 2—12, parzyste 
wy odbędzie się samodzielne posie- 

dcy domów przy ui: Rudnickiej Nr 10, Sło: Do tV Komisarjatu: Werkowskiej Nr 
dzenie Komisji Finansowej z nastę- 

m porządkiem dziennym: 1) roz- pującym porządkie! yi ) wackiego Nr 10, Nowogródzkiej Nr 16, Piw. 26, 23, 30 1 NN nieparzyste od 1—11. 
nej Nr 6, Do V Komisarjatu: Wróbiej Nr 3, 4, patrzenie propozycji udzielenia miastu i 

Do II Komisarjatu: Nowego Światu 5, oraz dom Abramowicza, Smojeńskiej Nr 1, 

ТВАТКЕ i MUZYKA, 

niekonsekwencję naszych 

Biuletyn treścią swą przewyższa- 

wsie i miasteczka, wy- 

włościaństwa. - te. 

długoterminowych pożyczek inwesty- 

  cyjnych, 2) podanie pracowników Nr 12, 16, 17, 20, 24, 25,28, 31 1 40, No- 5, 10, Nowogródzkiej Nr 14, 25, 27, 33, 36, 
miejskich w sprawie poborów, 3) woświeckiej Nr 3, PrawoNowoświeckiego 39, 304, Rydza Śmigiego Nr 12, 14, 14x, 11. 

3 е zauł. Ni Do Vi Komisarjatu: Antokolskiej Nr х r A 

sprawy, dotyczące budžetu nadzws+ “504 III Komisarjatu: Ciasnej Nr I, 3, 1490 ? : 2 domy), 1496, 159, T. Kościuszki czajnego na plerwszy kwartał 1027 rs, puńskiej Nr 3, 5,7,9, Montwitow Os ME 10, 14, 10, Zarzecznej 9. (t)
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«Romantyczni>. Sziuka ta pozostaje na re- wicz, Drrzyźski, Zblerzyfńiski, Iaxa-Szymafń- Jazda. 
ciiuarze Go niedzieii włącznie. W niedzielę ski i inni* Gzy > 

= godz. 4'ej po pol. ukaią się <Romantycz- Bilety wcześniej nabywać można w ka» Sprawozdanie sportowe, umiesz- 
czone ma naczelnerm, rzecz prosta, ni> specjalnie dla młodzieży szkolnej, sie zamawiań (Księgarnia <Lektor>). 

Bilety W dzień przedstawienia, bilety nabywsć miejscu, m. in. głosi: i abonamenty sprzedzje eodzien- Na 
nie biuro «Orbis» od 10—430 w dnie pow- možna w kasie Teatru od g. 11 cały dzie — Orkiestra grała hymn fiarodo- 

wy polski na cześć kraju reprezentowa- 
szednie i od 10— 12 w niedziele i św'ęta. bez przerwy. 
Kasa Reduty czynna jest od 5iej po poł. w 
ge przedstawień popołudniowych o WYPADKI I KRADZIEŻE, nego przez zwycięzców, kiedy wręczono 

ej, : ki žd h key Klu- polskim jeźdzcom puhar Jockey Kl 
Bio SS s ч ".Ёрду ы""'%‘ я i — Fikcyjny wywiadowca. Dn. 14 b. bu, Oficerowie, salutując 8 dziekowali 

skiego w leatrze Lolskim. «Fryderyk m, na ul, Zawalnej nieznany osobnik, który bli ści, któ i Wielki» — A. Nowaczyńskiezo z Ludwikiem podał się za wywiadowcę policji kryminai- publiczności, ra stała w czasie 
Solskim w reli tytułowej, codziennie bywa Myj zabrał Wacławowi Szydłowskiemu (Stra- hymnu, a nastęonie długo jeszcze 
dow iłów © © przez szczelnie wy- szuna 11) palto dumskie i koc, poczem ka: wznosiła okrzyki na ćześć jeźdzców i 

ep, $ i zał mu natychmiast stawė się do urzędu Polski, Dru nagrod rzymała 
RE 1 jutro w dalszym ciącu <Fryderyk pojcji. Pa zbiegu ul. Zawalcej i Rudnic- Kandi siak Be! aga ių Wszy 

Wie “p 8 kiej «wywiadowca> zbiegł wrsz z rzeczami. ma ą Н gl3, cz . — Popołudniówka niedzielna. W — «Amator» telefonista. W nocy na da. Zwycięzcy obiechali dookoła are- 
niedzielę © g. 4ej pp. grany będzie zawsze 15 b, m. został aresztowany bez stałego 7 z oddziałem polskim na przedzie. 

miejsca zamieszkania Aleksander Nowak, Żąden z oddzialów  cudzoziemskich. 15 groszy. Е e Ё 
8 który niósł aparat telefoniczny, skradziony biorących dotad udzisł w zawodach, 

  

niała widownię 
wie. 

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

mile widziany «Urwis»—Katerwy, Ceny od 

— F. A. Ossendowski w * ilnie. Nie: > ;. 5 ii 2 s Ё 
dzielny odczytkoncert F. A. Osserdowskie- p, ZRT Jekėba Ginsburga przy ul. Teatrai“ ję. otrzymał. teklego przyjęcia jak ode 
£ i w taaa wiej GA: — Otrucie się denaturatem. Dn. 15 dział polski. Publiczność jest wprost 
Protokz1 Kia ių AE m ść ód fryka b. m. otroł sę denaturatem Avfons Janu- zachwycona {820а polskich kawale 
Pół НУ 3 wa. Treść odozytu: szewskt (5lowis fiska 20). Poszkodowanego tów, którz dni odirzymu noc Afryki, gdzie panują cienie dawnych pogotowie dostawiło do szpitala Św. Jakóba. rzystów, ży godnie podtrzymują 
bad = AD pogańska, wymierająca "05 . х sławę, jaką w świecie cieszyła się 
w płomieniu zabójczego słońca, — Ludożer- Z Ś a jazda polska. Major Toczek, rotmistrz 
stwo i kułty fetyszów, — Ludzie, zwierzęta i © wiata. Królikiewicz i " i Isos ; Р i } por. Ssosland spisali tych przybnanów, — Odtzył itrówany 0ę. „„„. „Echa sukcesów polskich się dzielnie. Jak widsė, nie chcieli 
dzie przezroczami, 3 jeźdzców w Ameryce. Dopiero zrobiė wsiydu posłowi Ciechanow- 
sa Części drog ej wystąpi wyblina wio- teraz nadchodzą do nas wiać, vs skiemu i konsulowi Gruszce, którzy 
inistka-wiriuozka Z. lwanowska'Oszendow. pobytu i sukcesów kawalerzystów specjalnie przybyli ażeby oglądsć 

mie adi Paa ias polskich na międzynarodowych kon- zwycięstwo polskie, i nie zawiedli się. 
własne. Zainteresowanie ogromne. kursach hippicznych w N. Yorku. Największy dziennik nowojorski 

— «Nasza żoneczka». Codziennie od- Zwycięstwa mjr. Toczka, rtm. Króli- The World, daje przez całą szerokość = у o y | , „ daje p ą 
z kas i Rogu ze o kiewicza i por. Szoslandz, a zwłaszcza numeru tytuł: Wielki sukces między- 
z dni zapęj, Zdobycie przez nich przechodniego narodowy drużyny polskiej przy re- 

łowić km les as puharu Jockey Klubu, odbiły się kordowej ilości widzów. A dalej, w 
giośnem echem w całej prasie ame- fechnicznem sprawozdaniu . podaje 
Maji 2 dla tamtejszej soli przebieg zawodów, kióre od począte 
polskiej, były wielkim tryumfem i ku do końca były niesłychanie emoc- 

Dziś (czwartek 16 b. m.) po raz ostatni źródłem njewypowiedzianej radości. jonujące, trzymając widzów w ciąg- 
<Ks'ężniczka llica> z panią Wiktorją Kswec: Widomy wyraz tego nastroju Po- łem napięciu. Konkurs trwał przeszło 
ką w roli tytułcwej. piątek wznowienie lonii amerykańskiej daje nam nówo- 2 godziny. Startowało 7 drużyn. Każ- 
melodyjnej operetki «Hrabina Marica» z p. ; ! i Kurier N. ) i d 8 jężki 
Kawecką na czele zespołu pow tej mia- Po. Wrjer E arodowy, pośw. Eolas z A była e blee ł ciężk 
ry co Janina Sokołowska, Dowmuntowa, Zwycięstwu kawalerzystów polskich percours po 2 razy. Teren był wy- 
Dowmunt, Redo, Romaniszyn, Winiaszkie. swój wstępny artykuł p. t. Nasza jątkowo zły; warstwa torfu, piasku i 
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Numer Świafeczny „Słowa” 
Czas zamawiać do niego ogłoszenia. 
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doinzdke 
Świeże Orzechy, Figi, Daktyle, ro- 
dzenki Malaga, Karmelki, Pierniki, 
Herbatniki, Czekoladki i różne ba- 
kelje 1 kompcty, oraz różne konserwy, 

sosy, sery, świeży groszek zielony, 

Oliwa nicejska, stare wina węgier- 
skie, francuskie, refiskie i hiszpańskie» 
Miody Staropolskie, Naiewki, wódki 1 
bkiery w najprzedniejszych gatunkach 

Poleca Szanownej Klijenteli 

SKŁAD 

A. JAMSZEWICZA. 
Ul. Zamkowa 20a. Telef, 8—72.     
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trocin na gładkiej, zamiennej po- 
wierzchni toru, okazała się zbyt 
cienką. Konie potykały się, przewra- 
cały. Ogólnie typowano drużynę fran 
cuską, która puhar Jockey Klubu 
zdobyła w roku zeszłym, a która 
dość gładko robiła parcours. Niespo- 
dziewanie jednak po pierwszej run. 
dzie, na czele z różnicą tylko pół 
punktu, ulokowała się drużyna  pol- 
ska. Wszyscy jeźdźcy i konie byli 
mocno zmęczeni, toteż drugi parcours 
poszedł znacznie gorzej. Szanse u- 
czestników ważyły się do końca 
wśród niesłychanego podniecenia wi- 
downi. Polacy jednak nie ali już 
wydrzeć sobie zwycięstwa i komisja 
sędziowska ogłasza wynik, który 6- 
statecznie wypadł następująco: 1) Po!- 
ska 21 i pół punkiów, 2) Francja 28 
p, 3) Belgja 31 i pół p., . 4) Kanada 
34 i pół p, bez miejsca Stany Zje- 
dnoczone, Holandja i H szpanja. Mir. 
Toczek dosiadł Hzmleta, rtm. Kró!» 
kiewicz Jacka i por. Szosland Read 
ciiff. Zwycięzców przyjmowano en- 
tuzjastycznie. 

Najmniejszy naród ma świecie. 
W Północnej Palestynie żyje dotychczas 

zin. W roku 129 przed narodzeniem Chry- 
stusa Świątynię tą zburz 
nakże miejsce, 

1 Jau Hyrkan, jed! 
na którem świątynia się 

wznosiła, pozostało dla Samarytan święte. 
Samarytanie zawsze trzymali się ściśle nau 
ki Mojżesza, jednakże interpretowali ją nie, 
co odmiennie, niż reszta narodu żydowskie: 
go. | dzisiaj jeszcze przestrzegają oni wszy» 
stkich przepisów rytuału żydowskiego, 

Wskuteż nietolerancji religijnej szczep 
Samarytan uchodził zawsze wśród żydów 
palestyńskich za rasę nieczystą i był przed- 
miotem ogólnej pogardy. Samaryianie żyli 
wobec tego w zupełaem odosobnieniu, mie* 
It swych własnych kapłanów i nie troszczy: 
li się o losy całego żydowstwa, 

Kiedy w rosu 70 vo narodzenin Chry- 
stusa Bar:Kochba stanął na czele wielkiego 
powstania przeciwko Rzymianom, Samarytat 
mie do akcji tej się nie przyłą'zyli, wobec 
czego po zwycięstwie Rzymian nie zostali 
wypędzeni z Palestyny. Podczas kiedy cały 
naród żydowski zuiuszony był opuścć swą 
ojczyznę, Samarytanie pozostali w Palesty: 
nie i dziś jeszcze żyją na tym samym miej: 
Scu, gdzie żyli przed iat tysiątam', Ponieważ 
Samarytauie wystrzegali sę zawsze jaklego- 
kołwiex kontak:u z Otoczeniem, zawierając 
związki małżeńskie tylko m ędzy soba, szczep 
ten pomełu wymierał, tak ze dzisiaj główne 
icn siedlisko znajduje sę w Nubułus w po- 
Ыи dawnej Samarji, gdzie mieszka już 
tylko około 185 przedstawicieli tego cd 
wiecznego szczepu, W Damaszku, Askalonie 
i Cezarei. zamieszkałych dawniej prawie 

wyłącznie przez Samśrytan, dziś narodu 
go już niema 

Samarytanie z Nubulus uw 
najczystszych przedstawicieli rasy žydow“ 
skiej, nigdy bowiem nie opuszczali ziemi 

likatnych pięknych rysach, pięknych czarnych 

marytanie są typowemi przedstawic elam 
rasy zmęczonej i skazanej na wymarcie. 

praojców swoich, nigdy nie zawierali mał- 
żeństw mieszanych i dotychczas żyją ściśle. 
podług przepisów rytualnych z przed 30. 
wieków. Wysmukli, o twarzach bladych, de- 
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Książk 
jest najodpowiedniejszym i najtań: 
szym podarklem gwiazdkowym, a. 

znajdziesz ją w wielkfm wyborze w 

KSIĘGARNI 

Gebethnera i Wolffa'5* 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr T, tel. 264 

Na žądsn'e książki do przejr zenia, 

Katalogi darmo. 

  

  jak podsją pisma amerykeńskie, resztka 
szczepu Samarytan, biorących swą nazwę 
od istniejącego niegdyś miasta Samarja, 

Szczep Samarytan powstał mniej wię- 
cej przed 3.000 laty. Kiedy północne szcze! 
py narodu żydowskiego uprowadzone zosta! 
ły do niewoli, pewnej ilości rodzin żydow- 
sklch udało się pozostać na miejscu, Na oko 
zmieszali się oni z obcymi przybyszami i w 
dalszym ciągu wyznawaji Jehowę. 

Kiedy następnie Żydzi powrócili z nie- 
woli babylcńskiej, nie chcieli uznać Samą- 
rytan za swych współpiemienników i nie do- 
puszczali: ich do obrządzów religijnych w 
Jerozolimie. 

Po długich I krwawych walkach między 
nowemi a staremi szczepami Samarytanie 
zmuszeni byli opuścić Jerozolimę i zbudo- 
walł swą własną świątynię na górze Gari: 

лу 

  

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilaie, Franciszek Legiecki w m. 
Wilnie, przy ul. Wiłeńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały zgednie z art. 
1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 24 grudnia 
1926 roku o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Słowa kiego Nr 21. odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do 
Salomona Reifesa majątku ruchomego, 
składzjącego się z urządzenia mie: 
szkaniowego, oszacowanego na Su- 
mę zł. 543. 

Komornik Fr. Legiecki. 
3173 VI. 
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ukaże się 

w Niedzielę 

19 grudnia. 

  

   

  

   

             
    

    

    

  
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ZĘBÓW , 
JEST WYPRÓBOWANY ooLAT30 

i FISHARMO 

  

REUMATYZM 

1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 
YHYTRÓRNIA: GŁÓWZY SKŁAD WUSTŁKOYE? 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

    

  

Wydź. Zdr. Nr. 88. 

Miód na;Święta 
czysto  pszczelny w _ blaszankach, 
brutto 5 kg. 15 zł, brutto 10 kg. 28 zł. 

. Z powodu LIKWIDACJI! wyprzedzję 

PIANINA, FORTEPIANY 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

   

  

     

  

H skie, kredensy, stoły, 

   

WĘGIEL | 
opałowy i kowalski 
z dostawą od 1 tony 
Ceny najniższe. 

M. Deull 
Jagiellcńska 3 m. 6, 

tel. 311. 

AAMANŚ SARI paki skzap 
. . 

M. Wilenkin LUSTE 
i S-ka 

Spółka z ogr. cdp, 
Wiino, ul. Tatarska : 

20, dom własny Poleca |ustra najwyž- 
Istnieje od 1843 r. Szych gatunków, trema, 
Fabryka i skłąd "eblowe, galanteryj- 

mebli: ne, kieszonkowe i t, p» 
jadalne, sypialne, sa: _ Duży wybór. 
lony, gabinety, łóżka P. P. Urzędnikonz 
niklowane 1 angiej. Państw. na raty. 

po cenach 
NIE fabrycznych 

  

W. Wożnickiego 
Wileńska 5. 

    

Szafy, biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i na Naa ы Od 1 

  
  

o; o wynajęcia dia Z studentki, = Tartaki 
Pieniądze 18—4, od g. 1 m. 30, 

do g. 3 m. 
w każdej sumie na SKA modom 
pewne >abezpieczeniė —> | 

i dobre procenty 

288880888098888880830800888 

oczach, poważni i na wszystko obojętni Sa: - 

    
   

     

   
    

        

   

    

     

  

wrąz z opskowaniem i opłatą peczto= 

    

  
  

  

  

   

          

     

  

kuśnierz M. Elsohn- 
Warszawa, Al. Jero, 

  

2) Śto Jsńska 1. 
  

  Mydło 
OgÓLKOGE. 

Nadszedł w ĘGIEL opałowy 

Sprzedaż w każdej ilości z dostawą 
do domów. 

Dom Handlowo: Przemysłowy 

„Mercant“   
  

ul: Zawalna 20, tel. 697,       
  

Wydawca Giamisiac MasziawieBjm ИссавФаг wj CR0sow KkArWOwYKI 

B
E
R
E
A
E
Z
E
 największej poznańskiej fabryki 

Wilno, ul. Wilefska 7. 

po cenach 

Ą NOWOOTWORZONA PLACÓWKA HB 
(CG SPRZEDAŻ wszelkiego rodzaju cukrów 

„VENETIAS“ 
Poleca Szanownej Klijenteli towary pierwszej jakości 

konkurencyjnych jak również wszelkie 
cukrowe i czekoladowe ozdoby na choinki. 

Sprzedaź hurtowa i detaliczna. 

zolłmskie 21 m. 11 

    

  

  

  

  

    

  

        

dowskich, Gr. W r. 1881 
biuro, kantor, skład iwe wsi  Wygiełzów 

w. Łaskiego, ostat: t. p, ul, Zamkowa 4Pe zatsiesskódyy w 

  i czekolady Do wynajęcia 

pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa- 
łem. Wejście niekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 

Zamieniam i sprzedaję 

CYTRĘ 

   
  

  

Odpowiedzialny za ogłoszena Zenon Ławiński 

ul. Połocka 289 m, 
"TT ЧЕУ 21006 Х 

Drakamnia „Wydawuietwo Wilešskia“ Kwaarelna 28 

r. 1924 ab KJ ; 
przy ul. śto Krzyski: 

OSZUKUJĘ pracy Nr 35, ożeniony 3 
do wszystkiego Heleną z Nowakow* 
lub do dzieci, skich  Kobylafiską, | 

znam się dobrze nauprasza sie o nadesła* 
kuchni, posiadam mle takowych 
pięcioletnie świa» adresem Konsystora 
dectwo, adres w  Bwang. Ref, w Wilnie 

Administracji «Słowa» przy ul, Zawalnej 
Nr 11. 
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ulokujemy gubiono książk 
wą wysyła za zaliczką. W i 

Ch. Czaczkis. Tarnopol. Sieptch 8 Kimi aaa „o = 
Mickiewicza 21, tel. 152 RE Wilno, na 

- mię Andrzeja Buliera, 
ki Ke onkow DOKTOR Niesekani tam. We wsi Linica, 

ie y l 1 I WICZ eszkania gm, Koniawskie / ® | 
K l R с EL 0 i pokoje potrzebne dla 

ЕЕ > 8 SARS Es Dziś będzie wyświetlsny epokowy sensacyjny film w B.mu aktach pod tyt а В____ПЬ‚. Ek A MOLO P.Wliedakle Boa « я 
m _ | jgjęki Kiuonatograi „POGROMCY DZIKICH ZWIERZĄTe | Lfómator || > Masė | kosowstieiogz „ „DOM ая . KULTURALNO-O ŚWIATOWY oraz NAD PROGRAM: 1) «WSZYSTKO SIĘ KĄPIE» farsa w 2 ch aktach. na dux 1927. A e LAU S Ke SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) | W głównych rolach; Pat i A RA przedsiębiorstwo transportowe wj rok 22 lil ei, DOKTÓR Sai tai Kozoda 

. „40 6 Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz; 10, Wyd. Tais a L.Zeldowiczowa Pieniądze K Wiłeńskie Biuro : 
_ KASA CZYNNA: w niedzielę 1 šwieta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz, 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, | SGRA BOwSKiEGo || KOBIECE, WENE- | | na oprocentowanie trzej Wielki wybór upominków gwiazdko- CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr. Ž "Żądać wszędzie! KACZE” pod. ras tel. 152 Gi lk. doroddych + azięch POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz, 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej, O 1210 а MAE, p ręoczjąć: 

; ul.Mickiewicza 24 najdogodniej Lalki, Zabawki, Gry, Ozdoby choinko | й ® E а, akad tel. 2T7 Dom kc! Poszukuję 
we, Książeczki i t. p ЕФ OO RE a= $ ® PD DDEDEP EPEE PEPEPEBEPPepPEPEPE w. Zdr Nr.3i, | „ZACHĘTAĆ© a m A NOE RA aglstra & = х z, do 

Pocztówki świąteczne į“ Gilcerophosphate czysty | z żelazem „ pyówikieg. $ Na Święta nadchodzące! 2 gy: Aktszerka "Teieion $—05. |zięmi + zabudowania” 
Ф stosowany przy anemji, nerwowym wyczerpaniu i w stanie upadkė Ф & . у 4 Wi Smiatowska - a AJ OAZA ogólnego odżywiania. 4 | у Р"Уіщё'іе od godz. 9 | "MAJĄTKI adzkim "Załosiniikć Magistr ‹ В dl Ig al] OTOWICZ d0 do 19, Mickiewicza A й : я Kalendarze |; me Porgatw podług Chambarda , „Mes | B a Asia | gens bawi, pda god žeeieni Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dja organizmu, łagodnie I szybko — ® Tow. Akc, w Poznaniu. WAF: Ne.68 domy, place kn. | Zaułek Bernartyśski OKAZJ A! + działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. + w у : Na e pujemy— sprzedaje: |9 — 3. Pośrednictwo ė р 6dki czyste podwójnie rektyfikowane: zie my na wśrunkach ż ść Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. ' E Stołowa 409/0, Setna „450jo, oraz Myśliwska, Starka tenografji" wyncza ad a sę ac wykluczone 

WYSPRZEDAŻ UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratojum są $ [B] litewska, Sliwowica, Wiśniówka, Alasz, likiery Mona- [8 ara aż Duane 6 z S = ‚ zaopatrzone w czerwony podpis „A. Eukow- 4 stiqne, Mandarin, Gingler i iune wódki i likiery dia gtała Polskiego, ZACHĘTA szystkich, któ- | WI z rabaiem ski“ i markę ochronną trójkąt ze statywem. $ znawców i smakoszy poleca skład Warszawa, Szczygia 12 Gdsńska 6. tel. 0.05 jakie a 
о : © ° i Ll . tel. 04 

[ON l do 20 b $ W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10, Reg, Min. Zdr, Pub. Nr. 228. ° a Ą. dJanuszęewicza Gl UROWE FUTRA latormacje o Wiktorze: $ 
w k ki ul. Zamkowa 20-a, tel. 8 — 72. 8 vazeikie jol LOKAL  LAŃSKIM, synu Win- 

u Borkows ` GE ABA S Kebi be me it. p. kupuje do, wynajęcia па CEl'ego i Julji z Wal- 
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