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' pierwszą zapowiedź nowej i 

nie nie mniej jak 4 kl. gimn. 

  

Pierwsza zapowiedź anty- 
polskiego terroru, 

Urzędowa kowieńska «Lietuva» 
zamieszcza znamienny artykuł, który 
śmiało można nazwać programowym 
i jednocześnie tłumaczyć go, jako 

może 
gorszej niż dotychczas fali ucisku 
Polaków na Litwie. Z tego względu 
artykuł ten, który traktuje o szkolni- 
ctwie mniejszości, zamieszczamy in 
extenso. Do omówienia tej sprawy i 
wykazania  tendencyjnych  fałszów, 
zmierzających do nowych represji, 
powrócimy w następnym numerze. 

Artykuł ten brzmi: 
„W dziedzinie oświaty, mniejszości 

narodowe na Litwie zawsze miały 
bardzo szerokie prawa(!) zagwaranto- 

-_ wane im konstytucją i rozporządzeniem 
© szkołach powszechnych (Dzien. 
Rząd. NM 117 i 200). Prawa te mniej- 
Szości narodowe wykorzystały w zu- 
pełności, ze względu zaś na swe do- 
minujące stanowisko wśród miesz- 
kańców miast, wyprzedziły w spra- 
wąch oświaty Litwinów. Twierdzić 
więc, że mniejszości były krzywdzo- 
ne w tej dziedzinie nie ma najmniej- 
szej podstawy(!) —Podawane w swo- 
im czasie skargi przez Polaków do 
L. N. posiadały jedynie charakter po- 
lityczny nie mający nic wspólnego z 
faktycznym stanem rzeczy. 

Rząd poprzedni usiłując pozyskać 
sympatje mniejszości narodowych po- 
sunął się zadaleko, użyczając im przy- 
„wileje narówni z temi, z jakich ko- 
rzystają szkoły litewskie, w tym wy- 
padku najwięcej da się powiedzieć o 
szkołach polskich. Chodzi tu już nie 
o zaspokojenie potrzeb mniejszości 
polskiej, ale wprost o polonizację 
dzieci litewskich i innych narodowo- 
ści. O prawdziwości tych słów, mo* 
— się przekonać z tiżej podanych 
cyfr. 

1 stycznia 1926 r. było wszystkie- 
go 2108 szkół powszechnych z 2961 

- komplet. (wakujących kompletów 29). 
W tej liczbie było: 

litewskich 1939 kompl. 2645 
polskich 24 » 50 
żydowskich 117 „a 20% 
niemieckich 14 > 26 
łotewskich 11 ы 14 
„ rosyjskich 11 5 16 
mieszanych (lit. - polsk. i lit.-niem, 

21 kompl. 24. 

W 1926 roku ministerstwo oświa* 
ty zezwoliło samorządom i poszcze- 
gólnym organizacjom na otwarcie 133 
nowych szkół z 169 kompletami w 
liczbie tej: 

litewskich 32 szkoły z 40 kompi. 
polskich 74 ы 96 ы 
żydowskich 15 я 20 5 

rosyjskich 1 , КЫ 
białoruskich 3  „ ASS 
niemieckich 4 B 4 " 

Dla Litwinów otwarto zaledwie 
32 szkoły chociaż ci, jako mieszkań- 
cy wsi, posiadają najtrudniejszy  do- 
stęp do szkół. Rozpowszechnianiu 

"się szkół polskich i innych mniejszo- 
ści nikt przedtem nie przeciwdziałał (1) 
zatem dziwnem jest, że w tak kró- 
tkim czasie (pół roku) wzrost szkół 
RE osiągnął aż 300 proc.? Że 
polacy otwierali swoje szkoły celem 

polonizowania innych narodowości 
mówimy opierające się na faktach(ll) 

W myśl rozporządzeń, do szkół 
- mniejszości narodowych mogą uczę- 

szczać dzieci tylko danej narodowo- 
ści. Natomiast ministerstwo oświaty, 
w ostatnim półrocznym okresie, do 
powyższego rozporządzenia nie zasto- 
sowywało się. Polacy korzystając z tego 
przyjmowali do swych szkół nietylko 
Białorusinów, ale nawet Litwinów, a ce- 

' lem zachowania formalności rodzicom 
lub opiekunom podsuwano do podpi- 
sania deklarację w treści swej stwier- 
dzającą,że ojciec jest wyznania rzym.- 
kat. z pechodzenia Polakiem i że jego 
dziecko ma być wychowane po pol- 
sku. Takie wypadki miały miejsce w 
Raubiszkach w szkole subsydjowanej 
i kierowanej przez Stowarz. „Pochod- 
nia*. Po sprawdzeniu narodowości 
rodziców (Pl) 90 proc. jest dzieci li- 
tewskich. 

Rozporządzenie upoważnia Mini- 
stra oświaty do mianowania nauczy- 
сН bez odpowiedniego cenzusu, 
wszelako posiadających tl meg 

o 
czasu znalezienia nauczyciela z odpo- 
wiednim cenzusem. 

Obecnie wykwalifikowanych 400 
nauczycieli czeka na wolne posady, 
ale klauzula rozporządzenia, jak wi- 
dać, nie ma żadnej mocy, i w ostat- 
nim czasie zostało mianowanych 90 
roc. nauczycieli do szkół polskich, 
jez kwalifikacyj. 

Ministerstwo oświaty otrzymując 
podanie ed stowarz. „Pochodni“ i 
„Oświaty* na otwarcie szkół pow- 
szechnych uważało za niepotrzebne 

Konflikt niemiecko- litewski. 
BERLIN, 30.Xi1 PAT. Litewskiemu posłowi w Berlinie oświad- 

czono z niemeckiej strony urzędowej, že wydalen'e z Kl įpedy - 
dziennikarzy niemieckich uniemożliwia kontynuowanie rokowań 
niemiecko litewskich. 

Kowno niezadcwolone z Sowietów. 
Z Kowna donoszą: Urzędowa „Lietuva'* zamieszcza sensacyjny arty- 

kuł o polityce zagranicznej Litwy. W artykule tym, pismo w ostrej formie 
krytykuje insynuacje prasy sowieckiej i stanowisko kominternu i rządu 

wobec przewrotu litewskiego. 
Urzędowy organ stwierdza, że o ile rząd S.S.S.R. w dalszym ciągu 

będzie się tak zachowywał wobec Litwy, należy się liczyć z możliwością 

znacznego oziębienia stosunków  litewsko-sowieckich, które wykluczą 

możliwość zbliżenia. 

„Litwa—ośrodkiem niepokoju. 
„, Prasa francuska potępia posunięcia polityczne Kowna. 

WARSZAWA, 30 XII (tel. wł. Słowa), Z Paryża donoszą: Cała 
prasa włącznie do najbardziej radykalnej ostro potępia ostatnie posunięcia 
polityczne Litwy a zwłaszcza wystąpienia posła litewskiego Klimasa, który 

ogłosił artykuł oskarżający Polskę. Wszystkie pisma jednogłośnie stwierdzają, 
że Litwa jest ośrodkiem niepokcju w Europie i zwracają na to* uwagę 
odpowiednich czynników międzynarodowych. 

Głosy prasy francuskiej. 

PARYŻ, 30.XII. PAT. O łoszony w Matin artykuł posła litewskiego 
w Paryżu Klimasa, powtarzający zwykłe napaści na Polskę w kwestji Wilna 
wywołał szereg odpowiedzi w prasie francuskiej. Information w artykule 
zatytułowanym „Polska i Litwa* wykazuje bezpodstawność pretensji litew- 
skich będących wytworem ślepego szowinizmu, zręcznie wyzyskiwanego 
przez Rosję i Niemcy na przemian. Dziennik wzywa Ligę Narodów do 
zajęcia się wytworzeniem możliwego modus vivendi Litwy z Polską. 

George Bienaime na łamach Victoire stwierdza na podstawie obser- 
wacji na miejscu, że Wilno nie nosi bynajmniej charakteru litewskiego. 
Trudno znaleść tam osobę mówiącą po litewsku. Wobec tego pretensje 
Litwy są więcej niż niesłusznie, oparte na chęci wytworzenia za podszep- 
tem niemieckim nowego zamętu na wschodzie Europy. 
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Gwałtowny teror na Litwie. 
Z Kowna donoszą: Kowieńska komendantura wojskowa podaje do wia- 

domości ogólnej, że w związku z rozstrzelaniem 4 komunistów, rozeszły się 
pogłoski, że mają być dokonane dalsze egzekucje — pogłoski te są błędne. 

Natomiast prawdą jest, że policja polityczna prowadzi śledztwo w sprawie 

zamierzonego na Litwie putschu komunistycznego. O ile podejrzenia się po- 
twierdzą, wypadnie prawdopodobnie oddać pod sąd wojenny jeszcze kil- 

# ka osób. 
W bliskości Kowna zorganizowano olbrzymi obóz koncentracyjny, do 

którego spędzani są dziesiątkami osoby, podejrzane o nicprzychyine dla 
prwóć wd gda stanowisko. Niesłychane represje wzburzyły opinię publiczną. 

Rozwiązanie związków zawodowych. 
Z Kowna donoszą: Nowy rząd zamierza rozwiązać wszystkie robot- 

niczę związki zawodowe, Liczba aresztowanych robotników zwiększa się z 
dniem każdym. 

Podpisanie konkordatu. 
Z Kowna donoszą: Premjer Waldemaras zawiadomił Watykan, że w 

najbliższych dniach podpisany będzie konkordat, czego wzdragał się uczy* 

nić rząd poprzedni. 

Znów państwo policyjne. 
Ryskie <Sewodnia» zamieszcza wywiad z nowym dyrektorem depar- 

tamentu bezpieczeństwa, Jakobasem. Jakobas oświadczył, że policja poli- 

tyczna i kryminalna, będą znacznie zwiększone. 

Zamknięcie teatru żydowskiego w Kownie 
Z Kowna donoszą: Rząd kowieński polecił odnośnym władzom - 

tewskim zamknięcie teatru żydowskiego. W związku z powyższem w ko- 
łach społeczeństwa żydowskiego na Litwie zapanowało niesłychane wzbu- 
rzenie. Delegacja żydowska była u komendanta Kowna interwenjując W 
powyższej sprawie. Komendant odpowiedział iż «teatr żydowski w Kownie 
nie jest potrzebny». 
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Zbrojenia na wyścig i — pokój. 
WASZYNGTON, 30 Xll. PAT. W wygłoszonem tu przemówieniu 

prezydent Coolidge podkreślił niemożliwość rozważania sprawy pokoju 
przy powrocie zbrojeń na wyścig. Nie jestem—oświadczył prezydent—wro- 
giem dostosowania do potrzeb danego kraju, armji i marynarki, lecz występuję 
przeciwko wszelkim wysiłkom, zmierzającym do militaryzacji narodów. W 
zakończeniu prezydent wyraził życzenie aby dążenie narodów do wzajem- 
nego zwalczania się zostało zastąpione przez dążenia do obudzenia wza- 
jemnego zaufania. 

Federacja Porozumienia Europejskiego, 
PARYŻ 30 Х!. PAT. W sali Dotation Carnedgi odbyło się orga- 

nizacyjne zebranie federacji porozumienia eurcpejskiego. Został ukonsty- 
owany komitet centralny pod przewodnictwem pana Emila Borela, byłego 
ministra. Sekretarzem generalnym obrany został dr. Alfred Nossig. W ze- 
braniu konstytucyjnem wzięli udział przedstawiciele większości krajów 
europejskich. Polska była reprezentowano przez posła Thugutta 

Sekretarz generalny zakomunikował zebraniu, że 26 krajów europej- 
skich zgłosiło dotychczas swój akces do federacji. Został przyjęty statut 
federacji, według którego jedno z głównych zadań nowego zrzeszenia po- 
lega na skoordynowa.iu wysiłków czynionych w celu urzeczywistnienia 
porozumienia europejskiego. Postanowiono zwołać w 1927 roku kongres 
paneurocejski w jednem z większych miast niemieckich. 
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dowiedzieć się, czy w danej miej- 
scowości są dzieci narodowości 
polskiej w wieku szkolnym czy 
nie, czy rodzice chcą szkoły poł- 
skiej czy litewskiej, czy lokał. wy- 
znaczony na szkołę odpowiada wy- 
maganiom hygjeny, czy szkoła będzie 
dostatecznie zaopatrzona pomocami 
szkolnemi i jakiemi. Nice dziwnego, 
że taki stan rzeczy wywoływał mie- 
zadowolenie. Wszystko to nie ma nic 
wspólnego z prawami mniejszości 
narodowych, są to już przywileje 
specjalne. Nie poto dają się prawa 
mniejszościom narodowym, aby te 
wynaradawiały mniej uświadomionych 
Litwinów. Wszystko to działo się na 

Litwie w tym czasie, kiedy w Wilnie 
odbierano Litwinom prawa uczenia 
się w ich ojczystym języku". 

Znamy przecież dobrze straszną, 
tragiczną wprost sytuację Polaków 
na Litwie, uciskanych i prześladowa- 
nych w sposób niesłychany i nie- 
praktykowany w innych państwach 
kulturalnych—jeżeli obecne czynniki 
rządowe w Kownie mówią, że Polacy 
Kowieńscy korzystali ze zbyt rozleg: 
łych przywilej i że teraz im będzie 
gorzej —można twierdzić, że na Litwie 
nastaną dnie prawdziwego teroru, w 
stosunku do którego, my Wilnianie, 
nie powinniśmy pozostać obojętni, 

B. S. S. R. i Hromada. 
Prasa sowiecka wychodząca w 

Mińsku, odzwierciadlająca opinje kół 

rządowych B. S. S. R. ostatniemi 
czasy żywo interesuje się postępami 

akcji Białoruskiej Robotniczo-Wloš- 
eiańskiej Hromady na terenie naszych 

województw Wschodnich. To zain- 
teresowanie się Hromadą jest wyso- 

ce symptomatyczne, potwierdza bo- 
wiem to co już dawno zostało stwier- 

dzone, lecz czemu organizatorzy Hro- 

mady zaprzeczają, że ta włościańsko- 
robotaicza organizacja jest niczem 

innem jak ekspozyturą partji komu 
nistycznej i placówką propagandy 

sowieckiej u nas. 
Wszys kie inne organizacje biało- 

ruskie jak Chrześcijańska-Demokracja, 

Związek Włościański pos. Jaremicza, 

Rada Narodowa Pawlukiewicza mimo, 
że są organizacjami białoruskiemi u- 
ważane Są za «wierne sługi» rządu pol- 

skiego, za organizacje działające na 
szkodę interesu narodowego bialo- 
ruskiego, słowem za zdrajców. Rzecz 
znamienna, że Związek Wlošciafski 

pos.. jeremicza, którego program spo- 

łeczny j:st bardzo radykalny, też nie 

znajduje sympatji w Mińsku. Dlacze- 
go — łatwo zrozumieć. Pos. Jaremicz 
jak i wszyscy kierownicy innych grup 

politycznych nie chcą iść pod komen- 

dę Cika Białorusi jak to uczyniła 
Hromada. Oczywiście, że ta niezależ- 

ność od Mińska nie uchroniła bynaj- 
mniej ani chadecji białoruskiej ani 
Związku Włościańskiego |od dema- 

gogji, którą uprawiają na szeroką 

skalę. 

Jedynie więc Hromada cieszy się 
uznaniem prasy oficjalnej B. S. S. R. 
Wzrost jej wpływów „jest sprawdzia- 

niem postępów rozwoju akcji komu- 

nistycznej. Pisze się o tem najzupeł- 

niej otwarcie. W jednym z numerów 
przedświątecznych <Zwiezdy» czytamy: 

«... Jesteśmy świadkami wzrostu 

rewolucyjnego i narodowościowego 

ruchu wśród wlošcianstwa Zachod- 
niej Białorusi. 

Krwawe demonstracje w. miastach 
i miasteczkach z hasłami komunisty- 
cznemi, niebywały wzrost Robotni- 
czo-Włościańskiej Hromady — wszy- 
„stko to mówi nam, że wpływ partji 
komunistycznej wzmacnia się i wszy- 
stko to oburza i niepokoi polską 

burżuazję i jej faszystowski rząd. 
Białoruska Robotniczo- Włościań- 

ska Hromada cieszy się wielkim sza« 

cunkiem !pośród ujarzmionego oku- 
pan'ami białoruskiego  włościaństwa. 
Włościanie wchodzą do szeregów 
Hromady i pomagają w jej pracy”, 

Kto organizował ostatnio — @е- 
mostracje, których małą próbkę mie- 
łśmy niedawno nawet w Wilnie, zo- 
stało stwierdzone. Pos. Miotła i Wo- 
łoszyn, najbardziej czynni prowodyrzy 
Hromady, Wzrost wpływów Hroma- 
dy równa się umocnieniu akcji partji 
komunistycznej. Czyż trzeba jeszcze 
bardziej dobitnych dowodów. 

Inne pismo <Sowieckaja Białoruś» 
omawiając ukazanie się w Wilnie no- 

wego tygodnika białoruskiego, dru- 
kowanego czcionkami  łacińskiemi 
«Narodny Zwon» jest również nie- 
dyskretne i to o czem Hromada 
pragnęła zamilczeć pisze bez żadnych 
obsłonek i skrupułów: 

„..Sprawa polega na tem, że „Na- 
rodny Zwon'* nowy organ Biało- 

części społeczeństwa białoruskiego, 
gdzie dotychczas «Nasza Sprawa» 

(organ B, W. R. Fi.) drukowany t. zw. 
grażdanką dochodziła bardzo słabo 

wskutek tych specyficznych warun- 

ków białoruskiego kulturalno-narodo- 
wego życia; które teraz zwłaszcza 

tak jaskrawo uwydatniają się w Bia- 
łorusi Zachodniej. „Nar. Zw.* druku- 
je się czcionkami łacińskiemi i prze- 
znaczony jest dla propagowania idei 

Hromady głównie pośród - Białorusi-. 
nów katolików, czyli wśród tej części 
spoleczeństwa białoruskiego, która 
najbardziej jest zacofana w swej świa- 
domości narodowej i społecznej. «Nar. 

Zwon» powinien wybić grunt z pod 
nóg różnych polskich pseudo demo- 

kratycznych partyj, które jeszcze do- 
tąd spekulują rfa nieświadomości Bia- 

łorusinów katolików «Nar. Zwon» 
powinien również wybić grunt z pod 
nóg chadecji białoruskiej, klerykalno- 

burżuazyjnej organizacji, która do- 

tychczas zmonopolizowała propagan- 
dę kulturalno-narodową i polityczną 

wśród Białorusinów katolików. 

Teraz ten monopo! się urwie. 
„..Ukazanie się pisma Hromady dru-. 

kowanego łacińskim alfabetem otwie- 
ra przed Hromadą nowe możliwości 

i odbierze od polskich pseudo-demo- 
kratycznych partyj a również i chadecji 

białoruskiej ich poprzednie sfery 
wpływów ...* 

Trzeba zaznaczyć, że „Nar. Zw.* 

starannie unika przyznania się iż jest 

organem  Hromady,) nawołując do 

"wstępowania do organizacyj robotni- 

czo-włościańskich, Jest to «zwrot 

taktyczny» kierowników BWRH., któ- 

ry ma zagwarantować łatwiejszy do- 

stęp do czytelnika Białorusina-kato- 

lika. Chodzi o propagowanie idei 
Hromady bez jej firmy, gdyż ta ma 

już ustaloną opinię jako organizacja 

komunistyczna. 

& 

Z przytoczonych wyżej cytat wy- 

raźnie wynika, że Hromada jest tą 

grupą polityczną u nas, która odpo- 

wiada najlepiej interesom Sowietów 

i jako taka cieszy się ich moralnem 
i materjalnem poparciem. Już ten sam 

fakt zmusza do wyciągnięcia  wnio- 
sków, o ile chodzi o zwalczanie wy» 

wrotowej roboty Fromady. Nie jest 
groźna dla nas jej białoruskość, któ- 
rej tam jest bardzo mało, niebezpie- 
czeństwo stanowi to, że każdy hurtko- 

wiec jest agentem Sowietów. Środki 
przeciwdziałania w stosunku do akcji 

Hromady nie powinny się niczem 
różnić od środków stosowanych w 
walce z komunizmem. Muszą one 
być radykalne i stanowcze. Ten 
wrzód na organizmie państwowym 
już dawno nabrał i musi być prze- 
cięty. Odkładanie momentu operacji 

może mieć skutki, których później 
gorzko żałować będziemy. Sz. 

  

  

Pamiętaj, że przyszłość Twego 
dziecka załeży od rozumnego kiero» 
wania jego  pierwszemi krokami. 
Najlepsze wskazówki znajdziesz w 

dwutygodniku 

„DZIECKO i MATKA“ 
EFT-TTPEKS K TTT RRIEASS 

Kwartalnie 2 zł 70 gr. 

Adm. Warszawa, Krak. Przedm, 99. 

  

Sejm i Rząd. 

Przeszkolenie administrącyjna 
starostów. 

W . pierwszych dniach stycznia 
1927 r. rozpocznie się przeszkolenie 
administracyjne dla wszystkich urzęd- 
ników administracyjnych urzędów [-ej 
instancji t. j. starostów. 

Na przeszkolenie to wezwanych 
będzie po dwóch starostów z  każ- 
dego województwa. 

Przeszkoleniem kierować będzie 
podsekretarz stanu Jaroszyński, a na 
wykładowców wyznaczeni będą z po- 
szczególnych departamentów wyżsi 
urzędnicy, którzy zaznajomią uczest- 
ników z obecnym kierunkiem i wy- 
maganiami Ministerstwa. Kurs po- 
trwa około miesiąca. poczem odbę- 
dzie się kurs następny it. @. а% @0 
uskutecznienia przeszkolenia wszyst- 
kich starostów. ma 

P. Hipolit Gliwic. 

WARSZAWA, 30XII (żel. wł. Słowa). 
Według obiegających pogłosek b. 
min. Przemysłu i Handlu 'p. Hipolit 
Giwic ma «być mianowany naszym 
posłem w Waszyngtonie na miejsce 
p. Ciechanowskiego, który zostaje 
odwołany do centraii. 

Min. Knoll wyjeżdża do Rzymaś 

WARSZAWA, 30 XI. (żel.wź. Słowa) 
W dniu 10 stycznia 1927 roku wy- 
jeżdża do Rzymu dla objęcia placów- 
ki dyplomatycznej p. Roman Knoll, 
jednocześnie z p. Knollem udają się 
do Rzymu w charakterze sekretarzy 
p.p. Gliaka i Chałupczyński. 

Dekret prasowy. 

WARSZAWA, 30 XII (żel, wł. Słowa) 
Sprawa:dekretu prasowego przedsta” 
wia się następująco: dekret ma być 
wydany nie przed Nowym Rokiem 
jak było mówiono przedtem lecz w 
pierwszej połowie stycznia. Przyto- 
czone szczegóły w niektórych dzien- 
nikach o dekrecie nie są ścisłe i nie- 
wątpliwie zajdą przy ostatecznem o- 
pracowaniu dekretu pewne zmiany. 

Pensja za order Virtuti Mili- 
tari za 1927 rok. 

M. S. Wojsk. wystąpiło do mini- 
sterjum skarbu z -propozycją wypła- 
cenia pensji za order, należnej wszyst 
kim kawalerom „Virtuti Militaris w 
dniu 1 stycznia. 

Min. skarbu zamierza jednak wy- 
e pensję dopiero w ciągu, lutego 

1927. 

Waluty z eksportu dla Banku 
Polskiego. 

Minister skarbu wydał zarządzenie 
w sprawie odsprzedaży Bankowi Pol- 
skiemu walut z eksportu i. w sprawie 
regulowania obrotu dewizami i walu- 
tami zagranicznemi, oraz obrotu pie- 
niężnego z zagranicą. Rozporządzenie 
to poleca wszystkim przedsiębiorstwom 
eksportowym  odsprzedaż Bankowi 
Polskiemu wszelkich wpływów wału- 
towych z eksportu. 

Zatrzymywane z tych wpływów 
mogą być jedynie ilości walut, nie: 
zbędne na cele, usprawiedliwione go- 
spodarczo. W celu |kontroli przed- 
siębiorstwa składają Bankowi Polskie« 
mu za każdy miesiąc (w terminie 
30-dniowym) firmowe zestawienie, 
odnośnie zaś do walut, zużytych na 
cele usprawiedliwione gospodarczo— 
odpowiednie dokumenty. Zarządzenie 
to wchodzi w życie z dniem 1 sty- 
cznia 1927 roku. 

EOAWRGU REESE 7782 PIETRA. 

Burza na morzu Czarnem. 

PARYŻ, 30XI1 PAT. Dzienniki 
podają wiadomość otrzymaną ze 
źródeł angielskich w Berlinie, że pod- 
czas burzy na morzu Czarnem zato- 
nęły parowiec amerykański i rumuń- 
ski transportowiec towarowy. Utonęło 

  

rusko=Włościańskiej Hromad - i zódy dost kolesie „: od wi Konto P, K. O. Nr 12,900, 30 osób załogi. 
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© Zarząd Restauracji „Št. Georges“ w Wilnie, $ 
2 podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, że zwyczajem lat ubiegłych urządza w dniu 31 b. m. z 
e w salach górnej i dolnej P it ° N R ik © 
© hotelu „St Georges“ Owitanie OWEego О U. e 
© Do kolacji przygrywać będą dwa komplety muzyczne. | Zamówienia na stoliki przymuje Zarząd Restauracji. e 
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БЕЕНЕРЫАЫТОЕОРН SI EDA TT EIK O IE NET ENKSKSPIEA TT ESET SSNE TAR TA, ПЯЕНАНИ 

Codziennie o godz. 7 i 9 wiecz. 

Program tiwarca Hallo! Puszezamy się!!! 
Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Orkiestra w pełnym komplecie. — Balet 10 osób, — Ceny miejsc od 75 gr. 

Szczegóły w programach, Kasa czynna od godz. 5 wiecz. 

Teatr Rewzji : 

„Kakadu“ 
ul. Dabrowskiego 5. 
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ECHA KRAJOWE 
  

LIDA. 

— Akademja przysposobienia 
wojskowego. Przed świętami Boże- 
go Narodzenia w Lidzie odbyła się 
uroczysta Akademja Przysposobienia 
Wojskowego, przy udziale około ty- 
siąca osób, urządzona staraniem Po- 
wiatowego Komitetu. wychowania fi- 
zycznego i przysposobienia wojsko* 
wego. Na akademji dało się zauwa- 
żyć najwybitniejszych przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa, jak ks. 
dziekana, dowódcę 77 p.p. z korpu- 
sem oficerskim, sędziego, komendan: 
ia pol. pow., prezesa Twa „Sokół* i 
wielu innych. 

Akademię zagail zasłużony na po- 
lu prac przysposobienia wojskowego 
starosta lidzki p. Zdanowicz, który 
w gorących słowach zwrócił się do 
rodziców o posyłanie dzieci do sto- 
warzyszeń przysposobienia wojskowe- 
go, a do młodzieży o jaknajliczniejsze 
wstępowanie do szeregów P.W. jed- 
nocześnie p. Starosta podkreślił zna- 
czenie i wagę prac stowarzyszeń 
przysposobienia wojskowego wogóle 
a w szczególności na kresach. Następ- 
ny mówca p. kapitan Koellner, oficer 
przysposobienia wojskowego, streścił 
historję P.W, W swojem końicowem 
przemówieniu p. kpt. Koellner zazna- 
czył, że oile hasło „Naród pod broń* 
zrealizuje się, to Najjaśniejsza Rzecz- 
pospolita może być spokojna o swo- 
je jutro. Po przemówieniu p. kpt 
Koellnera orkiestra 74 p.p. odegrała 
hymn narodowy. Trzeci z kałei mów- 
ca komendant samodźielnego obwo- 
du związku strzeleckiego w Lidze p. 
Mauzyczka w swojem dłuższem prze- 
mówieniu przedstawił obraz przyspo- 
sobienia wojskowego zagranicą i u 
nas. Największą uwagę komendant 
Muzyczka zwrócił na organizacje 
przysposobienia wojskowego w Niem- 
czech, które to organizacje już dzisiaj 
liczą miljony wojskowo wyćwiczonych 
członków, zaznaczając jednocześnie 
że tego lekceważyć nam Polakom nie 
można, tembardziej że Niemcy stale 
przygotowują się do wojny odweto- 
wej. Ostatnia przemówiła por. rez. 
Kudelska, poruszając zagadnienie prac 
przysposobienia wojskowego kobiet 
w służbie pomocniczej na wypadek 
wojny. W czasie przerw orkierstra 
T7 p.p. wykonała kilka ładnych utwo- 
rów. 

— Zebranie T-wa Rolniczego. 
Odbyło się tu zebranie okręgowego 
T-wa Rolniczego, na którem jedno- 
głośnie wybrano prezesem honoro- 
wym Lidzkiego okręgowego T-wa 
Rolniczego p. Staniewicza, ministra 
rolnictwa. Na tem samem zebraniu 
profesor US.B. p. Lastowski, dyre- 
ktor st. doświadczalnej w  Bieniako- 
niach, wygłosił odczyt 0 nawozach 
sztucznych i ich skutkach.  (2.) 

— Niefortunny występ agi- 
tatora N. P. Ch. W dniu 19-go 
grudnia w Lidzie odbyło się zebraaie 
członków Związku byłych ochotni- 
ków powiatu Lidzkiego, na które to 
zebranie z całego powiatu Lidzkiego 
przybyło 200 delegatów reprezentu- 
jących 4000 b. ochotników. Podczas 
zebrania na salę wtargnął znany na 
s. wileńskim agitator N. P. Ch. 

ojewódzki, usiłując przeszkodzić 
obradom. Nieproszonego gościa wa- 
bec nieusłuchania wezwania do opusz- 
czenia saii wyprowadzono siłą, przy* 
czem zlekka poturbowano, co przy- 
puszczać należy podziała skutecznie 
na przyszłość. 

ŁYNTUPY. 
— (t) Jak minęły święta. Łyntu- 

py po zreorganizowaniu Kółka Rolni- 
czego i zawiązaniu gminnego kółka 
Rady Opiekuńczej Kresowej oraz za- 
łożeniu Domu Ludowego z czytelnią 
i bibljoteką na miejscu, podczas świąt 
wykazały Sporą dozę żywotności. 
Wprawdzie gros wysiłków skierowa- 
ne było na organizację zabaw, ale 
ten rodzaj godziwej rozrywki ma 
swoje plusy. Ześrodkowuje ludzi 
i odzwyczaja po trochę (tak, po tro- 
chę tylko niestety) od wódeczki, któ- 
ry to produkt monopolu Państwo- 

— Nowelka wierszem 

MOMENCiK ŻYCIA. 

wego ma nadal kolosałne wprost po- 
wodzenie. 

W niedzielę w lokalu szkoły po- 
wszechnej urządzono choinkę dla 
dzieci. Usłyszeliśmy więc popisy de- 
klamatorskie, niektóre bardzo udatne 
i śpiewy chóralne. Raził nas dobór 
wierszyków  deklamowanych przez 
dziatwę i pieśni, boć ani jednej weso- 
łej i tryskającej życiem piosenki nie 
śpiewano, za to przypomniano nam, 
że „Niemiec pluł nam w twarz”. 

Po części muzycznej dziatwa otrzy- 
mała upominki w postaci książeczek 
i łakoci. Nie bylo twarzyczki nieopro- 
mienionej radością. Gorzej było z 
mamusiami, które uważały, że pud cu- 
kierków byłoby  pożądanem  mini- 
mum, ale mniejsza o mamy, dziatwa 
była zadowolona, a © to zapewne 
chodziło inicjatorom choinki, miejsco- 
wym nauczycielom pp. Grudniewi- 
czowej, Szapielowi i Przybylskiemu. 

Odczytu ani pogadanki nie było, 
ale kto by tam w czasie świąt chciał 
sobie niemi głowę zaprzątać i ogól-- 
ną wesołość psuć. Przyjdzie post — 
będzie czas i na robotę kulturalno 
oświatową, zwłaszcza, że prezes Do- 
mu Ludowego, wójt miejscowy p. 
J. Piórewicz zakasać już rękawy i szy- 
kuje się do pracy „na całą parę”. 

Ale o tem później. t. 

BARANOWICZE. 

— (s) Zagadkowy trup. W dniu 
27 grudnia o godzinie 7-ej na torze 
kolejowym szlaku Baranowicze-Łuni- 
niec klm. 255 znaleziono trup sezo- 
nowego robotnika Oddziału Drogo- 
wego Baranowicze Ziukowa Kuźmy 
z uszkodzoną głową. Przyczyna śmier- 
ci narazie nie wyjaśniona i przypu- 
szczać należy, że Ziukow został za- 
bity przez pociąg lub też przez nie- 
wiadomych sprawców i później dla 
zatarcia $ladów rzucony na tor kole- 
jowy. Policja wszczęła energiczne do- 
chodzenie, które zapewnie bliżej wy- 
świetli sprawę. 

PIŃSK. 
— „Krasnoje Znamia* przesta- 

ło wychodzić. Wydawane tu przez 
rusyfikatora Kresów posła z P. P, S. 
Wolickiego pismo p. t. „Krasnoje 
Znamia'* przestało wychodzić. Powo- 
dem przerwania wydawnictwa jak 
mówią jest brak środków, gdyż cen- 
trala P. P. S. odmówiła subsydjo- 
wać nadal organ pos. Wolickiego 
wobec nikłych rezultatów jego akcji. 
Ludność zaś Pińszczyzny oddawna 
się poznała na farbowanych lisach i 
„Krasnoje Znamia* nie miało ostatnie- 
mi czasy zupełnie odbiorców. 

BUKISZKI. 

— (t) Kursa rolnicze. Dbając 
© podniesienie kultury rolniczej w 
kraju, szereg organizacji rolniczych 
Z. Wileńskiej organizuje w począte 
kach stycznia 1927 r. dwa kursy rol- 
nicze. : 

Jeden z nich będzie czterotygod- 
niowy Kurs Hodowlany dla drobnych 
rolników płci obojga i dozorców 
większych obór. Obejmować on bę- 
dzie: żywienie, pielęgnowanie i wy- 
chów inwentarza. Kurs tea prowa: 
dzony przez siły facnowe organizacji 
rolniczych i pp. profesorów U.S.B, 
odbywać się będzie w szkole  rolni- 
czej w Bukiszkach. 

Drugi kurs  szešciotygodniowy, 
Gospodarstwa Wiejskiego przezna- 
czony jest dla szerszych warstw rol- 
niczych i inteligencji. Obejmowač on 
będzie: rolnictwo, sadownictwo, wa- 
rzywnictwo, przetwórstwo owocowe 
i warzywne, chów inwentarza domowe- 
go i drobiu, mieczarstwo i spółdziel- 
czość. 

Kurs ten rozpocznie się nieodwo- 
łalnie 12 stycznia 1927 roku i przyj- 
mowane nań będą osoby obojga 
płci z wykształceniem nie-mniej niż 
4 oddz. szkoły powszechnej. 

Dla zamiejscowych zorganizowana 
została bursa bezpłatna. 

Pielegentami będą tu siły nauko- 
we USB. i Szkoły Głównej w War- 
szawie. 

  

   

SCO 

Nowy rząd królestwa 
S. H. S. 

Powstanie albańskie, zakończ one 
podpisaniem paktu przyjaźni między 
Włochami a Albanją, wywołało, jak 
wiadomo, ostry kryzys rządowy w 
Jugosławji. Ponieważ traktat włosko- 
albański, godzący w żywotne interesy 
wszystkich państw bałkańskich, a 
przedewszystkiem królestwa S. H. S., 
uważać należało w pierwszym rzędzie 
za fiasco jugosłowiańskiej polityki 
zagranicznej, minister dr. Ninczicz 
zmuszony był niezwłocznie zgłosić 
swą dymisję, co pociągnęło za sobą, 
jak wiadomo, ustąpienie całego gabi- 
netu p. Uzunowicza. | 

W pierwszych dniach przesilenia 
rządowego panowało tu ogólne prze- 
konanie, że w obliczu grożącego Ju: 
gosławji z zewnątrz niebezpieczeń- 
stwa nowy gabinet oprze się na naj- 
szerszych warstwach ludności, że za- 
tem przyszły rząd będzie rządem sze- 
rokiej koalicji wszechaaiodowej przy 
udziale radykałów serbskich, Chor- 
watów, demokratów i bośniaków. 
Przypuszczenia co do podabnego roz- 
wiązania kryzysu zdawały się być 
tembardziej uzasadnione, że król Ale- 
ksander już zawsze był gorącym zwo- 
lennikiem czynnej współpracy wszyst- 
kich szczepów narodu jugoslowian- 
skiego. 

Tymczasem rokowania międzypar- 
tyjne, prowadzone przez b. premjera 
Uzunowicza, napotykały na rozmaite 
trudności, aż wreszcie utknęły na 
martwym punkcie. Nie widząc żadnej 
możliwości doprowadzenia rokowań 
o utworzenie rządu ogólnonarodowe- 
go do pomyślnego końca, p. Uzu. 
nowicz zrezygnował wreszcie z za0- 
fiarowanej mu przez króla godności 
premjera. Wobec tego król Aleksan- 
der powierzył misję utworzenia rządu 
koalicyjnego leaderowi demokratów 
p. Dawidowiczowi, iecz i jego usiło- 
wania w kierunku osiągnięcia zupel 
nego porozumienia pomiędzy wszyst- 
kiemi pięciu stronnictwami nie od- 
niosły żadnego skutku. 

Kryzys rządowy zaczynał stopnio- 
wo przybierać formy „chronicznego 
przesilenia, rokowania ciągnęły się 
bez końca, wykazując coraz wyraź- 
niej, że chwila obecna nie jest odpo- 
wiednią do realizacji potężnego planu 
koalicji ogólnorządowej. Kiedy więc 
b. premjer Uzunowicz podjął się po- 
wtórnie misji utworzenia rządu, nie 
podejmował juž pertraktacyį z demo- 
kratami i mahometanami, lecz ogra- 
niczył się narazie do rokowań z 
Chorwatami i Słoweńcami. Tym ra- 
zem usiłowania p. Uzunowicza uwień- 
czone zostały zupełaem powodzeniem, 
a w przededniu świąt Bożego Naro- 
dzenia doszło do utworzenia nowego 
rządu jugosłowiańskiego przy udziale 
serbskich radykałów i Chorwatów. 
Prócz tego dwa portfels minist:rjalne 
zarezerwowano dla ludowców słoweń- 
skich, którzy zgodnie z życzęniem 
króla* Aleksandra mają być do rządu 
obecnego w najbliższym czasig ko- 
optowani. 

Trzeba przyznać, że powyższe 
rozwiązanie kryzysu rządowego wy- 
wołało w społeczeństwie jugosłowiań: 
skim pewną konsternację, a to prze- 
dewszystkiem dlatego, że nowy rząd 
p. Uzunowicza zasadniczo niczym 
się nie różni ud jego rządu poprzed- 
niego. Zaszły jedynie pewne zmiany 
osobiste, natomiast skład faktyczny 
nowego rządu pozostał bez zmiany. 
Stronnictwami rządowemi pozostali 
w dalszym ciągu radykali i Chorwa- 
ci, a dwie teki zarezerwowano dla 
ludowców słoweńskich. Trzeba bo- 
wiem „wiedzieć, że i w poprzednim 
gabinecie p' Uzunowicza na czele 
dwu ministerstw stali jedynie prowi- 
zoryczni kierownicy, bowiem teki obu 
tych ministerstw rezerwowane były 
dla przedstawicieli Słoweńców, którzy 
mieli wstąpić do rządu niezwłocznie 
po osiągnięciu porozumienia między 
ich leaderem, posłem  Koroszcem, 
a premjerem Uzunowiczem. Podob- 
nie, jak i przed kryzysem, panuje i 
teraz ogólne przekonanie, że wejście 
ludowców słoweńskich do rząd. na+ 
stąpi już „w dniach najbliższych*. 
Same pertraktacje ze Słoweńcami 

SEWERYN. 

Doskonale! Spieszę westchnąć: szkodał 
I znowu popłynęła konwersacji... 

wo 

Traktat niemiecko<wloski. 
PARYŻ, 30—XIl. Paa. Zdaniem większości dzienaików, z podanego 

do wiadomości publicznej tekstu traktatu włosko-niemieckiego wynika, iż 
traktat ten nie jest bynajmniej skierowany przeciwko Francji. 

BERLIN, 30—XIl. Pat. Prasa ogłasza dziś tekst urzędowy podpisa- 
nego wczoraj w Rzymie niemiecko-włoskiego układu pojednawczo-rozjem- 
czego. Dotychczas tylko pewne dzienniki zajęły krytyczne stanowisko 
omawiając znaczenie tego układu. 

Berliner Tageblatt widzi w nim zakończenia nieporozumień niemiec- 
ko-włoskich zaznaczając, że układ ten stwierdza atmosferę, która przy 
obustronnej dobrej woli Niemiec i Włoch sprzyjać będzie spokojnemu i 
rzeczowemu traktowaniu spraw poprzednio załatwianych tylko na pod- 
stawie uczuciowej. Wspominając o niedoszłem do skutku spotkaniu Strese- 
mana z Mussolinim organ demokratyczny stwierdza, 
nie tego planu mogło było tylko wywołać zagranicą poważne 

że urzeczywistnie- 
rekrymina- 

cje. Lepiej więc, że nie doszło do tego spotkania gdyż—jak się wyraża 
Berliner Tageblatt—«subtelny kwiat przyjaźni niemiecko-włoskiej nie jest 
jeszcze dość  zahartowany na działanie mroźnych wichrów». 

Zdaniem pisma lepiej tedy się stanie jeżeli obchodzące zarówno 
Niemcy jak i Włochy sprawy, które musiałyby być poruszone w czasie 
rozmów między przedstawicielami obu państw poleżą jeszcze czas jakiś 
w ukryciu. Vorwaerts utrzymuje, że celem do którego Mussolini pierwo- 
tnie zmierzał, było zawarcie nie układu rozjemczego lecz paktu przyjaźni 
wlosko-niemieckiego o wybitnie politycznym charakterze. Plan ten Mus- 
solini wygrywać miał jako atut w Paryżu w celu pokrzyżowania roko- 
wań niemiecko-francuskich, a rówaocześnie przezwyciężenia oporu Francji 
w sprawie kolonii. 

„ Deutsche Allgemeine Zeitung podkrešla znaczenie jakie posiada dla 
Ni:miec zawarcie pierwszego po wojnie ukladu rozįemczego z  wielkiem 
mocarstwem, Okazuje się, że między Niemcami i Włochami niema takiej 
sprzeczności interesów, którejby niemożna usunąć. Już obecnie w związku 
z wspamnianym układem należy: zwracać baczną uwagę na kwestję połu- 
dniowego Tyrolu, a w szczególności na wysunięty przez Mussoliniego 
plan stworzenia autonomicznej: prowincji Bozanu. 

Wewnętrzna sytuacja w Bułgarji. 
SOFJA, 30—XII PAT. Po wygłoszeniu przez ministra spraw zagra- 

nicznych Burowa expose © polityce zagranicznej rządu zabrał głos' pre- 
zes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych Liapczew, który po 
odparciu zarzutów skierowanych przeciwko działalności 
przedstawił program, do urzeczywistnienia którego 
dowanie. 

Ministerstwa 
rząd dąży niezmor- 

Mówca stwierdził szczęśliwe rezultaty czynionych wysiłków wyrażające 
się w przezwyciężeniu bez najmniejszej pomocy z zewnątrz, szeregu przesz- 
kód utrudniających rozwój gospodarczy kraju. Mówiąc następnie o zada- 
niach rządu w dziedzinie pacyfikacji wewnętrznej premjer stwierdził, że w 
tej dziedzinie osiągnięto ogromny postęp, przyznał jednak, że propaganda 
wywrotowa czyni dalsze wysiłki zmierzające do zamącenia spokoju publicz- 
nego, Wspominając wreszcie o sytuacji parlameniarnej i o stanowisku. 
rozmaitych stronnictw politycznych. Liapczew stwierdził, że porozumienie 
stronnictw demokratycznych pozostanie zawsze podstawową siłą, na któ- 
rej winien sięopierać rząd bułgarski. 

Bulgarja — zakończył premjer — nie zna ni dyktatury, ni rządów 
sowieckich, lecz posuwa się w sposób zdecydowany i stanowczy po dro- 
dze prowadzącej do przywrócenia normalnego trybu życia. Po przemówie- 
niu premjera izba przyjęła w głosowaniu projekt odpowiedzi na mowę 

Krwawe walki w Brazylji. 
PARYŻ, 29 XII. PAT. „Nation* donosi z Buenos-Aires, że w czasie 

potyczki pod Jequary w Brazylji pomiędzy 3 tysiącami powstańców zaopa- 
trzonych w karabiny maszynowe, a oddziałem rządowym liczącym 2 tysiące 
ludzi, ten osiatni zmuszony został do odwrotu zostawiając na placu boju 

tronową. 

60 zanitych i 200 rannych. 

Skasowanie poselstwa łotewskiego w Wa- 
szyngtonie. 

RYGA, 29 XII.'PAT. Rada Ministrów rozpoczęła dyskusję nad bud- 
żetem na rok 1927—28 Ze względów oszczędnościówych postanowiono 
skasować poselstwo łotewskie w Waszyngtonie, 

Sensacyjne samobójstwo w Moskwie 
BERLIN, 30 XII PAT. „Vorwaeris“ donosi z Moskwy, że członek 

C. I. K. Markowicz popełnił samobójstwo. W czasie ostatniego kongresu 
komunistycznych związków zawodowych w Moskwie Markowicz stanął 
po stronie opozycji, a wskutek czynionych mu następnie z tego powodu 
zarzutów targnął się na życie. 

Liczba mieszkańców we Francji, 
PARYŻ, 27.XII, PAT. Według urzędowego spisu ludności liczba 

mieszkańców Francji wynosi w roku 1926 40 743,351, w tem 2,498,23 cu- 
dzoziemców. 

  

otoczone są jednak mgłą tajemniczoś- 
ci. Nikt mnie może powiedzieć, pod 
jakiemi warunkami dr. Koroszec go- 
tów jest przystąpić do współpracy 
z radykałami i Chorwatami, nikt nie 
wie również, na jakie ustępstwa wo- 
bec d-ra Koreszca gotowe Są przy- 
stąpić obecne stronnictwa rządowe, 
które, nawiasem mówiąc, i bez Sło- 
weficów rozporządzają w parlamencie 
większością 45 głosów. 

Z organu Bośniaków „Prawdy* 
dowiadujemy się, że dr. Koroszec 
stawia żądania niezbyt skromne, do- 
magając się, między innemi, dia sie- 
bie teki ministra spraw zagranicznych. 
Czy wiadomość „Prawdy* odpowiada 
rzeczywistości, trudno oczywiście po- 
wiedzieć, tei bardziej, że dotychczas 

ZOFJA. 
W oczach Świata jesteśmy jakby zaręczeni. 

dzisiaj jeszcze ciotka zaręczała, I, jak mi 

wiadomości tej ani nie dementowano, 
ani nie potwierdzano. W każdym 
bądź razie zdaje się nie ulegać naj- 
mniejszej wątpliwości, że rokowania 
obecnego rządu z p. Koroszcem co 
do wejścia Słoweńców do gabinetu 
koalicyjnego nie idą zbyt gładko. A 
pamiętać należy, że rokowania te to- 
czyły się już przez cały czas urzędo- 
wania poprzedniego gabinetu p. Uzu- 
nowicza. 

Jeśli więc pod względem politycz- 
nym nowy rząd p. Uzunowicza jest 
jedynie restytucją starej koalicji rady- 
kało-radiczewskej, to stwierdzić nale- 
ży, że w składzie esobistym rządu 
jugosłowiańskiego zaszły zmiany dość 
poważne. 

Przedewszystkiem dotyczy to mi- 

Którym się gości swoich jednakowo darzy? ; 
e mu w chwili stanowczej wręcz nie powiem śmiało 

Jeśli tak już koniecznie przeznaczenie chciało, 

       

                        

     

  

      

   

  

     
   

    
     

       
    

      

     

      
       

      
      

RADJOSŁUCHACZE! 
Ukazał się GŁOŚNIK PHILIPSAL 
Równomierna wrażliwość na głos i 
muzykę о każdej częstotliwości, 
Niezwykle czysty, pełny i mocny ton, 

Ładny, elegancki kształt — bez tuby, 
Prosty sposób używania, 

Oto zalety GŁOŚNIKA PHILIPSA, 
Żądajcie prospektów od Waszych - 

dostawców. 

  

  

Świetne przepisy kucharskie (menu 
obiadowe na 2 tygodnie) 1 wszelzie 
wskazówki w urządzeniu prowadzenia. 
domu znajdziesz w dwutygodniku 

«KOBIETA w ŚWIECIE 
UTENA RIO S 

iw DOMU» ;, 
oso POS e poz" W 

Kwartalnie 3 zł. 90 gr. 

Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 90, 
Konto P. K. O. Nr 12.200. 

  

Sumy pieniężne 
łokujemy i posiadamy do ulokowania 

na hipotekę w każdej wysokości 

Wileńskie Biuro Komisowo- Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152,   
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud  utrwała granice Ziem 
Wschodnich - Rzeczypospolitei. 
Czy jesteś jej członkiem. — (£4 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 

TIE B © Er 
--— 

Warszawski Oddział Fabryczny 

    

ul. Mickiewicza 4 

Na Nowy Rok 
poleca najwytworniejsze 

CZEKOLADKI w 108 odmianach 
MARCEPANY 

Wielki wybór + 

PIĘKNYCH BOMBONIEREK @ 

Dużo nowości. ; 
Towary otrzymuje się bagažem 

3 razy tygodniowo. 

   

     

     

   
nisterstwa spraw zagranicznych, któ. 
rego kierownikiem stał się zupełny! 
nowicjusz w dziędzinie polityki za- 
granicznej, dotychczasowy minister 
skarbu, radykał Ninko Pericz, Ponie- 
waż w chwili obecnej polityka zagra- 
niczna wysunęła się na czoło zagad- 
nień państwowych Jugosławji, przeto * 
osoba nowego kierownika waži dr 

| 

  

tego ressortu jest przedmiotem ogól- 
nego zainteresowania: nie tylko w | 
kraju, lecz i zagranicą. Dr. Ninko 
Pericz urodził się w Białogrodzie w 
r. 1886. Po absolwowaniu studjów 
prawniczych poświęcił się karjerze 
dyplomatycznej, obok tego zaś był 
profesorem prawa na uniwersytecie w. 
Białogrodzie. Podczas rokowań poko- | 
jowych w Paryżu był osobistym se- 
kretarzem zmarłego w tych dniach 
premiera Pasicza. Z 

W roku 1923 Pericz otrzymał tekę | 
ministra reform rolnych, a w następ- 
nych gabinetach piastował kolejno ; 
urzędy ministra opieki społeczn 
wiceministra spraw zagranicznych i 
ministra sprawiedliwości. W ostatnim © 
gabinecie Uzunowicza był ministrem - 
skarbu, odznaczając się na tym  sta- 
nowisku niepospolitym talentem reor- | 
ganizacyjnym p A 

  

   

    
   

   
   

           
    

    

   

  

Salonik. ZOFJA po prawej, na kozetce, wygodnie 
wsparta 0 poduszki, z filiżanką kawy w ręku Na 
lewo SEWERYN przy stoliczku, przerzuca album 

(Chwila milczenią) 

ZOFJA. 
Czekam. 

SEWERYN (xa stronie). 

Ja też. 

ZOFJA (2. s.). 

Ciekawam kto kogo przeczeka. 

(Chwila milczenia). 

SEWERYN (zagłębiony w album). 

Pogoda dziś prześliczna, choć śnieg prószył zlekka. 
A niebol... jak w Sorrento—czyste—lazurowel.... 

ZOFJA. 

Pan zawsze od pogody zaczyna rozmowę? 

SEWERYN. 

Zawsze. A gdy się temat wyczerpie i zatrze, 
Wnet wtrącam: Pani wczoraj nie była w teatrze?... 

ZOFJA. 

Nie byłam. 

ZOFJA (kończąc). 

Woda. 
Doprawdy, towarzyski talent do zazdrości! 
Żal mi ciaci zabierać najmilszego z gości. 

SEWERYN. 
Pani! 

ZOFJA. 
O! to sam na sam zawdzięczamy komu, 

Wiemy dobrze oboje. Ja jestem w tym domu 
Tą... filiżanką kawy — sewrska porcelanal — 
Przez ciocię przeznaczoną oddawna dla pana, 
Pod warunkiem—wszak możem mówić z sobą 

szczerze? — 
Że pan ją, jak jest, całą.. na własność zabierze. 
Za mało słodka? mętna? Spójrz pan, ale zato 

(ręką gest dokoła) 

Jak porcelany rąbki złocone bogatol 
(ręką dotykając sukni) 

Sewrska mówiłam; co za rzadki deseń na niej! 
Mniejsza 0—kawę, prawda? 

SEWERYN (zamknął album i zdziwiony patrzył 
na nią). 

Nie przerwałem pani 
1, sądzę, pani moją... cierpliwość oceni, 

Skończyć się ma za chwilę ta historja cała, 
Stara, znana historja—polowania... w parku, 
Gdzie pada strzał jak odgłos godziny w zegarku, 
W porę, wlaśnie gdy strzałka na cyfrę doskoczy, 
Gdy strzelcowi zwierzynę rzucą—prosto w oczy. 
Mówmy więc jak należy nareszcie, otwarcie. 
Pan wbrew wszystkiemu trwasz w swych zamiarach 

uparcie, 
Ja—walczyć nadaremnie nie mam siły dłużej... 

(wyciągając doń rękę) 
Oto jest—życie mojel Bierz je. Niech ci służy. 

SEWERYN (cofając się). 

A gdybym właśnie takiej nie przyjął ofiary? 

ZOFJA. 
Pan się cofasz? 

SE WERYN. 
Lecz cofam szczęśliwy bez miary, 

Że dzięki tej jedynej szczerych wyznań chwili 
Nie szedłem dalej z radą tych co cię—gubili 
Żeś oczy mi na moją otworzyła—rolę. 

ZOFJA. (wstając) 
e Więc pan sądziłęś, że ja tak pozwolę 
anu—sobie—komedję tę grać unisono 

Do końca? Że się zgodzę zostać pańską żoną 

\ 

l z panem u ślubnego stanąć mam kobierca, 
Będziesz miał, czegoś pragnął wszystko—oprócz serc 
Wiem, co czynię i dobrzem rozważyła wprzódy; 
Nie lękam się niczego ja—okrom obłudy! 

SEWERYN. 

Czemuż dziś po raz pierwszy z ust pani to słys 

ZOFJA. 

Pan graleś jak mistrz. Grały posłuszne klawisze 
Co chciałeś: skocznę presto, tęsknego kuranta. 
Dia mnie aryjki słodkie lekkiego amanta, 
Dia ciotki arcymądre a poważne fugi. ; 
Przyznam, koncert był piękny, choć nieco przyd: 
Dziś popis już skończony; podbici słuchacze. | 
Gdym płakała, tyś myślał: „O! z zachwytu płacze” 
Gdym cię wiiała chłodno, chłodno jeszcze bardz, 
Pan mówił sobie: „Szczęściem udaje, że gardzi. 
A ciotka, utwierdzając w tem błogiem mniemaniu 
Mówiła ci: „To zwykły objaw przy kochaniu*. 
l-szepty rosły w koło coraz głośniej, głośniej: 
„Doprawdy z tem zwiekaniem oboje nieznośnil* 
Po słowie?—Nie po słowieP—Są dotąd zakłady 
Na mieście... | z wybuchem finalnej tyrady : 
Niebylo co się spieszyć. Pozycja zdobyta— 
Aa swym pan pieścił się jak sybaryta, 

a... 

Z tym uprzejmym, bezmyślnym uśmiechem na z 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
(dotychczas 60 złotych), 30 groszo- 

я wy zaś od daty powyższej do wysta- 
długów przedwojennych. wienia wekslu na sumę ponad 50 do 

; ы 100 złotych (dotychczas 90 zł.). Za- 
Dnia 28 b.m. p. min. skarbu G. razem Ministerstwo Skarbu oznajmia, 

Czechowicz przyjął na audjencji de- ;ż słowa: „z terminem trzechmiesięcz- 
legację Centr. Kom. St. Okr. Wierz. nyra*, umieszczone na blankietach 
w osobach prezesa p. Wł. Jeleńskie- weksłowych, wydanych przed dniem 
go, oraz dr. Wł. Gawrońskiego i red. 1 stycznia 1927 r., a pozostających 
„Obrony Wierzytelności”, W, Świej- narazie nadal w obiegu będą z dniem 
kowskiego. Po wysłuchaniu dezyde« 1 stycznia 1927 r. bez znaczenia. 

tów delegacji p. min. Czechowicz 

vale B W sprawie wywłaszczenia 
majątków. — „Istotnie giez, ie 

i la hi k przedluž 

a Ian Las dłużników „ Zebranie właścicieliimajątków ziem. 
do spłacania należności w ratach skich, które w całości, lub części, 

rocznych przy jednoczesnem podnie- Zostsły przejęte przez Państwo na 
sieniu stopy proc. do 9 i pół w sto- TZecz osadnictwa wojskowego, na za- 
sunku rocznym t.j. do wysokości sto- Sadzie Ustawy z dn. 17 grudnia 
py w Banku Pol. Gdyjednak dłużni- 1920 r., zwołan= w Warszawie w 
cy dowiedzieli się o naszych zamia- dn. 12 grudnia 1026r. w lokalu Sto- 
tach to zaczęli gwałtownie atakować Warzyszenia Techników, uchwaliło 
min. skarbu, aby tego nie czynić, następującą rezolucję: _ 
ponieważ ze swej strony nawet pod- . Konierencja właścicieli majątków 
niesienie stopy procentowej bez pod. ziemskich, które w całości, lub części 
wyższenia miary przerachowania uwa- zostały przejęte przez Państwo na 

żaliby dla siebie za dotkliwą krzywdę. cele osadnictwa wojskowego, na' za- 
Wobec tego, że przedłużenie mo- Sadzie Ustawy z dn. 17 grudnia 

ratorjum mialo być zarządzone li tyl- 1920r. (Dz. U. Nr. 4, par. 17. 1921 r.), 
ko na skutek starań dłużników, a ci zwołana w Warszawie w dn. 12 gru- 
ostatni nie byli zadowoleni z proje- dnia 1926 r. biorąc pod uwagę, że 
któw min. skarbu dotyczących właśnie art. 3 powyższej Ustawy, przewiduje 
przedlużenia moratorjum, więc uzna- Wydanie specjalnej Ustawy o odszko- 
łem za konieczne całą tę sprawę po- dowaniu, że od daty wydania po- 
zostawić w dotychczasowym stanie i Wyższej Ustawy upłynęło już prawie 
na razie przynajmniej nowelizacji „lex O !at, że bardzo ciężki stan materjalny 
Zoll* nie przeprowadzać. Sprawa wa- wielu osób, pozbawionych calkowicie 
łoryzacji zobowiązań przedwojennych majątków na zasadzie powyższej 
sięga — moim zdaniem—w głąb za- Ustawy, jak również i stan gospo- 

AR ekonomicznych i jest tak do- darczy osób, których majątki częścio- 
niosłą dla przyszłości Polski, że w Wo zostały przejęte przez Państwo 
pierwszym rzędzie powinienby tą spra- WYmaga niezwłocznego i definityw- 

wą zająć się sejm, jako organ usta- NESO załatwienia sprawy odszkodo- 
wodawczy i poddać ją gruntownej Wania, że dla przeprowadzenia postu 
rewizji, zwłaszcza wobec spadku wa- latów powyższych, niezbędnem jest 
luty i gwałtownej potrzeby stworze- Zorganizowanie wszystkich zaintere- 
nia źródeł długoterminowego kredytu. Sowanych, Związek postanowił wybrać 

Komitet Organizacyjny w składzie 

INFORMACJE. 
6 osób i upoważnić go do: 

1. Opracowania i zalegalizowania 

Sposób egzekwowania zaleg- 
łości podatkowych. 

Statutu Związku. 
2. Opracowania szczegółowego me- 

Na skutek wpływających do mi- 
nisterstwa skarbu indywidualnych 

morjalu w sprawie odszkodó wania i 

prośb rolników o pokrycie zalegloš- 

Minister Skarbu o waloryzacji 

przedstawienia go p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej, p. wice-prezesowi 
= > i p. ministrowi Re- 

с е =" form Rolnych. 
ci podatkowych z przypadających im SOK: ы ; 
od państwowego monopolu spirytu- SB aaa Ass Z 
sowego należności za wyprodukowa- akad Pi y et y 
ny spirytus—ministerstwo upowažni- Šiu ais pei roka 
ło urzędy skarbowe do rozkładania czygności Walnemu Zgrom ea 
zaległości podatkowych (z wyjątkiem pwentualnie przysziej koskeraich m 
zaległych kwot podatku majątkowe- 2 3 
go) na raty w drodze ugody z płat- Sytuacja w przemyśle. 

„„ с kami, Urzędy skarbowe mają się _ Trwająca od dłuższego czasu pomyślna 
przytem zwracać do odpowiednich ma w SE šie ug 0 
władz lub organizacyj © zawzymywa- Ostatnich miesiącach więxszych zmian. No- 
mie przy każdej wypłacie należności: cjęż stały. wsrast liczby bemobetajca (196 
takiej e. e: się r“ „Wystar- z so 13 listopada i 208,7 tysiąca w 
czająca dla rycia zaległości po- d. 11 grudnia) wywołany jest nie zmniej. Sz w aróech osiągniętego szeniem zdaje przemysłu, lecz za- 

z tikai аё Na pod- Kofczeniem robót sezonowych (ieśnych, ro!- 
pła ROM POCOZUNUCHA. po nych, budowianych, drogowych) oraz mniej- 
A tego WOJNA kasė skar- szem gatradnieniem na robotach publicz- 
owe mogą przyznawać ulgi na O: nych. W przemyśle notowano ogólny wzrost 

kres ania Ministerstwo RS 1% Z wyjatkiem "przemys 3620 
skarbu nadmienia jeszcze, że ZwrÓ- cegielnie) wzpienniki Częściowo ao nIL 
cenie się na skutek prośby płatnika 5" badas navi Zeta, Sk, 
do władz lub instytucyj o zatrzyma- nienia, jak również wzrost przepracowanych 
mie przypadających płatnikowi należ- godzin przypada па przemysł spożywczy 
mości nie może być uważane za yobec rozpoczęcia kampanji w cokrownic- 

z i twie i w favrysach przeiwoiów ziemniacza- 
czynność, pociągającą za sobą opła- nych. W pozostałych przemysłach, po wja- 
tę egzekucyjną w wysokości 5 proc. jąc nieznaczne redukcje, ogó ne uruchomie- 

nie— liczb: zatrudnionych robotn ków i prze- 

WW sprawie blankietów wek- pracowarych podziiZwzrasiato w ostatnich 
slowych. miesiączch w dalszym ciągu. 

sr AEO ać wzrostem liczby za- 
2 = nionych robotników zwię:szyła się licz- 

W myśl rozporządzenia Ministra pa deścówe bezreboczych Poe SOJA 
Skarbu © przepisach wykonawczych 8 — 10 proc. ogółu zaundni nyca. Qzóna 
do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o PD e wasi a” w oda 

7 = i rzemysłaci 
opłatach stemplowych, urzędowe blan osiągnęła ostatnio 46.9 godzin des 
a Z woda; o daj Stan zamówień w przemyśle przeiwėr- 
iegu mogą być używane o Gal- cym w końca października był naozół po- 

szego zarządzenia. W związku z po- a: Ko Szczegó nie dee 
ss К „ byl w przemyšie papierniczym, w iabryka 

A A Skarbu a porc-lany, hutach szkła i zatóaniich: Ora; nikuje. iż do blankietów wspomnianych w jąbrykac konserw. Stan zamówień w 
należą również 20 i 30-groszowe Z przędzainiach i tkalniach w końzu paździer- 
tem zastrzeniem, że zgodnie z art. nika nieco się cbnżył w porównaniu do 
122 cyt, ustawy—blankiet 20-10 gro- POP'zednich miesięcy, jednasże 57.2 proc. 

i 3 2 zakładów o.reśliło stan zamówień w 1ym ZE oz będzie z dniem 1 Stycz- okresie jako średni, a 12.3 proc. jako dobr 
ia r. do wystawienia wekslu (we wrześniu odpowiednio 73.4 proc. i 23.0 

ma sumę nieprzekraczającą 50 złotych proc.). 

х 
r 
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KRONIKA MIEJSCOWA 
-— (0) Nowe stawki komor- 

nego na | kwartał 1927 r. Z urzę: 
du rozjemczego otrzymujemy . nastę- 
pne wiadomości co do stawek ko- 
mornego na | kwartał 1927 roku. 

1) Za mieszkanie jzdnopoko'owe 
(kuchnia i przedpokoje w rachubę 
nie wchodzą) komorne wynosić ma 
49 proc. przedwojennego. 

2) Dla mieszkań dwu i trzy po- 
kojowych, dla lokali handlowych i 
przedsiębiorstw, wykupujących Świa- 
dectwa przemysłowe IV kategorji i 
dla lokali, mieszczących pracownie 
rzemieślnicze, wykupuiących - Świa- 
dectwa przemysłowe Vill kategorji 
72 proc. przedwojennego komornego. 

3) Dla mieszkań  czteropokojo- 
wych, dla pomieszczeń, zajmowanych 
przez zakłady naukowe i wychowa: 
wczs, zarejestrowane przez państwo- 
we władze oświatowe, i dla 1 skali, 
mieszczących pracownie rzemieślnicze, 
wykupujące świadectwa przemysłowe 
Vil kategorji 77 proc. przedwojen- 
nego komornego. 

4) О1а sklepów i innych pomie- 
szczeń handlowych i przemysłowych, 
za które podstawowe komorne w 

О ЧО 

stosunku rocznym nie przekraczało 
600 rub., dla pensjonatów (pokoje 
umeblowane), oraz dla mieszkań, zła- 
żonych conajmniej z 7 pokoi 82 proc. 
przedwojennego komornego. 

5) Dla sklepów i innych pomiesz- 
czeń handlowych i przemysłowych 
niepodlegających przepisom  powyż- 
szych oraz dla hoteli 87 proca przed- 
wojennego komornego. 

GIE+DA WARSZAWSKA 
30 grudnia 1956 * 

Dewisy i walaty. 
Tranz Spra. Kupno. 

Dotary 8,98 9,00 8,96 
Belgja 125,55 12586 125,24 
Hlotarkij s 361,15 36205 — 36),25 
Loady» 43.79 43,90 43.68 
Nowg-York 9,— 9,62 8.98 
Paryš 3580 3589 35711 
Praga 26 72 26,78 _ 26,60 
Szwajcarja 17440 17483 17397 
Włochy 40.75 40,85 4065 

Papiery wartościowe 

Pożyczka kołejowa 93,08 — — 
5 pi, pożycz konw, 47.75 — — 
4i pół proc. listy zast 
ziemskie przedw, 3875 38,25 — 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 30 grudnia 1926 r. 

Banknoży. 

Dol. St. Zjeda, — 8.971/*—8,961/, 
Złoto. 

Ruble 474474) i 
. zastawne. 

Wil. B. Ziemski zł,-100—31,70 

  

KRONIKA 
  

PIĄTĘK 
l Dziś Wach. sł. a g, 7 ш. 45 

Sylwestra Zach. ki. B g. 15 m. 34 
Jatro 

Nowy Rok     

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji US. B. 

z dnia 30—XH 1926 r. 

> ) 749 

zz: LC 

wam | * 
Ów | Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pochmurno, Śnieg, Mgła. Mini- 
mum za dobę — 140C,Tendencja barometryczna 
wzrost ciśnienia, 

1 

KOŚCIELNA. 

— Uroczyste Nieszpory w Ka- 

tedrze. Dziś w piątek jako, ostatni 
dzień roku odbędzie się w Katedrze 

o godzinie, 6-tej uroczyste nabożeń- 
stwo nieszporne z wystawieniem Prze- 
najświętszego Sakramentu, które bę- 
dzie trwało przez całą noc aż do 
Nieszporów 1-go stycznia. 

O północy udzielone będzie uro- 
czyste błogoslawieństwo. W Adoracji 
wezmą udział |. E. ks. Arcybiskup, 
Kapituła i całe duchowieństwo wileń - 
skie oraz przedstawiciele Sodalicji i 
innych stowarzyszeń młodzieży, 

Wskazany jest jak najliczniejszy 
udział wiernych w tem nabożeństwie, 
kióre będzie najlepszem spotkaniem 
Nowego Raku w duchu katolickim. 

URZĘDOWA. 
— () Wyjazd p. vice-wojewo- 

dy Malinowskiego. Dowiadujemy 
się, że wce-wojewoda p. Olgierd Ma- 
linowski wraz z małżonką wyjeżdża z 
Wilaa przed Nowym Rokiem na kil- 
kudniowy urlop wypoczynkowy. 

— (t) Pożegnanie Inspektora 
Chmielowskiego. W ubiegłą środę 
grono urzędników Urzędu Wojewódz- 
kiego oraz* przedstawicieli wydziałów 
powiatowych żegnało w restauracji 
„Zacisze* ustępującego z zajmowa- 
nego dotychczas stanowiska Inspek- 
tora Samorządów Ominnych p. Jana 
Chmielowskiego. 

Jak wiadomo — р. Chmielowski 
awansowany został na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Samorządowe: 
go Woj. Nowogródzkiego. 

Pan Naczelnik Chmielowski otrzy- 
mał jako dar pamiątkowy pięknie 
wykonany aloum oraz teką z podpi- 
sami b. swoich kolegów.] 

o SEWERYN. ZOFJA. 
i A pani?.... Przyjaciela. 

| ZOFJA. SEWERYN. 

Ё я Och! Е Mamy gusta jednakowe. 
Chowałam na sam koniec dzisiejszą rozmowę, ZOFJA. 
Rozkoszując się, przyznam, z 20 tą ruiną Cóż? źle? 
Pińskich zamków na łodzie. . Płyną, panie, płyną ,. EWERYN 

(smieje się nieco wymuszenie.) SEWERYN. 

i SEWERYN. НН 
: : ZOFJA. 
_" Więc gdy się ręka pani wyciągała ku mnie?.., Nie bierze. 

Ž ZOFJA. Kio chce, ale kto... 

Wiedziałam, że ofiarę pan odtrącisz dumnie. ej (podchwytujący 

: SEWERYN. + Pro? 
| A gdybymjjednak?... ZOFJA. 
е Nie. Ten kto — zasłuży. | ZOFJA. 

: Żadne „gdyby*l Jam na kartę 
Nic nie stawiła. Wiem co warte, co nie warte 
1, jeśli pewność pana draźniła mię szczerze, 
W szlachetność jego zawsze wierzyłam 

(podaje mu rękę) 
Zasłużyć na... 

i wierzę. 

SEWERYN (przytrzymując jej rękę.) 

A w jakim ja dostaję teraz charakterze?   
SEWERYN. 

"Ach, pani, przyjaźń... tę się zdobywa najdłużej. 
Szybciej miłość .. . najszybciej, mam jawne dowody, 

ZOFJA. 

Przestrogę, 

SEWERYN. 

...Szkląnkę zimnej wody. 

— Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego P. Dr. Antoni Ry- 
niewicz dnia 29 b. m. wyjechał na 
dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. 
Zastępuje P. Dr. Zygmunt Fedoro- 
wicz, Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 
Średniego 

— Zmiana narzędzi miern'czych 
Jak się dowiadujemy w urzędzie miar 
i wag, z dniem 1 stycznia tracą moc 
obowiązującą narzędzia miernicze, jak 
wagi, litry, odważniki i t. p., cecho- 
wane datą 1924 r. 

przy tej pracy skradli 25 pudów węgla 
i 50 kgr. drzewa opałowego, poczem 
skradziony towar ukryli w podwórzu 
Magistratu, zasypując go śmieciami. 

Powyższą kradzież ujawniła tegoż 
dnia kontrola miejska i po przepro- 
wadzeniu ścisłego dochodzenia skra- 
dziony opał odnaleziono, zaś spraw- 
ców usunięto od pracy i niebawem 
sprawa będzie skierowana na drogę 
sądową. 

— (x) Zwiększenie się frek- 
wencj: kina m ejskiego. Ž powo- 
du stałego zwiększania się frekwencji 
kina miejskiego w.-prezydert p. Ło- 
kuciewski wysunął ostatnio projekt 
„powiększenia kina miejskiego przez 
przyłączenie do niego dwóch sal, 
które służyć będą za poczekalnie. 
Niezależnie od powyższego p. w.-pre- 
zydent Łokuciewski po odremontowa- 
niu tych sal zamierza urządzić w nich 
radjoodbiorniki, z których korzystać 
będzie cała publiczność, uczęszczają- 
ca do kina miejskiego. 

Powyższy projekt został na ostat: 
niem posiedzeniu Magistratu zatwier- 
dzony, jak również w związku z tem 
podniesiono ceny biletów z 50 gr. 
na 60 gr. i z 25 gr. na 30 gr. 

Nadmienić należy, iż ceny te obo- 
wiązują już od dnia wczorajszego. 

WOJSKOWA, 

— (t) II kurs instruktorski przy- 
sposobienia wojskowego Okrę- 
gu 1 Dyw. Piech. w Wilnie. w 
całokształcie prac nad przysposobie- 
niem wojskowem młodzieży bardzo 
ważną rolę spełniają t. zw. kursy in- 
o dla członków  stowarzy- 
szeń. 

Z kursów tych pa odpowiedniem 
przeszkoleniu wychodzą instruktorzy 
p. w. który pod okiem fachowców. 
wojskowych specjalizują się i dosko- 
nalą w dalszym ciągu na terenie 
swych organizacji, stanowiąc  zawią- 
zek przyszłej kadry  podoficerskiej 
stow. przysposobienia wojskowego. 

Na kurs ten są również przyjmo- 
wani podoficerowie rezerwy, członka- 
wie stowarzyszeń p. w., dia których 
ukończenie kursu  instruktorskiego 
będzie równoznacznie z odbyciem ćwi- 

— Amnestja. jak już podawa- 
liśmy, w dniu przedwczorajszym w W.i- 
leńskim Sądzie Okręgowym była roz- 
poznawana sprawa redaktorki odpo- 
wiedziainej niewychodzącego już o 
bscnie czasopisma żydowskiego „Ua- 
zer Cajt* niejakiej Rebeki Epsztejn, 
którą sąd skazał za obrazę Sądu 
Apelacyjaego Wileńskiego na 3 mie 
siące więzienia. 

Obecnie dowiadujemy się, iž na 
mocy amnestji kara 3-ch miesięczne- 
go więzienia została Rebece Epsztejn 
darowana. 

„Czarodziejski pierścień”. 
W niedzielę dn. 2.1.27 r. o godz, 12 
mia. 30 w Sali Miejskiej będzie ode- 
grany «Czarodziejski pierścień»  ura- 
zmaicony śpiewem i tańcami. Calko- 
wity dochód przeznaczony na sieroty 
Domu Dzieciątka Jezus. 

— „Jasełka*. dn. 9.1.27 o godz. 
4 pp. odbędzie się w szkole powsz. 

Nr, 22 „Świt” przy Małej Pohulance 
8, przedstawienie «Jaselsk» Or-Ota 
w połączeniu z loterją na cel = 
cieczki szkolnej krajoznawczej. a 
przedstawienie i loterję zapraszamy 
dzieci szkolne i ich rodziców. 

— Rada Gospodarzy Klubu I nteli- 
cji pracującej urządza w swoim lokalu 

Gi Mein cza 17) w noc Svlwestrową 
la członków i gości spotkanie Nowego Ro- 

ku z tańcami do rana. 
— Podziękowanie. Sodalicja akademi- 

czek wyraża gorące podziękowanie p. Jani- 
nie Giżyckiej za łaskawe wygłoszenie od- 
Czytu na rzecz Soda'icji oraz J. M. P. Rek- 
torowi A. Parczewskiemu 2a okazaną po- 
таос. 

— Miłosierdziu czytelników gorąco 
polecamy rodzinę Alfonsa Kozłowskiego 
zam. Mostowa 17 m. 6, zredukowanego po- 
sterunkowego Policji Państwowej, chorego 
na gruźlicę płuc, który posiada Córkę 6-Cio 
letnią ze sparaliżowaaemi nóżkami i 5 mie- 
sięczne dziecko słabe i wątłe, oraz żonę po- 
zbawioną możności (i braku) pracy z racji 
choroby męża i dzieci. 

TRATR | MUZYKA, 

— Sylwester w Teatrze Polskim (sa- 
la <Lutata»), Dziś i jutro Teate Polski daje 
widowiska składane <nowoioczie». Wido- 
wiska te będą st; odznaczały humorem, a 
składać się będą z dwuch części: jako część 
pierwsza grana będzie tryskająca humorem 
krotochwila W. Rapackiego <Ją tu rządzę», 

ść druga zsś będcie zawierała produkcje 2 ś = ‚ ^ -_ cz 
Nadał pozostaną ważne jedynie czenia rezerwy, z takim bowiem wnio- kojec, z udziałem pp. Rejserówny i Kon- 

narzędzia z datami 1925 i 1926 r. W skiem wystąpił Il Wice minister Spraw tera, piosenki, życzenia noworoczne, wyra- 
połowie stycznia r. p. dokonaną z0- Wojskowych do Szefa Sztabu Gene- żone w pieśni dziadowskiej, monologi i t.d. 

stanie przez urząd rewizja narzędzi 
mierniczych. 

Narzędzia miernicze z datą 1924 
będą skonfiskowane, a ich właścicie- 
le pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej z art. 138 i 363 K. .K. 

— Zatwierdzenie aresztu. W 
dniu wczorajszym w l wydziale kar- 
nym Sądu Okręgowego Wileńskiego 
na posiedzeniu gospodarczem rozpa- 
trywano Sprawę zarządzonego przez 
urząd prokuratorski aresztu Nr. 46 
czasopisma litewskiego „Kielias".+Sesja 
gospodarcza S, O. areszt zatwierdziła. 

MIEJSKA. 

— (x) Zatwierdzenie protoku- 
łu posiedzeń Rady Miejskiej. Paa 
Wojewoda Raczkiewicz zatwierdził 
ostatnio protokuł posiedzenia Rady 
Miejskiej z dnia 9 grudnia r. b., 
prócz punktów: 1) dotyczącego do- 
datkowego budżetu na zatrudnienie 
bezrobotnych, oraz 2) przedłużenia 
terminu pobierania _ dodatkowych 
opłat za energję elektryczną na rzecz 
bezrobotnych. 

Ostainie dwie uchwały przesłanz 
zostały do Ministerstwa Spraw Wewn. 
celem zatwierdzenia. 

— (x) Subsydja miejskie. Ma- 
gistrat m. Wilna na ostatniem swem 
posiedzeniu wyasygnował: 1) Kwotę 
—200 zl., tytułem subsydyj na odbu- 
dowę Katedry Wawelskiej 2) 100 zł., 
jako zapomogę dla zakladu Serca 
Jezusowego w Wilnie, 3) 100 zł. 
tytułem subsydyj dla chrześcijańskie- 
go domu ludowego w Wilnie i 4) 
100 zł. na ogrodzenie mogiły b. 
pułkownika W. P. polegiego w r. 
1809 w Białobrzegu — Berka Josie- 
lewicza. 

— x) Kradzież opału w Ma- 
gistracie. W dniu wczorajszym w cza- 
sie przeiransportowywania węgla miej- 
skiego przeznaczonego dla bezrobot- 
nych robotnicy miejscy zatrudnieni 

(Chwila milczenia.) 

ZOFJA. 
Przerwałam panu ważną podróż po albumie; 
Oto jest. 

SEWERYN. 

Panno Zofjo, czy pani rozumie 
jakiegoś pani oto dokonała dzieła? 

rainego. 
Kurs mieścić się będzie w kosza- 

rach Szeptyckiego. 
D-cą kursu mianowany został Kpt. 

Fildorf z 1 p. p. Leg. 

AKADEMICKA; 

— Spotkanie Nowego Roku 
w Ognisku. Dziś dnia 31 b. m. yw 
Ognisku  Akademickiem uroczyste 
spotkanie Nowego Roku. Paczątek 
o godz. 10. Tańce do rana. Wstęp 
dla członków Bratniej Pomocy oraz 
gości za zaproszeaiami. 

SPORTOWA. 
— Zarząd Wil. Okręgowego Zwią- 

zku Lekko-Atletycznego powiadama Kiu- 
by, że Doroczne Walne Zebianie Wil. O. Z. 
L. A. odbędzie się w dniu 12 | 1927 roku 
o godz, 18-ej w lokalu Ofic. Kasyna Garn. 
(ul. Adama Mickiewicza Nr 13) z nas'ępu- 
jącym porządkiem dziennym: 1) zagajenie, 
2) referat dyszusyjny, 3) sprawozdanie Za- 
rządu, 4) sprawozdanie kasowe, 5) sp'awo- 
zdanie RO A 6) wybór nowego Za- 
rządu, 7) wolne wn oski. 

W razie przybycia niedostatetznej [icz- 
by członków Walne Zebranie dzia się 
w drugim terminie tegoż dnia o godz. 19-ej, 
bez względu na ilość obecnych. 

— (t) Zawody piłki siatkowej War- 
szawa — Wilno. Onegdaj wyjechała do 
Warszawy gropa lozni szkół średnich w 
Wiinie stanowiących reprez:ntacyjną dru- 
żynę szkolną gry w piłkę siatkową oraz re- 
prezentacja gim. lm. Micsiewicza aby 30, 
31 bm, i 1 stycznia 1927 r. rozegrać Szerez 
meczy z teprezentacją szkół Średnich Stoli- 
Cy i reprezentacją szkoły Mazowiecxiej. 

Powrót zawodników spodziewany jest 
w dniu drugiego stycznia 1927 r, 

RÓŻNE, 
— Sprostowanie. W N-rze świą- 

tecznym „Słowa* w ogłoszeniu H. Ce- 
gielskiego w Poznaniu wkradła się 
przykra omyłk: zecerska. Wydruka- 
wano „siownik* zamiast „siewnik“, 
i „wysiewających wszelkie ziarno* 
zamiast właściwiego tekstu „wysie- 
wający wszelkie złarno* co niniej- 
szym prostujemy, przepraszając firmę 
za dotkliwy błąd. * 

  

A pani? — pan 

, Z uderzeniem przez zegar teawalay go- 
dziny 12-ej, oraz powinszowaniami — pro- 

am będzie zakończony. Ceny zwykłe od 
groszy. 

Popołudniówki świąteczne. Ju- 
tro, w sobolę o g. 4-ej pp. grana będzie 
krotochwila amerysańska «Dzień bez kłam- 
stwa», w niedzielę zaś po raz ostatni w se- 
zonie <Wesele Fonsia». Ceny od 15 groszy. 

— «Wino, kobieta i dancing». Ko- 
medja ta, która zyskała w Teatrze Polskim 
rekordowe powodzenie, grana będzie raz 
jeszcze w najbliższą niedzielę o g. 8-ej wie- 
czorem. 

— Premjera w Teatrze Polskim. Na 
jtek przyszłego tygodnia wyznaczon. 

została premjera krotochwili amerykańskiej 
M. ro: <Tajemnica powodze- 
nia», którą Teatr Letni w Warszawie gra 
obecnie z kolosatnem powodzeniem. 

— Teatr Operetka <Wodewil> (Ludwi- 
sarska 4) Pożegnalne występy operetki 
warszawskiej. Dzś t.j. w piątek, dyrescja 
teatru chcąc uprzystęon ć szerszym kołom 
publiczności wileńskiej poznanie ostatniej 
nowości z repertuaru War zawy, daje po 
cenach popularnyca doskonałą operetkę z. 
gel-Berzera «Księżniczka lica» nadto z racji 
Sylwestra do operetki dodana będzie część 
koncertowo kabaretowa z udziałem całego 
zespołu. 

Pubilczność po raz pierwszy usłyszy 
słowiczy gwizd p. Kaweckiej. 3 

Na Nowy Rok dwa przedstawienla, Po- 
południu o godz. 4-ej widowisko dla dzieci 
od 30 groszy do 2.80 włącznie z szatnią 
<Książę Leniuszsk> i »Choinka». Wieczorem 
<Gejsza>. 

W niedzielę popołudniu o godz. 4 ej po 
raz ostatni po ce1ach zniżonych melodyjna 
operetka <Hrabina Marica» a wieczorem o- 
statnie pożegnalne przedstawienie z pub icz- 
nością. wileńską, melodyjna operetka 
<Qejszz>. 

— Teatr Rewji <Kak*du». Codziennie 
0 godz. 7 i9-ej wiecz. <Hallo! Puszczamy 
Się!» wielka rewja w 2 częściach, 13 obra- 
zach. Balet — 10 osób. 

WYPADKI I KRĄDZIEŻE, 

— Poparzenie lakiem. Dn. 30 b. m. 
w centrali spirytusowej (Wiwulskiezo 10) 
wpadła do naczynia z lakiem Józela Iwa- 
nowska (Ili Słomiarka 15), którą w stanie 
b. ciężkim dostawiono do szpitala żydow- 
skiego. 

— Fatalny upadek. Dn. 30 b. m. na 
jezdni przy ul. Przejazdowej pośliznął się i 

ZA 

i chwilę rozstania... przeżyje, 
Jak się przeżywa iekko i niepostrzeżenie 
Przelotne nerwów czulszych nagle podrażnienie, 

Panie... Czym 

Zemściłaś sięl W twem oku ostra stal błysnęła 
I powiał chłó: od ciebie pani, co mróz sieje, 
Co mrozi kwiaty, mrozi serca... 

ZOFJA. 

| — nadzieje. 

SEWERYN. 

A winneż one? Winneż serce, że się niemi 

Czyżbym chciał 

Zgon rzuconego kwiatka w bystry nurt na strudze, 
Jak się przeżywa bóle i zawady—cudze, 

ZOFJA 

zasłużyła na ironji tyle?... 

SEWERYN. 

rią sam sobie zatruwać tę chwile? 
Co czuję, mówię szczerze — ha! — może z gorzyczą. 
Przestępstwo to ? Skazanym występków nie liczą, 
Skoro im już najwyższą przysądzono karę. 
Ukarany-m nad wszełką i słuszność i miarę. 
Śmiałością zawiniłem, pokutuję za nią 
Pokutuję za chwilę złudzeń... 

(Zojja 
Pieści jak z najdroższemi marzeniami swemi ? 

e je urzeczywistnić tak górąco pragnie, 
Że zanim się do twardej konieczności nagnie, 
Zapamięta się, czyha, skrada się pomału, 
Błaga, zaklina, aby wreszcie w chwili szału 
Zdobyć cel za bądź jaką cenę jest gotowe! 
O! panno Zofjo w naszą dzisiejszą 
Padło z własnych ust twoich słowo pożegnania. 

rozmowę Stać i žebrzeč! 

Rozstaniem się. Ja, pełen kornego uznania 
Dia jej bystrej finezji, znajomości ludzi, 
Dia rozwagi, co wszelki zbytni zapał studzi, 
Dla tej zwłaszcza pogody ducha beznamiętnej, 
Co strzepuje, jak z sukni, marny kurz natrętny, 
Szczere, głębokie, wierne przywiązanie czyje. 

Żegnam panią 
patrzy zadumana za odchodzącym.) 

ZOFJA. 
Tak się nawet zacięte nie żegnają wrogi... 

SEWERYN (od progu). 

Jam stał na twojej drodze—iecz u twojej drogi 
Nie! Serca cisza i pogoda 

Dar przedni. Niech ci, pani, dadzą szczęście... 
(odszedł) 

ZOFJA (powol', osuwając się na kozetkę). 

Szkoda! 

Cz: J.



Kto dziś powinien zgłosić się do komisji 
przemeldunkowej. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ul: Zawalna 57 i 19-a, Stra- 
szuna 4 i 8. 

Do Ii Komisarjatu, ul.: Kowieńska Nr. 
51 1 60, oraz posesje: Daszkiewicza, Sadow- 
skiego, Jalun wicza, Paszkiewicza, Danile- 
wicza, Mirynowskiego 1 Mackiewicza. 

Do III Komisarjatu, ul.: Mickiewicza 
Nr. 31, 13, 15, 171 19. 

Do IV Komisarjata, ul.: Lwowska Nr 
1. 3, 5,7. 9i 19. 

Komisje przy V i VI komisarjatach dziś 
nie urzędują. w 

upadł mężczyzna w wieku około lat 60. 
Wezwany lekarz pogotowia  skontatował 
zgon. Prawdopodobnie nieszczęśilwy pada- 
jąc rozbił sobie z 

— Zaczadzenie. We wsi Bałciszki gm. 
Bohińskiej pow. Brasławskiego z powodu 
zaczadzenia zmarli 50-letni Stefan Połto: 
rzycki oraz 3 dzieci. 

— Miłość powodem zabójstwa. We 
wsi Zapołowie Nowe gm. Głębockiej gajo- 
wy Stanisław Kołpakowicz na tle miłosnym 
wystrzałem z rewolweru ranił swą kochan- 
kę Stanisławę Diożdżównę. Poszkodow aną 
w starie ciężkim dostawiono do szpitala w 
Głębokiem. 

Kołpakowicza aresztowano. 
ozary. W folw, Bejnarowie gm. 

Mikołajewskiej spalił się młyn parowy na 
szkodę Berki Emirs.tejna oraz zboże. Strs- 
ty wynoszą 29 tys. zł. Przyczyna pożaru nie 
ustalona. 

— We wsi Etuszniki pow. Dziśnieńskie- 
go spaliła się plebanja keiędza cerkwi pra- 
wosławnej A. Czybajło. Śiraty wynoszą 
1285 zł. Pożar powstał wskutek wadliwego 
urządzenia pieca. 

Zatrzymanie b. sierżanta po- 
dejrzanego o Szpiegostwo, 

W dniu O organa Śledcze 
podczas sprawdzania jednego z podrzędnych 
hoteli natrafiły na osobnika, który na razie 2 
nie chciał vjawnić swego nszwisva. : 

Wykrętne odpowiedzi zmnsiły funkcjo- 
marjuszy pizeprowaczających rewi ję do are- 
sztowania podejrzanego osobnika. Okazało 
się następnie, Że zatrzymany był sierżan- 

tem sztabowym jednego z pułków miejsce- 

wych, jest żydem 1 obecnie nie służy już 
w wo'sku» й МС ю 

W stosunku do niego istnieją podejrze- 

mia o prowadzenie roboty szpiegowskiej, 

jednak na razie brak jeszcze konkietnych 
danych. 

Przy zatrzymanym znaleziono fotogratję 
jednego z pisarzy wejskowych i urzędnicz- 
ki urzędu wojewódzk so 

Prawdopodobnie będzie on jednak wj- 
puszczony na wolność. 

Ofiary. 
Zamiast wizyt świątecznych na rzecz 

Komitetu Chleb Dzieciom: ; 
Pracownicy izby Kentroli Państwowej: 

Prezes Jan Pietraszewski, Zenon Mikulski, 

„óaef Święcick, Bronisław Somer, Witold 

Rusiecki, Jan Michał Falewicz, Jan Malecki, 

Aleksander Kwiatkowski, Jadwiga Lipińska, 

Tadeusz Undrewicz, Bohdan Kaszuba, Wa- 

cław Olszewski, Marja Grądzka, Zygmunt 

* o'odžko, Antoni Wojc echcwski, Jau Do- 

brzański, Franciszek Gula, Marja Wojaowa, 
Roman Szyszko, Józet Rozwadowski, Emil 

Uegentesz, Adolf Raziukiewicz, Wacław Je- 

żowski, Jerzy Hła-ko, Wiesław Cywiński, 

Kazimierz Czapla, Antoni Downarowicz, Do- 
minik Kozakiewicz, Konstanty Sizow, Da- 

uuta Jentysówna, Razem 41 zł. 
Zamiest wizyt Noworocznych zespół 

Sędziów, Prokuratury i Notarjatu na rzecz 
zotrzebujących doraźnej pomocy Wetera- 
nów Powstania 1863 roku. е 

Pp. B. Bag ńsk', S. Bohuszewicz, A. Bo- 

rejko, 0, Brent, S. Burbardt, St. Buzycki, 

Jan Bujko, K. Chels owski, M. Ejdrygie- 

wicz, 1. Hajrowicz, Hauryłkiewicz, W. Ho- 

łownia, M. Hryniewiecki, A. Jodsiewicz, A. 

gankowski, M. Kaduszkiewicz, A. Legiejko, 

M. Meliński, St, Pliszczyński, }. Przyłuski, 

E. Piisuoski, T. Pietkiewicz, S. Przewłocki, 

+. Rauze, A. Rożnowski, R. Sumorok, T. 

Stalgiński, Wł Sirzałko, S. Sosnowski, J. 

iewiorek, A. Szczepkowsk', W. Wyszyński, 

J. Zaniewski, H. Zahorsk. W ogólnej su- 

mie zł. 100. 
Zamiest wizyt Noworocznych na Ma- 

c erz Szkolną; 4 
Dr, Witold Węsławski zł. 5. 
Zamiast powinszow:ń Noworocznych: 

Władysław Milkiewicz na Żłobek im. 

Marji zł. 10. i 
Jan Krzyżanowski 

Dobroczyn. zł, 10. 
na Wileńsk. T—wo 

Restauracja 
urządza w dniu dzisiejszym 

PRZYGRYWA 

S
s
 
+
0
4
+
+
4
4
 

Powstanie Polaków 
nad Bajkałem. 

Dobiegający kresu rok bieżący był 60-tą 

rocznicą bohaterekiego powstania polskiego 

nad Bajxałem w roku 1866. Był to adruch 

rozpaczy naszych Ojców i Dziadów zesła- 

nych po roku 1863 na pcsielenja i do ka- 

torg Syberji. Rocznica ta — jak podkreśla Ty- 

godnik Polski w Charbinie, skąd Sepa 

poniżej przytoczorą pracę — przeszła bez 

ha Bari w Kraju jak innych środowi- 

skach polskich zagranicą. ||| 
Niech zatem, jak słusznie pisze Tygod- 

nik, wrpomnienie o tym bchaierskim pory- 

wie choć w części naprawi nasze zapomnie- 

nie i uczci poległych nieznanych bohaterów 

narodowych. Szkic niniejszy jest zaczerpnię- 

vy z pracy A. Serebrennikowa p. t. <Woz- 

stanje Polakow za Bajkałom» (Russkoje 

Obozrenje) a przetłumaczony przez uczniów 

i uczenice gimnazjum polskiego im. Sienkie- 

wicza w Charbin:e. 

Po powstaniu styczniowem w ro- 

ku 1863 zesłano na Syberję wielu 

Polaków. Już w końcu 1863r. liczba 

zesłańców doszła do 85.000, przyczem 

w jednym tylko Irkutsku było do 2000 

samych Polaków. W kopalniach Ner- 

czyńiskich i w gorzelni w Aleksan- 

drowsku pracowało mnóstwo naszych 

rodaków skazanych na ciężkie roboty 

za to, że powstali z orężem w ręku 

przeciw naszym zaborcom i ciemięż- 

com. Więzienia pod Irkutskiem, Kra- 

snojarskiem i nad rzeką Leną jęczały 

przepełnione ludźmi, którzy walczyli 

za wolność. W początku 1866 r. na 

gorzelni w Aleksandrowsku roboty 

ZWYCZAJEM ŁAT UBIEGŁYC 

nroczystę spotkanie Nowego Roku. 

Z SĄDÓW. 
Dwie sprawy „Kurjera Wileń- 

skiego". ; 
Redaktor odpowiedzialny  «<Kurjera Wi- 

leńskiego» p. Józef Batorowicz zasiadł w 
dniu wczorajszym na ławie oskarżonych 
Sądu Okręgowez0 oskarżony o to, że w Nr 
75 | 227 z dn. 1 IV 1926 r. wspomnianego 
czasopisma zamieszczony został artykuł za- 
tytułowany <Złowrogi objaw». 

Artykuł ten pisany z racji procesu Mu- 
raszki mówi o systemie administracyjnym 
na Kresach, przyczem nieznany autor jego 
używa wyrazów, w których urząd prokura- 
torski dopatrzył się zniewagi władz admini- 
stracyjnych. 

. Dru.i artykuł umieszczony w Nr 87 z 
dnia 18 IV 1925 napisany z okazji procesu 

red. Wasilewskiego oskarżonego o zniesła- 
wienie Lednickiego nosi tytuł «Początek 
końca bezkatności» i podpisany jest inicja- 
łami L. Ch. ; 

Po odczytaniu aktów oskarżenia obroń- 
ca red. Batorowicza mec. Abramowicz ©- 
świadcza sądowi, że ;po porozuinieniu się 
z autorem art. «Początek końcą bezkarności» 
jest w możności ujawnić jego nazwisko. 
Jest nim poseł Ludwik Chon'iński. Oświad- 
Czenie swoje popiera mec, Abramowicz zło: 
żeniem sądowi listu posła Chomińskiego, 
stwierdzającego autorstwo wspomnianego 
rtykułu. į 

Na wniosek podprokuratora Rauże prze- 
wodniczący po naradzie oświadcza, że dołą- 
czony list nie ma żadnego znaczenia @& 
sprawy jako dokument o charakterze poza» 
sądowym, natomiast list ten wraz z kopją 
protokułu zawierającego oświadczenie obrofi- 
Cy przesłany będzie do Urzędu Prokuratorskie- 
go celem pociągnięcia do odpowiedzialnoaści 
posła Chomińskiego. 2 

P. prokurator Rauze domagał się uka- 
rania red. Batorowicza zgodnie z aktem 
oskarżenia, 

Mec. Abramowicz podkreślił, że w ar- 
tykule pierwszym autor jego nie wspominał 
wcale o konkretnym urzędzie, a jedyn'e 
poddał krytyce system administracyjny u 
nas na Kresach. 

Poseł Chomiński pisząc o wyroku w 
sprawie red. Wasilewskiego mówiąc o «п!е- 
fortunnem potknięciu się» sądu okaza 
w Warszawie nie mógł tem obrazić Sąd, 
skoro Sąd Apelacyjny wyrok ten zmienił. 

Zresztą w obydwóch tych artykułach 
spotykamy się z wytykaniem błędów syste- 
mów, co nie może być policzone jako wina. 

Sąd po naradzie wyniósł wyrok skazu- 
jący red. Batorowicza za znieważenie Sądu 
Oxręgowego w Warszawie na dwa miesiące 
więzienia i uniew:inniający go za rzekome 
znieważenie administracji kresowej. 7. 

Ze świata. 
— H:rakiri na znak żałoby. Wia- 

domość o śmierci cesarza japońskiego 
wywołała w Budapesztańeskiej kolonii 
japońskiej olbrzymie wrażenie. 21-let- 
ni japończyk Matoi Oita, syn boga- 
tego przedsiębiorcy japońskiego, po- 
pełnił harakiri, zadając sobie nożem 
15 centymetrową ranę w jamę brzusz- 
ną. Lekarze mają nadzieję zachowa” 
nia go przy życiu. 

— Pudding świąteczny króla 
Jerzego. Grono ludzi, które urzą- 
dziło w Londynie propagandę na 
rzecz „dnia imperium", przesłało kró- 
lewi Jerzemu pudding świąteczny, 
przyrządzony wyłącznie z produktów, 
pochoczących z obrębu państwa. A 
więc na ten królewski pudding zło- 
żyły się: mąka kanadyjska, rodzynki 
z Azstralji i Afryki południowej, cu- 
kier z Gulany angielskiej, szkocki 
tłuszcz wołowy, jabłka i jaja -angiel- 
skie, korzenie z Sudji i arak z Ja- 
majki. 

  

„ZACISZE“ 
jako w wieczór Sylwestrowy 

ZNANE TRIO. 

zostały zakończone i część Polaków 
tam pracujących miano odesłać za 
Bajkał dla budowy t. zw. „Krugo- 
bajkalskoj dorogi* na pomoc pracu 
jącym tamże grupom. Wiadomość o 
wysłaniu za Bajkał, była przyjęta z 
wielką radością wśród Polaków. Pra- 
ca na świeżem powietrzu była nie- 
wątpliwie dla mich  przyjemniejszą, 
aniżeli w ciężkiej atmosferze gorzelni 
i jeszcze cięższe prace w ciemnych 
kopalniach. Oprócz tego mieli oni 
nadzieję urzeczywistnić dawno już 
ułożony plan ucieczki. Marzenia 
o oswobodzeniu się z niewoli jeszcze 
podczas drogi do Wschodniej Sy 
berji snuły się w umysłach Polaków 
i zmuszały ich wymyślać najfantasty- 
czniejsze plany ucieczki; jednym z 
tych planów, była myśl zrobić powsta- 
nie jednocześnie we wszystkich gru- 
pach, napaść na straż, odebrać broń 
io ile to możliwe połączywszy się 
w jedną grupę, uciekać do Chin. 
Lecz planu tego nie można było wy- 
konać dla tego, że Polaków prowa- 
dzono óddzielnemi grupami i do tego 
w znacznem oddaleniu grupaod gru- 
py, więc było niemożliwem wzniecić 
jednocześnie powstanie. Wtedy po- 
wstała myśl, wzniecenia powstania 
po przybyciu na miejsce t.j. w samej 
Syberji. W ułożeniu tego planu pc- 
magał także pewien Rosjanin, poli- 
tyczny zesłaniec, nazwiskiem N. Sier- 
ni-Solowjewicz, *) który odczuwał te 

  

SŁOWO 

Rada Miejska, 
Na wczorajszem posiedzeniu Ra- 

dy Miejskiej, jako pierwszy punkt po- 
rządku dziennego rozpatrzono spra« 
wę budżetu nadzwyczajnego na 1-szy 
kwartał 1927 r. Po odczytaniu i zre- 
ferowaniu budžetu—zatwierdzono go 
jednogłośnie. Budżet ten wynosi w 
dochodach 350.000 zł., w rozchodach 
zaś 495.754 zł. 

Następnie rozpatrywano sprawę 
przejęcia na własność miasta gmachu 
teatru na W. Pohulance, ofiarowane- 
go miastu przez fundatorów tego 
gmachu p.p, Hipolita Korwin-Milew- 
skiego, Feliksa Zawadzkiego, Mieczy- 
sława Bohdanowicza i Jana Oskierki. 
Gmach ten zbudowany został stara- 
niem wymienionych osób w 1911 ro- 
ku i przeznaczony jedynie na teatr' 
polski, przedstawia wartość następu- 
jącą: budynek 223.590 rubli, piac 
przyległy 32.252 rubli i urzę*zenie 
wewnętrzne 8 000 rubli, razem po prze- 
walutowaniu około miljona złotych. 
Właściciele przy oddaniu budynku 
miastu postawili za warunek daru,;że 
przyjęta będzie przez Magistrat zasa« 
da, że gmach ten ma służyć dla 
przedstawień scenicznych, odczytów, 
wykładów, zebrań i t. p. wyłącznie 
w języku polskim. Pozatem Magistrat 
przyjmuje wszystkie długi ciążące do- 
tąd na tym gmachu, które wynoszą 
około 150.000 złotych. 

Sprawę powyższą zreferował szcze- 
gółowo radny p. Korolec, wyjaśniając 
powody, które nakłoniły ofiarodaw- 
ców do tak wdzięcznego celu. W koń- 
cu referatu p. Korolec wysunął wnio- 
sek przyjęcia tegoż gmachu w  jak- 
najbliższym czasie na własność mia- 
sta i ufundowania ofiarodawcom we- 
„wnątrz teatru pamiątkowej tablicy z 
ich nazwiskami. Wniostk powyższy 
został przez radnych Polaków hucz- 
nymi oklaskami przyjęty. 

Dyskusję wywołali w powyższej 
sprawie radni żydzi, którzy zaprote- 
stowali przeciwko wyłącznej polsko- 
Ści teatru. Ze strony radnych żydów 
dłuższe przemówienia wygłosili w tej 
sprawie radni Rudnicki i Szapiro, któ- 
rzy uzasadniali konieczność zezwolenia 
na przedstawienie również w języku 
żydowskim i hebrajskim, wysu- 
wając przytem analogję co do goś- 
cinnych występów artystów innych 
narodowości. Wywody radnych ży- 
dów odpierali radni mec. Jasiński, 
mec. Engiel, p. Korolec, prezyd. 
Bańkowski i inni. Przed przystą- 
pieniem do głosowania nad całością 
sprawy radny Szpiro postawił wnio- 
sek o trzyminutową przerwę dla o- 
mówienia wspólnego tej sprawy przez 
radnych żydów. 

Po przerwie radny Szpiro w imie- 
niu radnych żydów oświadczył, że 
będą oni głosować za wnioskiem u- 
ważając również czyn okazany mias- 
tu przez ofiarodawców za szlachetny. 
Oświadczenie to przyjęte okłaskami 
uznania, poczem wszystkie wnioski 
postawione przez Magistrat p. Korol- 
ca zostały jednomyślnie przyjęte. 

W końcu zatwierdzono sprawę 
przeniesienia kredytów z jednych 
działów budżetu 1926 r. do innych. 
Na tem posiedzenie zamknięto. X. 

UMEZNZNNKBNKECZAE 
SET 

$| Nowość wydawnicza! 
©) Opuściła prasę drukarską i znajduje 
e się we wszystkich księgarniach 

  

   

   

   

       

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

„L czeczotkowej szkatułki” 
(16 portretów w tekście), 

$ wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

e Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

6$| Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 
CENA 5 ZŁOTYCH. 

GWŻ GECZAZ BIE GZ 

  

dążenie Polaków, do oswobodzenia 
się z kajdan, które im skuwały ręce 
i nogi i zmuszały pracować w kopal- 
niach Sybiru, kiedy Ojczyzna jęczała 
pod ciężkiem jarzmem zaborców. 

Wszystkie te plany musiały rozbić 
się o wiele niezwyciężonych  prze- 
szkód. Jedną z tych przeszkód było 
to, że od jednego miejsca gdzie pra- 
cowali zesłańcy, do drugiego, byla 
zanadto wielka odległość, aby mogli 
porozumieć się pomiędzy sobą. Pola- 
cy rozumieli to wszystko dokładnie, 
wiedzieli, że powstanie może się udać 
wtedy gdy wszyscy razem i we wszyst- 
kich punktach równocześnie je wzniecą 
i dlatego wstrzymywali innych mniej 
cierpliwych, od nierozważnego kroku, 
aż do chwili, kiedy nadarzy się sposob- 
ność. Taka sposobność nadarzyła się 
Polakom w chwili przetransportowa- 
nia ich za Bajkał, w celu odesłenia 
powstańców na prace za Jezioro Baj- 
kalskie. Włądze miejscowe zgroma- 
dziły ich w Irkutsku, dokąd przycho- 
dziły grupy z Usolia, Aleksandrowska 
i inzych miejscowości. Budynki prze- 
znaczone dla Polaków były bardzo 
przepelnione, surowy nadzor nad nimi 
osłabł;; oprócz tego wszystkiego, za 

*) N. A. Serno-Sołowjewicz, był skaza- 
ny za «sprawę O osobach, oskarżonych za 
stosunki z londyńskimi propagatorami» w r. 
1864, na 12 lat ciężkicu robót w katordze, 
a potem na <wieczne posielenie>. 

Atiejski Kidematooraf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful, Ostrobramska 5) i 

Dziś będzie wyświetlany film 

„NIE GRZESZ MATKO* swaiacz» 

oraz nad program «MAKSIO BOKSEREM» w 2.ch aktach, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godzi 10, 

CBNA BILETÓW: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gr. 
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, 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. S-ej. 

  

  

  

    

        
  

  

  

    
     

  

  

    

  

    
   

    

  

  

  

mako 

Ž Kino-Teatr PREMJERA! Film, o którym długo mówić i myśleć będzie Wilno! 

> ® « Najpotężniejsze arcydzieło sezonu! 
Monument. dramat erotyczny w 12 akt. e 

e „Helios“ | Wladczyni Libanu "V 25“ £ 
> ul, Wilefiska 38, W rol. gl, Arletie MARCHALL i PETROWICZ. Oszałamiający przepych wystawy! 

Emocjonująca treść. Seansy o 4, 6, 8 i 10 1/4. 

KINO : Na ekranie: Roskos nova „Jedynaczka Króla Miedzi" 
а (OSTROŽNIE Z FLIRTEM). 

$ з оз в6 s W rolach głównych: najmiłsza artystka swiata NORMA SCHEARER i JACK NOIT. 
0 ORO m Rzecz dzieje się współcześnie w New - Jorku i Kanadzie w T-wie holdującem chłopczycom, 

9) " miłostkom i rozwiąsłym zabawom. 

ul.5A. Mickiewicza 22, m Ia: Óości t i R; iai 
a Na scenie: poza pęt Bialskiej która podczas seansów wykona: 

и Arje z opery „Tosca“, „Halka“, „Pikowa Dama“ i in, 

в opałowy i Z powodu LIKWiDACJi wyprzedaję MAJĄTKI 
RZ < PIANINA, FORTEPIANY ziemskie, domy, 
A A э p folwarki posiadamy 

: 0073 i FISHARMONIE sibrycznych o 
ny najnižsze, w 

M 8 eul Jagiellońska 3 m, 6, K. DĄBROWSKA Dom H.-K. 
je tel. 811. Wilno, Niemiecka 3 m. 6- „ZACHĘTA 

Poskóa dys | Gdańska 5, tel. 9:05 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman; co wrėžyla 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
łość, o miłości, sądowe sprawy ! & @. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mty- 
nowa 21—6. w bramie na schody, 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

Parlmuttera Uliramaryna 
jest bezwzględnie najłepszą | naj- 
wydatniejszą Таг do  bielizn: 

i celėw momidch. т 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie ziotemi medalami, 

  

      Wszędzie do nabyca. 

  

OBWIESZGZENIE 
Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej. 

W związku z wejściem w życie, w dńiu 
1 stycznia 1927 r. ustawy o opłatach sterm- 
p'ow:ch z dn. 1-Vil-26 r. (D. U.R.P. Nr. 98 
p. 570), oraz Ro"porządzenia Ministerstwa 
Skarbu z dn. 20-Xi-26 r, (D. U. R.P. Nr. 123 
p. 713), zawierającego przepisy wykonaw- 
cze do ustawy, podaję do wiadomości zain- 
teresowanych osób Co następuje: 

1) Udzielone dotychczas różnym oso- 
bom zezwolenia na uisz zanie opłat siem- 
plowych w gotówce, jak również wszelkie 
zaświadczenia o zwolnieniu od opłat stem- 
plowych, od podań i od świadectw urzędo- 
wych anulują się z dniem 1-go stycznia 
1927 r. 

2) Osoby, które na mocy ustawy 
(art. 25 usięp pierwszy) obowiązane są do 
bezpośrednie go uiszczania opłat ster plowych 
w gotówce, winnv, o ile działalność rozpo- 
częły w roku 1926, najpóźniej do dnia 10 
stycznia, inne zaś przed rozpoczęciem dzia- 
łalności, zawiadomić o tem miejscowy Urząd 
Skarbowy, wymieniając w zawiadomieniu 
swoje nazwisko i imię, względnie firmę, orąz 
rodzaje pism lub czynności prawnych, któ- 
rych dotyczy sią obowiązek viszczania bez- 
pośredn ego. Osoby, które uchylą się od 
powyższego zawiadomienia ulegną karze do 
zł. 300. 

3) Osoby, ubiegające się o nadanie im 
prawa do bezpośredniego uiszczania opłat 
stemplowych w gotówce, po za przypad- 
kami, gdy one obowiązane są do tego 
na mocy ustawy, mają w styczniu 1927 
roku złożyć do tvtejszej Izby Skarbowej 
odnośne podania, z załączeniem zezwoleń 
dawniejszych lub z wymienieriem w podaniu 
włądzy, kióra udzieliła zezwolenie, oraz da- 
ty i liczbę zezwolenia. Zezwolenie na uiszcza- 
nie bezpośrednie opłat stemplowych udzie- 
lone Centrali nie obejmuje, samo przez się, 
zakładów fi jalnych. 

4) Osoby wymienione w art. 16 usta- 
wy i ubiegające się o wydanie zaświadcze- 
nia o osobistem zwolnieniu ich od opłat 
stemplowych, od podań i świadectw urzę- 
dowych, mają złożyć do tu'ejszej Izby Skar- 
bowej odnośne podania z załączeniem sta- 
tutu. 

(—) J. Malecki 
Prezes Izby Skarbowej: 

Nr. 3375/VI. 

Bajkałem trudno było dostać żywno- 
Ści na czas dłuższy, więc ze względu 
na to administracja Irkutska pozwalała 
Polakom z niewielką strażą wycho- 
dzić do miasta dla kupienia żywności, 
tytoniu it.d. W tych okolicznościach 
powstańcy mogli zupełaie swobodnie 
układać plany powstania, dzieląc się 
takowymi pomiędzy sobą nie ściąga- 
jac podejrzenia straży. 

W jednej z niedawno przybyłych 
grup, był pewien młody i energiczny 
powstaniec nazwiskiem Celiński, ska- 
zany na 12-e lat ciężkiego więzienia. 
wysłuchawszy projekty ucieczki po- 
dane przez współtowarzyszy, Celiński 
przedstawił swój projekt, który miał 
być wykonany w ten sposób: po przy- 
jeździe na miejsce, gdzie się odbywa- 
ły prace nad budową drogi, miano zor- 
ganizować tysiączny oddział, napaść 
na straż, odebrać broń potem uciec 
przez góry, stepy Mongolskie do Azji 
Środkowej i połączyć się z Buchar- 
cami i Chiwińcami, którzy wtenczas 
walczyli z Rosją. Ten plan miał szan- 
se dojścia do skutku. Z kilku przy- 
czyn: Po pierwsze, że pracować 
będą musieli razem lub na bliskich 
przestrzeniach, więc powstanie łatwo 
może być wzniecone jednocześnie 
we wszystkich punktach. Ta chwila 
miała  nadarzyć po wychodzie z 
Irkutska i tego dnia wszyscy z nie- 
cierpliwością oczekiwali. 

W końcu maja 1866 roku kiedy 

Ratelin Hebdy 
Czog qemoroidalne 
znane ze Swej skutecz- 
ności z cza = 

wojennych, 

T-wo E. Hebdai 

2
0
2
9
2
0
0
0
9
0
 

Maść Hebdy 
od świerzby dla ludzi, 

jako niezawodne środki, 
Chemicz. Farm, Laboratorjum 
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DOMY | 
majątki, folwarki, || 
płace kupujemy. 
sprzedajemy na || 

waren bato 2О | 
0; y 
Dei, H.K. 

<ZACHĘ TA» 
Gdańska 6, tel. 9 05 

| S-ka į 

  

    

      

„AOWALSK 
2 

MWARSZAWA, /Žądač w aptekach i sktadach spiecznych 

PROSZEK OD BÓLU: GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

RONA ZE PYŁ RAMA E Kiandi Kom, 2 "AŽ ; „ZACHĘTA< | J R WY./942311/44 (A | Gdańska s 05 | 
PDS 
р \ LZ F " IDEA MT ) 

      

     

   
   

  

1.000 — 2.000 
DOLAROW || 

ulokujemy na 1 4 
hipotekę nierucho: 

mo ci i 
INA    

  — 
MIESZKANIA || 

większe i mniejsze * 
posiadamy do | 

     
  

POŃCZOCHY i BANDAŻE 

pachwiny i t, d. 
Poleca specjalista 

banda: ysta 
w Samborze koło Lw wa 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
.
 

"222222 222222222224222422222222 

Zarządrestauracji Myšliwskiej w Wilnle, 
Klijenteli że zwy- 

czajem lat ubiegłych urządza w dniu 31 b. m. 

Powitanie Nowego ROKU 
z Jazzd-Bandem i spiewaczką, 

ФФФФФоФФФФФХ ХЮ ХФ ФФФФ ФФФФ 

podaje do wiadomości Szanownej 
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wyjazdu sprzedaje SUMY 
się iortepjan | PIENIĘŻNE 
lustro. oai bardzo 

Kal ka 156. ogodnie zo: D. H.K. <Zachęta> 
Gdańska 6 — 

i tel. 9 — 05. 

DRZEWO 
„SUCHE Gotówkę 

w każdej sumie pod 
1 węgiel solidne zabezpie- 

po cenach przystęp-i czenie lokuje 
nych i na RA TY najdogodniej 
skład Płomień* Dom H.-K. 

» ZACHĘTA: ul. Piwna 5. » 
Gdańska 6. 

TI Telef. 9—05 
, 

pamiętajcie o za* ' 
sadzie «swój do 2 6 E P L 
Swego». Kupujcie da = Kia s 
w polskim składzie = da ы d 23 
wadze Tt: ZPA ia wi PAR 

iłły, Ludwisarska t 12 róg. Tatarśkiej. Królewska 1 m, 2   

  

na Jeziorze Bajkalskiem poczynał lód 
znikać, przystąpiła administracja ir- 
kucka do wysłania Polaków za Baj- 
kai. Naznaczono termin wyjścia z Ir- 
kutska. 

Wszyscy zesłańcy byli rozdzieleni 
na grupy po 60 do 100 ludzi w 
każdej, Pierwsza grupa wyszła z Ir- 
kutska pod dozorem dobrze uzbro- 
jonych kozaków. Na drugi dzień by- 
li już w Listwienicznej, skąd na pa- 
rowcach dostali się do Kultuka, leżą- 
cego na południowej stronie jeziora, 
gdzie mieli zacząć swoje prace. 

W podobny sposób była odesła- 
na dn. 30 maja druga grnpa do Mu- 
rino, leżącego o 60 wiorst wyżej 
Kultuka. W tej partji był i Celiński. 

Daia 3t-go maja gdy następna 
partja już miała wyść za wrota 
więzienia, zauważono jakiś popłoch 
między policją i strażą, którzy mieli 
towarzyszyć skazanym. Wkrótce przy- 
jechał kozak z rozkazem od guber- 
natora Erna: Zatrzymać odchodzą- 
ce partje! 

Wiadomość ta przestraszyła wszy- 
stkich Polaków; tłumaczyli sobie bo- 
wiem to zajście w ten sposób, że 
właaze rosyjskie dowiedziały się o 
ich planach i postąpią z niemi z całą 
właściwą sobie, surowością, 

Minęło już pół godziny w nie- 
pewnem oczekiwaniu, gdy wrota wię- 
zienne otworzyły się i na dziedziniec 
wszedł bataljon pieszych kozaków; 

przeciw žylakom i przeeciw puchnięciom nóg, Opaski 
brzuszne: przeciw obwisłości, ną czas ciąży, popołogowe, 
przeciw obniżeniu żołądka, przeciw latającej nerce i dla 
poprawienia figury zwłaszcza u osób korpulentnych. 
Korektory przeciw garbieniu i dla prostego 
się dla zdrowia. Bandaże na przepukliny: pępka, brzucha 

$. Polaczek 

  

   

    

  

    

   
     

    

        

     

   

   
     

    

     

    

   
   

    

    

  

   

    

    

    

   

    

  

     

    

  

wynajęcia GUMOWE # 

# 
i   Telefon 9—05. 

STYLOWE 

sypialnia 1.jeszinis - 
+ lustrami krysztaio 

mi, prawie now e. 
korzystnie do nabycifj 

, Gimnazjalna 6 m. 1 
od 11 do 3 po poł. 

trzymania 

Katalogi darmo. 

Lek2rz dentysta | 
M. Ożyńska Smojsk 

Choroby zębów. | 
Plombowanie i us 
wanie zębów bez ból | 
porcełanowe i zło! | 
korony, sztuczne zęb 

| Wojskowym, urzędu | 

+ 
$ 
Ф 
Ф 

$ 
@ 

kom i uczącym gii; 
zniżka Ofarna 4. 

W. Z. P. 79. 
    

„„Akuszerka 
W; Smiałowska 
przyjmuje od godz, 9 

Na spotkanie 
Nowego Roku 

  

    

  

do 19. Mickiewicza „. polecamy 
46 m. 6 Miody Staropolskie 

WZP. Nr 63 Starą Wódkę (praw. 

Bia GÓŁĘBOWS „cia. GO: i у 
PORTÓR Trocką 3 tel, 757, D, ZEDOWIOL |-—— maras 

w 4 

ЁЁ%Ё%Ё%ЁЕЁ pokój umeblowany | 
SKÓRNE ° elektrycznością i op: | 

od 10-1, od 5-8 w, |!em Wejście niekręp 
RE ZA * | iące. Adres w Redakcj» 

postów JĄ Tusze A i 'wažnia LZeldowiczowa | |) zgużierą is, 
KOBIECE, WENE- żeczkę wojskow“! 
RYCZNE i chor. | Wyd. przez P. KA 
DRÓG MOCZ, |w Lidzie rocznik 180 

prz. 12—5 na imę Bazyja Zajk 
ul.Mickiewicza 24 |%am. we wz! Dokud: 

tel. 277. wo, gm. Dokudo     —w. a Nr. Sy, A POW. Lidakiez 

za niemi wjechał gubernator z ce | 
świtą. Zawezwano Polaków t;-wys "1 
na plac więzienny; uczynili to ni 4 
chętnie. Ern, który odnosił się c ( 
więźniów zawsze bardzo  ckiikatn . 
poprosił grzecznie, ażeby Si; do ni 
go zbliżyli. Kozacy sprezentow” 
broń, gubernator i jego stocze 
zdjęli czapki z głów, przez chw. 
trwało trwożne milczenie i tylko + | 
dać było Erna, siedzącego са kć | 
i trzymającego w ręku papier. Pe. 
ków ogarnął niepokój jeszcze więk: | 
niż przed chwilą, w końcu gubert * 
tor począł głośno i z namaszczenie 
czytać co następuje: 8 

„Jego . Cesarskiej Mości Cesarza | 
Samodzierżcy Wszech Rosji, Aleksa" 
dra Il. Manifest." itd. 2 

To by! manifest wydany w P. 
tersburgu z racji nieudanego zam 
chu urządzonego przez Karakozov 
na cesarza i dający częściową amm 
stję skazanym Polakom. Wszystki.. 
skazanym na dożywotnią katorgą | 
od 15 do 20 lat, kara została zmni | 
szona do 10 lat, skazanym od 10 | 
15 lat zmniejszono o połowę, ty 
zaś, którzy byli skazani na Н 
ciężkich robót, kara została zmieni 
na na „posielenje“. sa 

Przeczytawszy manifest, Ern | 
świtą oddalił się. 

(D. C. N.) 

    

    

    

    
    
     

   
   

   

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 
i i A 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23  


