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Wilno, Niedziela 19 wrzešnia 1926 r. Cena 15 groszy. 
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Tow. Akc. Browaru 

„Szopen“ 
Wilno, Telefon 672. 

POLECA OSTATNIO WYPUSZCZONE 

PIWO DUBELTOWE | ; 
najlepsze, najsmaczniejsze 

OZCZEDIENIA OGHTORNE 
eciw szkarlatynie 
chodni ul. Trocka 2. 
ie od 9 r. do 9 wiecz, 

w P 
Codzie   2 

  

  

  OKOCIMSKIE 
"PLO 
AJLEPSZE | 

NAJSHACZNIEJSZE 
NAJSZLAOKETNIEJSZE     

Lasy I Sanacja kospodarcza, 
Pół roku dobiega już wkrótce 

od chwili, gdy wypadki majowe 

wstrząsnąwszy u podstaw organi- 

zmem młodej Rzeczpospolitej, sta- 

czającej się w przepaść chaosu i 
bezładu, pchnęły ją na nowe tory 

przeobrażeń twórczych, wstrząsnęły 

psychiką społeczeństwa, zmuszając 

go do szukania nowych form i no- 

wych dróg dla utrwalania bytu pań- 

stwowego. 

A jakkolwiek ogrom zadań cze- 

kał tych, co ujęli w swe ręce ster 

nawy państwowej, jakkolwiek wszy- 

stkie dziedziny życia państwowego 

i społecznego wymagały reorgani- 

zacji, nowych wytycznych, to jed- 
nak kamieniem węgielnym, na któ- 

rym mogła być zrealizowana prze- 
budowa życia narodowego, musiała 

być poprawa stanu gospodarczego 
kraju. 

"W tym też kierunku poszły 
przedewszystkiem wszystkie wysiłki 
rządu — i to może było przyczy- 
ną, że cały szereg innych zagad- 

owniež  palącyd 

wywolując 

słuszne często narzekania, protes- 

ty i wrażenie, że, nic w ciągu tych 

pięciu miesięcy się nie zmieniło. 
Szczególniej u nas, na peryterjach, 

gdzie przeobrażenia dokonane w 
centrach nie dały się jednak odczuć. 

A jednak stwierdzić musimy, že 

to najważniejsze, to co miało, jak 

wspomnieliśmy wyżej, być funda- 

mentem pod utrwalenie budowy 

nowej Polski — a. co budziło naj- 

większe obawy sceptyków, — Stan 
gospodarczy kraju został już w 

znacznej mierze opanowany. : 

Najczulszy barometr, jakim jest 

stan bezrobocia, wykazuje spadek 

wciągu ostatnich ó6-ciu miesięcy 

liczby bezrobotnych o 100 tysięcy, 

a utrzymująca się tendencja spadko- 

wa pod tym względem każe roko- 

wać jak najlepsze nadzieje. 

Nieprzerwany Odpływ „walut i 

dewiz z centralnej instytucji emi- 

syjnej, jaką jest Bank Polski, zo- 

stał powstrzymany i aktywność za- 

pasu walutowego i dewizowego 

została przywrócona. й 

Bilans handlowy z pierwszej 

połowy roku bieżącego wykazuje 
przewyżkę wywozu nad wwozem 

przeszło 220 miljonów złotych, 

kwartalne niedobory budżetowe 

wykazują tendencją zniżkową—da- 
niny publiczne i monopole wyka- 

zują w ostatnich miesiącach znacz- 

ne nadwyżki w stosunku do sum 

preliminowanych. 
Konjunktury przemysłowe, szcze- 

gólniej dla przemysłu] węglowego, 
stale się poprawiają, otwierając 
nam wskutek układu: stosunków 

światowych nowe rynki zbytu. 
To są rzeczy, które acz nie- 

widocznie, ale stale muszą oddzia- 

ać na stosunki wewnętrzne i 

stważać podłoże do dalszych 
twórczych poczynań już i w dziedzi- 

nie reorganizacji życia społecznego, 

jak chociażby W dziedzinie refor- 

my rolnej, pchnięcie której nap- 
rzód bez poprawy finansowej 

państwa byłoby rzeczą niezmiernie 

trudną, 

Zresztą poprawa życia gospo- 

darczego utrwala również pozycję 

czynników będących obecnie u 

władzy, od których kraj oczekuje 

jednak cierpliwie przeorania jesz- 

cze wielu zagonów leżących dotąd 

odłogiem. i 
R 

Obecnie jesteśmy świadkami wy- 
siłku sanacji ze strony rządu w jednej 
z ważniejszych gałęzi gospodarki 
państwowej, którą tworzą lasy pań- 
stwowe. To olbrzymie bogactwo 
narodowe, jakiem są w Polsce ob- 

szary leśne, było marnowane w spo* 
sób zastraszający. Prywatne lasy 
pomimo istniejącej Bochrony leśnej 
wycinane były w sposób rabunko- 
wy, tak że obszar zalesienia kraju 
zmniejszał się niepokojąco. Lasy 
państwowe, które mogły by być ol- 

brzymiem źródłem dochodu, wsku- 
tek niedołężnej administracji zale- 

dwie starczały czasem na opłacenie 

kosstów administracji. Dość 
dawała czystego dochodu z 
około 2 złotych. 

Utarło się przekonanie, że przed- 
siębiorstwa państwowe zwykle przy- 

noszą deficyty i nie mogą konku- 
rować z przedsiębiorstwami prywa- 
tnemi. Zależy to jednak od organi- 
zacji przedsiębiorstwa i od ludzi 
niem kierujących. Oczywiście sys- 
tem _ organizacji przedsiębiorstwa 

na wzór biurokratycznej admini- 

stracji politycznej ze stabilizowa- 

nym  nieusuwalnym urzędnikiem 

niedołęgą, bez samodzielności we- 
wnętrznej i zdolności przystosowy- 

wania się bezpośredniego do zmien- 

nych konjunktur handlowych i go- 
spodarczych musi istnienie takiego 

przedsiębiorstwa doprowadzić | do 
absurdu, Naodwrót duża samodziel- 

ność, swoboda i niezależność orga- 

nizacji wewnętrznej od ogólnej ma- 

chiny państwowej, dobór odpowie- 
dnich ludzi na stanowiskach kiero- 

wniczych Oraz możność usuwania 
ludzi nieodpowiednich — jednem 

słowem przystosowanie takiego 
przedsiębiorstwa do warunków kon- 

kurencji i wymogów życia — zape- 

wni przedsiębiorstwu państwowemu 

z natury rzeczy takie prerogatywy 

i możności rozwojowe, których nie 

może dać żadne przedsiębiorsiwo 
prywatne. 

Organizacja administracji na- 

szych lasów państwowych zosta- 

ła przed paru laty zreorganizowa- 

na w kierunku usamodzielnienia 

jej jako odrębnego przedsiebior- 
stwa państwowego. Otrzymała więc 

warunki pomyślnego rozwoju — 
wymagała jednak sprężystego i u- 

miejętnego kierownictwa. Jednakże 

reorganizacja zasad nie pociągnęła 

za sobą przystosowania do tych 

nowych zasad ludzi i odpowied- 

niego ich doboru. To też chaos w 
administracji nastąpił jeszcze więk- 
szy. Można powiedzieć, że jedynie 
Dyrekcja Warszawska lasów pafi- 
stwowych, na czele której stoi p. 
Adam Loret, świetny organizator 
i człowiek twórczy, inicjator i je- 

jiefisk: 

ha coś 

Narady genewskie. 
Przydział referatów. 

GENEWA, (Pat). Podział referatów między członków Rady Ligi 
Narodów będzie prawdopodobnie następujący: Polska otrzyma referat 
w sprawie organizacji międzynarodowych oraz w kwestji prawa 
międzynarodowego, Anglja w sprawie bandlu żywym towarem, Fran- 
cja — opieki nad dziećmi, Niemcy — referat komitetu ekonomicznego, 
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ZAKŁAD FRYZJERSKI 
ni im Kazimierz Mural 

przy ul. Mickiewicza 1 (obok firmy Szumańskich). 
SALON DAMSKI obszerny lokal — komfort. 

SALON MĘSKI urządzony według ostatnich wymagań hygjeny. 
a ZWWREWA 
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Rumunja — finanse Ligi Narodów, 
jeniowa, Włochy — sprawa zagłębia Saar 
finansowego, Salvador — referat komitetu 

Czechosłowacja — kwestja rozbro- 
Belgja — referat komitetu 
anzytowego, Kolumbja — 

sprawy mniejszościowe, Chili — sprawa mandatu. 

Koniec sesji w poniedziałek. 
GENEWA, (Pat). W poniedziałek odb 

obecnej sesji Rady Ligi Narodów. 
gdzie się ostatnie posiedzenie 

Podziękowanie Polski dla p. Brianda. 
PARYŻ, (Pat.). Amb. Chłapowski w itając przybyłego z Genewy 

Brianda wyraził mu wdzięczność za serdeczną współpracę z delegacją 
polską w Genewie. 

Pakt przyjaźni polsko. ji gosłowiański. 
GENEWA, (Pat.). Dziś o godzinie 12 w południe w lokalu dele- 

legacji polskiej odbyło się uroczyste podp 
współpracy oraz 
ską i Jugosławią. 

Z ramienia Polski podpisał dokume; 
zagranicznych Zaleski, z ramienia Jugosła A 
cznych Ninczicz. 

Przy akcji podpisywania traktatów o 
nister pełnomocny Okęcki, minister pełno! 
generalny Strassburger, minister Patek or 
kowski. 

anie paktu przyjaźni i 
kontaktu konsyljacyjno-arbitrażowego między Pol- 

y traktatowe minister spraw 
ji — minister spraw zagrani- 

   
    

  

   

li byli: minister Sokal, mi- 
my Modzelewski, komisarz 
rektor departamentu Jac- 

AŚ go 
Teksty umow złożone : w sekrętarjacie Ligi Narodów do re- e pa PWK ż z Z 

onferencja min. 

  

aleskiego z 
Schubertem. 

GENEWA, (Pat). Minister spraw zagranicznych Zaleski odbył w piątek wieczorem z niemieckim sekretarzem stanu „Schubertem dłuższą rozmowę dotyczącą w szczególności 
obu krajami 

niezałatwionych. dotychczas między 
zagadnień gospodarczych. 

ZNA 

Sprawa okupacji Nadrenii. 
: GENEWA, (Pat). Wczorajsze spotkanie Brianda ze Stresemannem jest żywo omawiane w kołach Ligi Narodów. Rozmowie tej przypisują tem większe znaczenie, iż trwała 

pracy między obu państwami. 
szczegółów i wyjaśnień 
wości, iż przedmiotem 
ska francuskie, 
czech i zastąpienia jej 

ona blisko 4 godziny. tej poruszono wszystkie Sprawy stojące na przeszkodzie 
Chociaż urzędowo nie 

o tem spotkaniu, to jednak nie ulega wątpli- »iem narad była sprawa okupacji Nadrenji przez woj- zniesienie międzysojuszniczej kontroli 
Przez kontrolę sprawowaną w salskiego przez Ligę Narodów, dalej sprawa przyśpie: zagadnienia zagłębia Saary wreszcie sprawa upros 

Na konferencji 
bliższej współ- 

podano żadnych 

wojskowej w Niem- 
myśl traktatu wer- 
szenia rozwiązania 
zczenia wykonania planu Davesa. Krążą pogłoski co do miejsca przyszłej konferencji fran- cusko-niemieckiej, 

mann nie twierdził 

pacja Nadrenii nie jest 
w formie tak kategorycznej. 

LEA 

eS z autorów obecnej organiza- 
cji państwowego Przedsiębiorstwa 
leśnego, odpowiedziała swemu Za- daniu. 

To też Warszawska Dyrekcja lasów państwowych wytwarzając jedną szesnastą część ogólnej pro- dukcji drzewnej lasów państwo- wych, dała w ubiegłym roku jedną piątą część dochodów, osiągając największy dochód z ha, docho- dzący do 24 złotych, gdy Dyrekcja Poznańska dała 16, a Wileńska jak wspominaliśmy zaledwie 2. 
czyż mogło być inaczej, gdy w Wilnie sprzedawały się dział- ki leśne przeważnie na Pniu, a Dy- rekcja Warszawska sprzedawała 

loco stacja las krągły względnie 
tarty, zatrudniając nie tylko wszyst- 
kie tartaki rządowe, ale i wydzier- 
żawione prywatne, To też Dyrekcja 
Warszawska w pierwszej połowie 
ubiegłego roku dała o 1 miljon 
100 tysięcy zł. dochodu więcej niż 

preliminowała, gdy Wszystkie inne 

a mianowicie odbyłaby się Ona albo ni A szarów okupowanych np, w Kolonji lub w. miejsw o niedaleko ob 
komunikację i znajdującem się na terytorium neutra 

GENEWA, (Pat), Oficjalne koła niemieckie oś 
ЗН Cził wcale, że okupacja sojuszniczą zniesiona Mówił on, że po podpisaniu układów 

posiadającem dobrą 
lnem np. w Bazylei. 
wiądczają, iż Strese- 
musi być całkowicie 
locarneńskich, oku- już konieczną lecz nie wyraził nigdy swej myśli 

dyrekcje miał iljo“ 
ag bs y zaległych 29 miljo 

Otóż jak prasa doniosła na o- statniem posiedzeniu Rady  mini- strów zostało Przyjęte do wiado- mości oswiadczenie Ministra Rol- nictwa i Dóbr Państwowych o po- wołaniu do sanacji stosunków w administracji lasów państwowych specjalnego delegata, Wyposażonego w nadzwyczaj szerokie pełnomoc- nictwa w zakresie reorganizacji nie- tod pracy, planu gospodarki i zmian personalnych. 
Na delegata powołany został właśnie prezes Dyrekcji Warszaw- skiej lasów państwowych pan Lo- ret. Wybor ten musimy powitać z całym uznaniem. Jest on rękoj- mią, że tak ważna dziedzina £0spo- 

darstwa narodowego nareszcie 20- stanie postawiona na odpowied- nim poziomie, co szczególniej dla 
kraju naszego z jego puszczami 
ma doniosłe znaczenie. 
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m rady 0 wyborach 
geneyskich 

Krytyka angielska. 
LONDYN, (Pat). Poważne pis- 

ma konserwatywne jak Times, Dai- 
ly Telegraph, Morning Post, Daily 
Mail oraz socjalistyczne Daily He- 
rald nie zamieszczają komentarzy o 
wyborach genewskich. Jedynie Eve- 
nend Standard przemawiając zwyk- 
le w tonie bardzo spokojnym, kry- 
tykuje ostro wybory do Rady Ligi 
Narodów podkreślając, iż wybór 
takich krajów jak San-Salvador, 
których zdanie będzie rozstrzygało 
o losie narodów, nie był wskaza- 
ny. W związku z tem, dziennik do- 
daje, iż wybory wykazały absur- 
dalność powiększenia Rady Ligi 
Narodów albowiem musiano szu- 
kać kandydatów na stworzone 
miejsce. 

Prasa liberalna występuje gwał 
townie przeciwko rozszerzeniu Ra 
dy oraz intrygom genewskim pod- 
kreślając niedemokratyczny cha- 
rakter Ligi Narodów  rządzonej 
przez wielkie państwa. Prasa pod- | 
kreśla wzmocnienie bloku filo- 
francuskiego nietylko dzięki wstą- 
pieniu do Rady Ligi Narodów Pol- 
ski, Czechosłowacji iRumunji przy 
braku przedstawicieli państw skan- 
dynawskich i bałtyckich w Radzie, 
lecz również dzięki uzyskaniu przed- 
stawicielstwa w Radzie przez małe 
państwa łacińskie Ameryki, tem- 
więcej, że państwa te reprezento- 
wane są w Radzie przez swych 
ministrów w Paryżu, O których 
„Daily Chronicle" mówi, że są naj- 
pierw paryżanami a potem ame- 
rykanami. 

Wszystkie pisma występują z 
gwałtowną krytyką wyboru Chin 
nie posiadającycii nawet centralne- 
go rządu, a których delegaci mo- 
gą decydować о losach Europy. 
We wszystkich dziennikach ujawnia 
się wyraźnie zniechęcenie do Ligi 
Narodów a nadto niezadowolenie, 
iż wybory przyniosły klęskę Anglji 
a tryumf Francji. 

Zadowolenie we Francji. 
PARYŻ, (Pat.) Prasa wyraża 

wielkie zadowolenie z powodu wy- 
*boru Polski na członka Rady Ligi 
Narodów. 4 

Temps widzi w tem zwycięst- 
wo polityki francuskiej, niezawod- 
ny sukces Brianda. Dziennik pisze, 
iż Francja podtrzymała słuszne żą- 
dania Polski nietylko dlatego, iż 
jest ona wiernym jej sojusznikiem, 
lecz również z tego powodu, iż 
najprymitywniejsze względy spra- 
wiedliwości oraz interes samej Li- 
gi Narodów wymagał przyznania 
odpowiedniego miejsca mocarstwu 
liczącemu 30,000,000 mieszkańców 
i zainteresowanemu bezpośrednio 
w słusznym rozwiązaniu wielkich 
problemów europejskich. Polska — 
pisze dziennik — winna być re- 
prezentowana tam, gdzie są obecnie 
Niemcy, gdyż polityka polsko-nie- 
miecka przy wykonaniu traktatu 
nasuwa kwestję, których roztrzyg- 
> przysługuje Radzie genew- 

skiej, 

  

Z ZAGRANICY. 
Austryjacko-jugosłowiański 

traktat wzajemności. 
BELGRAD, (Pat). Minister spraw 

zagranicznych Ninczicz, który po 
powrocie z Genewy i Paryża ma 
udać się do Warszawy, w drodze 
powrotnej z Warszawy wstąpi do 
Wiednia gdzie podpisany będzie au- 
stryjacko - jugosłowiański traktat 
wzajemności. 

Sprawa Tangeru. 
LONDYN, (Pat). W nocie swej 

wystosowanej do rządu angielskie- 
go w sprawie Tangeru rząd hisz- 
pański wysuwa propozycję zwoła- 
nia wstępnej konferencji z udziałem 
Anglji, Francji i Hiszpanji, celem 
omówienia kwestji udziału w admi- 
nistracji Tangeru na podstawie sta- 
tutu Tangeru. 

Dookoła strajku górników 
angielskich. 

LONDYN. (Pat). Komitet wy- 
konawczy związku górników posta- 
nowił odbyć w dniu 20 b. m. w 
poniedziałek narady, poświęcone 
nowym propozycjom, wysuniętym 
wczoraj w memorandum rządo- 
wem. Obecny projekt rządowy wy- suwa па czoło żądania podjęcia 
normalnej pracy we wszystkich ko- palniach kraju na zasadzie prowi- 
zorycznego porozumienia okręgów. Rząd uzależnia od tego wniesienie 
do parlamentu projektu ustawy o powołaniu krajowego trybunału roz- 
jemczego. 
--—— i 

a NN, 

„Słowo* w artykule wczorajszym stawia sobie za cel „pogodzenie'* mar- szałka Piłsudskiego z gen. Sikorskim i posunięcie tego ostatniego o kilka SZCze- bli wyżej w hierarchji państwowej, Piłsudski „powinien* zrobić Sikor- skiego albo szefem Sztabu, albo amba- sadorem w Paryżu. Aut-qut. Należy to przytem zrobić zaraz, bo „dalsze odkła» danie tej sprawy byłob: nieb 
AŻ У » ezpieczne, 

Przecieramy Ocz: 
dowiadując się, że nii 
zagraża w tym wyp 
artykułu, jakbyśmy mogli sądzić z jego 
szczerej, zdaje się, zgrozy, ani „obozowi 
monarchistycznemu* w Polsce, lecz 
właśnie o dziwo! samemu Piłsudskiemu, 
bo oto: 

„Los Sikorskiego zależy dziś od 
Piłsudskiego wyłącznie i całkowicie. Na- 
tomiast los Piłsudskiego częściowo za- 
leży od tego, jak on załatwi „kwestję 
Sikorskiego" 

y, ze zdumieniem 
ebezpieczeństwo nie 
adku ani autorowi 

Tu już jest szczyt naiwności poli- 
tycznej. : 

Załatwienie „kwestji Sikorskiego" | 
jeśli kwestja taka wogóle istnieje, będzie | 
znacznie łatwiejsze, jeśli nie będą się do 
niej wtrącać żywioły do tego niepowoła= 
ne. Nigdy nie zaszkodzi trochę taktu! | 

Doprawdy ciekawem jest, co ma do czynienia p. Sikorski z Królem i refor- mą rolną? Są to przecie dwa tematy, w których ramach obraca się myśl poli- 
tyczna „Słowa”, 

AA ii ai 

Pobyt min. Raczyńskiego w Wiedniu. 
WIEDEN, (Pat). Dziś przed 

gerowi. 

południem p. mini / 
czyński w towarzystwie austrjackiego ministra Ster Rolnictwa Ra 
dził wystawę rolniczą w Tulln, powitany 
stra rolnictwa Buchingera oraz burmistrza 

Min. Raczyński wygłosił dłuższe prze: 
nie oraz wyrażając się nader pochlebnie o 
cie odjechali do Staasdoif celem złożenia 

ra rolnictwa Thalera zwie- 
na wstępie przez był:go mini- 
miasta Tulln Weisel1. 
mówienie dziekując za powita- 
wystawie. Po śniadaniu g.š- 

wizyty b. ministrowi Buchic= 

‚ 
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Na arenie miedzynarodowej. 
Po zwycięstwie gen. Condylisa w Grecji. 

Skończyła się wreszcie trzyty- 

godniowa walka wewnętrzna w 

Grecji i opinja świata politycznego 

zwraca się dziś z zaciekawieniem 

w stronę Hellady, by wyczytać z 

poczynań nowego rządu ateńskie- 
go, czy rokuje on zapowiedź po- 
kojowego współżycia z innemi na- 
rodami, czy też grozić będzie Eu- 
ropie nowem niebezpieczeństwem 
bałkańskiem. Poprzednie, bowiem, 
czternastomiesięczne rządy gen. 
Pangalosa nie dawały sąsiadom 
poczucia pokoju, a Grekom pra- 
worządności. Pamiętamy przecie 
wszyscy zeszłoroczną zbrojną na- 
paść Grecji na Bułgarję, która, 
gdyby nie interwencja Ligi Naro- 
dów, groziła poważnym w następ- 
stwa wybuchem kotła bałkańskie- 
go. Grekom natomiast wraziły się 
dobrze w pamięci twarde rządy 
niedawnego dyktatora, połączone z 
sbaleniem ustroju parlamentarnego, 

oawieszeniem swobód obywatel- 

zkich, wolności prasy i t. p. 

Ogólną ciekawość może zaspo- 

koić w dużym stopniu interesują- 

cy ze wszech miar wywiad, które- 
go udzielił ostatnio koresponden- 

towi „Neue Freie Presse* nowy 
_ szef rządu greckiego, gen. Condy- 

lis, dawny towarzysz Pangalosa z 
czasów rewolucji 1922 r. 

W wywiadzie tym czytamy mię- 
dzy innemi co następuje: „Przewrót 

z niedzieli 22 sierpnia był rewo- 
lucją wojskową dokonaną w imię 

dobra narodu dla przywrócenia je- 
go swobody, spokoju i równoupraw- 

nienia, obecnie jednak armja chce 

i powinna zapomnieć o polityce i 

  

zająć się swą pracą zawodową”. 
Dalej ubolewał gen. Condylis nad 
powaśnieniem wzajemnem trzech 
głównych stronnictw greckich: mo- 
narchistycznego i dwuch republi- 
kańskich, co uniernożliwiło mu od- 
danie władzy w ręce rządu koali- 

cyjnego i zapowiedział, że dąże- 

niem jego obecnem jest rozpisanie 
w ciągu dwuch miesięcy wyborów, 

które umożliwią narodowi greckie- 

mó oddanie losów kraju w ręce 

jego istotnych mężów zaufania. 

Wywiad swój zakończył premjer 

słowami: „Jedynem powołaniem 
Grecji jest stać się czynnikiem po- 

koju i dążyć wytrwale przy boku 

swych wielkich sprzymierzeńców 

po drodze wzmacniania podstaw 
ustroju republikańskiego”. 

Jak należy wnosić z tej enun- 

cjacji oraz z pierwszych poczynań 
rządu gen. Condylis'a rząd ten nie 
zamierza kontynuować w swej oj- 
czyźnie sołdateski, narzucenej Gre- 
cji przez gen. Pangalosa. Gen. 
Condylis jest przeciwny udziałowi 
wojska w polityce i pragnie jak- 
najprędzej złożyć ze siebie brzemię 

rządów w ręce powołanego do te- 

go przez ustrój republikański przed- 

stawicielstwa narodowego. 
Czyny gen. Condylis'a potwier- 

dzają jego słowa. Pierwszym kro- 

kiem nowego pana sytuacji w Gre- 

cji było przywrócenie władzy oba- 

lonemu przez Pangalosa prezyden- 
towi republiki admirałowi Coundo- 
wriotisowi, który jest mężem sztan- 

darowym demokratycznej, republi- 
kańskiej Grecji nowoczesnej. 

Gr. 

  

Sejm i Rząd. 
Delegacja kościoła ewangelicko- 
reformowanego Ziem  Wschod- 

nich u premjera. 

Pan prezes Rady Ministrów 

pow delegację kościoła ewenge- 

icko-reformowanego Ziem Wschod- 
nich w osobach ks. superintenden- 

ta Jastrzebskiego, ks. Kurnatow- 

skiego, prezesa konsystorza Ižyc- 

kiego, Falkowskiego i Czyžew- 
skiego. (Pat). 

Konferencje w Ministerjum Pracy 

W dniu 18 bm. pan minister 

"pracy Jurkiewicz przyjął sen. Buz- 
ka, z którym konferował w, spra” 

"wie konjunktury gospodarczej Oraz 

delegację związków zawodowych 

pracowników gazowni w sprawie 

'zatargu jaki wynikł na tle żądań 
zarządu gazowni. (Pat). 

Sprawy emigracyjne. 

W dniu dzisiejszym udaje się 

do Berlina dyrektor urzędu emigra- 

cyjnego p. S. Gawroński, celem 

podjęcia z Niemcami rokowań w 

sprawach emigracyjnych. W cha- 

rakterze rzeczoznawcy wyjadą 

" przedstawiciele M-rjum Pracy i 

Opieki Społecznej Oraz urzędu 

emigracyjnego pp. dr. Balsigerowa, 

dr. Łazowski, inż. Ettinger i Woj- 
narski. (Pat.) 

--—-—
—————
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Grasopismo regjonalne, 
O regjonalizmie tak wiele pisze 

się i mówi w czasach ostatnich. iż 
obawiano się, że słowo to oslucha 

się i zbanalizuje wśród mas, zanim 

treść jego ideowa zaszczepi się na 

pniu życia i zacznie wydawać owo- 

ce. adome posługiwanie się tem 

słowem, jako do pewnego stopnia 

terminem naukowym, u nas w Pol- 

sce datuje się, jeśli się nie mylę, 

od lat kilku zaledwie, aczkolwiek 

- bezwiednych regjonalistów, zwłasz- 

cza w dziedzinie literatury mieliśmy 

od bardzo dawna. Że np. „Pan 

Tadeusz* nawskroś przesiąknięty 

jest regjonalizmem—tego dowodzić 

nie potrzeba, choć od niedawna 
dopiero przykłada się Świadomie 
to określenie do mickiewiczowego 
arcydzieła. 

W każdym bowiem utworze, 

gdzie zamiast obrazu życia jedno- 

stki, mniej lub więcej ciekawej 

psychicznie, mamy do czynienia z 

"życiem pewnej gromady ludzkiej. 

nieizolowanej od otoczenia w imię 
ideałów kosmopolitychnych, ale 
"gromady właśnie dzięki temu oto- 

"czeniu (i związanym z niem wa- 
 runkom bytu) występującej jako 
indywidualny organizm z masy ludz- 
kiejj w utworze, gdzie Świat ze- 

„wnetrzny nie jest rozpatrywany 

rzez pryzmat bohaterskiego choć- 

y, ale jednostkowego widzimisię, 

jeno jawi się ten świat jako rze- 

czywistość, ukształtowana wedle 

- potrzeb i rozumienia tej groma- 

dy—wszędzie tam spotykamy się 
z regjonalizmem. 

jylne są obawy o to, że regjo- 
'nalizm w Polsce zwłaszcza, gdzie 

Sejm. 

Nadchodząca sesja Sejmu obli- 

czona jest na dni siedem: odbędą 

się cztery posiedzenia plenarne w 

dniach 20-go, 21-go, 24-go i 25-g0 
bm., obrady zaś komisyjne odbę- 
dą się 22-go i 23-go b. m. 

Porządek dzienny tych obrad 
wypełnią sprawy następujące: 

1) Prowizorjum budżetowe na 

IV-ty kwartał. 2) List otwarty b. 

Premjera Władysława Grabskiego. 
3) Ratyfikacja Konwencji Polsko- 
Rumuńskiej. 

Szkolnictwo mniejszości. 

Premjer Bartel konferował z 

ministrem wyznań religijnych i oś- 

wiecenia publicznego, prof. Suj- 

kowskim, w sprawach szkolnictwa 
mniejszości narodowych. 

Przewodnictwo Komisji Sejmo- 
wych. 

Pos. St. Głąbiński nadesłał do 

p. Marszałka Sejmu list, w  któ- 
rym prosi o zwolnienie z prze- 

wodnictwa Komisyj Budżetowej i 

Konstytucyjnej. — М następców 

swych pos. Głąbiński proponuje 

pos. Zdziechowskiego w Komisji 

Budżetowej, a pos. Zwierzyńskiego 
w Komisji Konstytucyjnej. 

po trójzaborze pozostały w społe- 

czeństwie pewne skłonności odśrod- 

kowe, znane pod nazwą separa- 

tyzmu dzielnicowego—jest prądem 

przedwcześnym, a nawet godzącym 

w spoistość wewnętrzną ustroju 

państwowego. Właśnie regjonalizm 

wskazuje, jak sztuczny, jak urąga- 

jący naturalnemu układowi Sił i 

czynników zarówno gospodarczych 

jak i kulturalnych, był podział Pol- 

ski na trzy dzielnice. Rany, zadane 

ziemi naszej przez rozbiory, jakże 

łatwo zabliźnić się mogą przez 

ożywienie tętna życiowego  trady- 

cyjnych ośrodków polskiej kultury, 

do których w przyrodzonym popę- 

dzie przylgną i stopią się z niemi 

kraje, pocięte w ciągu półtora wie- 

ku martwemi linjami granicznemi. 

Powstaną koła współśrodkowe, łą- 

czące naturalnie Wileńszczyznę 2 

Mazowszem, Kujawami, Podhalem 

it. d. Ruch regjonalny, wyrastają- 

cy na podłożu idei kulturalnych 

może mieć tylko dobroczynny wpływ 

na polityczny separatyzm, nie li- 

czący się ani z tradycją ani z ist- 

niejącemi formami współżycia zbio- 

rowego. 

By jakakolwiek idea mogła wpły- 

nąć na życie, musi mieć możliwie 

najpełniej rozwinięte organy wyko- 

nawcze, a tymi w obecnych warun- 

kach mogą być instytucje. Jeżeli 

zaś idea niema w sobie dość siły, 

by stać się bodźcem do powstania 

służącej jej instytucji, zgóry powie- 

dzieć można, iż jest tylko utopią. 

Praca jednostek, nawet najbardziej 

ideowych, nie zastąpi pracy i wpły- 

wów instytucji, w której powstaniu 

tkwi już doniosłe zjawisko organi- 

zacji, warunku wszelkiej celowej 

pracy. 

Francja stale dąży do pokoju. 
PARYŻ, (Pat.). Briand oświadczył przedstawicielom prasy, iż przy- 

wozi z Genewy najlepsze wrażenie Oraz wielkie nadzieje na ustalenie 

się pokoju w Europie, Pódkreślił on żywe zadowolenie przyjaznych Fran- 

cji kół z rezultatów wyborów do Rady. 

Szczegóły o swych naradach z min. Stresemanem Briand ujawni 

dopiero w expose, które ma wygłosić na wtorkowem posiedzeniu rady 

ministrów. Pragnie jednak Już teraz wskazać na to, iż niezłomne dążenie 

do pokoju i pragnienie ustalenia go w Europie będzie mu wyłącznie dy- 

rektywą. ” 

i Francja w latach wojny dała dość jaskrawy dowód swego bohater- 

stwa aby miała się obawiać by zaistniał choć cień podejrzenia w chwi- 

li gdy zwraca się ku działalności pokojowej. Jako prezes rady minist- 

rów w czasie wojny wiem dobrze jak wiele wycierpiała ludzkość w cza- 

sie wojny i dla tego wszystko uczynię dla jej uniemożliwienia. 

Niedawno sprawa statku „Lotus oraz nieporozumienie francusko- 

włoskie wymagają zimnej „krwi i umiarkowania i przyczyniły się do 

podtrzymania prestiżu Francji. й 

Nikomu w Genewie nie przyszło na myśl wypowiadač wįtym 

względzie żadnych wątpliwości. 

Spotkanie Stresemanna z Briandem. 
BERLIN. (Pat). Urzędowy komunikat o przebiegu wczorajszego 

spotkania między Briandem a Stresemannem, jak również prywatne 

oświadczenie złożone przez Obu ministrów po powrocie do Genewy, 

stanowią temat rozważań na łamach dzenników. 

Dzienniki lewicowe wyrażają się o wynikach tych narad przychyl- 

nie, prasa skrajnie prawicowa wyraża się O spotkaniu z rezerwą i du- 

żemi zastrzeżeniami. 3 

„Germanja“ dowiaduje się, iż rząd francuski wyśle w końcu wrze- 

śnia rzeczoznawcę finansoweg0 do Berlina, a następnie Briand przyjedzie 

do Berlina lub Stresemann pojedzie do Paryża. Przedmiotem rokowań 

będzie m.in. sprawa wykupienia Zagłębia Saary za cenę 250 milj. mar. 

w złocie. Kontrola wojskowa Niemiec ma być, wedle dziennika, ograni- 

сгопа do minimum. „Vorwarts“ zaznacza, że niema narazie mowy O 

zniesieniu kontroli. Briand pragnie za wszelką cenę, by wzamian za ewa- 

kuację zagłębia Saary, Niemcy udzieliły Francji pomocy finansowej. 

Znaczenie porozumienia francusko- 
niemieckiego. 

PARYŻ. (Pat). „Matin* donosi z Genewy, iż jednem z głównych 
następstw porozumienia francusko-niemieckiego mogłoby być współdzia- 

łanie finansowe Niemiec w likwidacji długów międzysojuszniczych drogą 

odpowiedniego zorganizowania spłat odszkodowawczych oraz uruchomie- 

nia przewidzianych przez plan Daresa obligacyj, dzięki czemu Francja 

uzyskałaby środki potrzebne do stabilizacji jej waluty oraz zaspokojenia 

jej wierzycieli. 
ciły się do Londynu i 

Francja i Niemcy zgodne co do swych poglądów zwró- 

Waszyngtonu z prośbą o poczynienie wysiłków 

w tym kierunku, aby państwa te zadowolniły się mniejszemi spłatami 

dokonanemi w szybszem tempie. 

Prasa niemiecka o konferencji. 
BERLIN, (Pat.). Dzienniki tutejsze zastanawiając się nad konferen- 

cją w Thoiry, ograniczają się do zakomunikowania uwag francuskiej 

prasy w tym przedmiocie. 
Vorwarts nie przypuszcza aby Briaad zobowiązał się do opróżnie- 

nia zajętego terytorjum w jakimś określonym terminie i sądzi, iż po 

rozmowie ze Stresemannem rozważy dokładnie tę kwestję. 

Nachtausgabe zauważa, iż 5 głównych żądań Niemiec wynikających 

z traktatu wersalskiego musi być uwzględnione: 1) zwolnienie Nadrenii 

od okupacji przed upływem terminu, 2) zwrot 
4) przyłączenie zagłębia Saary i inne usunięcie kontroli 

drobne sprawy. 
wojskowej, 

Eupen i Malmedy, 3) 

Loucheur ma kbntynuować rokowania. 
BERLIN, (Pat.). Achtuhrblatt donosi, iż w konsekwencji wczoraj- 

szych narad między Briandem a Stresemannem, Loucheur ma przyje- 

chać 3-go października do Berlina celem ponownego podjęcia rokowań. 

Sniadanie u Stresemana. 
GENEWA, (Pat.). Minister spraw zagranicznych Rzeszy Streseman 

wydał dzisiaj śniadanie, dla wszystkich członków Rady Ligi Narodów. 

(SEAT TIESTO TE
KSTAI 

Układ hiszpańsko-włoski. 

MADRYT, (Pat.). W tych dniach został 

hiszpańskim a włoskim układ dotyczący spraw šrodziemnomor: 

Włochy zobowiązują się w całej pełni 

podpisany między rządem 
ich. 

popierać pretensje Hiszpanii do 

Tangeru wzamian za to otrzymać mają daleko idące koncesje na morzu 

Sródziemnem. 

Głosem instytucji regjonalnych 

(a narazie ich zalążkiem) będą cza- 

sopisma. Powinny one ogniskować 

pracę ludzi, oddanych idei regjo- 

nalizmu, a dotychczas pracujących 

samopas. Badaniem kultury regjo- 

nalnej i gromadzeniem materjałów 

muszą się zainteresować jaknajszer- 

sze warstwy miejscowego społe- 

czeństwa; drogi i cele tej pracy, 

oraz etapy jej rozwoju nie mogą 

być przedmiotem jedynie towarzy- 

skich klubowych dyskusyj, muszą 

się odbywać dla dobra sprawy na 

forum publicznem. 

Jedyną najdogodniejszą formą 

dla tego celu wydaje mi się czaso- 

pismo regjonalne, o którego zało- 

żeniu w Wilnie czas byłoby po- 

myśleć i pomówić. Nieudane eks- 

perymenty z „Tygodnikami Wileń- 

skiemi* nie powinny nas w tym 

wypadku odstraszać, a przysłowio- 

wa bierność społeczeństwa zrażać. 
Pismo takie, opierające swą Ideo- 

logię o regjonalizm, służyłoby u- 

świadomieniem masom wartości 

rzeczy, których umiłowanie tkwi w 

duszy ludzi, związanych z tą zie- 

mią bardzo głęboko. Dawałoby od- 

powiedzi na pytanie: czem jesteś- 

my, z kim żyjemy, co kochamy? 

Po odpowiedzi trzebaby sięgnąć do 

życia ludności wsi i miasteczek 

„kresowych*, wydobyć stamtąd na 

światło dzienne skarby duszy gro- 

madzkiej, objawiającej się w pieśni, 

sztuce, przemyśle, wierzeniach, oby- 

czajach i w mowie. Czem, oprócz 

chleba, żyją masy włościańskie pol- 
skie, litewskie, białoruskie, czem 

żyje ludność żydowska, co się tam 

tworzy, jaki jest wzajemny stosu- 

nek do siebie tych gromad, róż- 

niących się często mową i wiarą, 

      

a spojonych ziemią, z której czer- 

pią od wieków soki życiowe? Oto 

nasz regjonalizm! 
Powiedzą sceptycy, że z reali- 

zacją takiego projektu trzeba Ppo- 

czekać do czasu poprawy ogólnej 

sytuacji ekonomicznej w kraju, a 

zwłaszcza do chwili ożywienia ru- 

chu wydawniczego. Otóż sądzę, że 

bierne oczekiwanie na jakikolwiek 

ruch, zgóry wyłącza jego możeb- 

ność, bo tylko przezwyciężenie iner- 

cji może pchnąć z miejsca i wzmóc 

drzemiące w masach społecznych 

siły. 
„Na pismo potrzeba pieniędzy" 

— rzekną inni: „a któż dzisiaj ma 

pieniądze?" 
Ośmielę się więć pokrótce przed- 

stawić tu tym, którzy oceniają do- 

niosłość ruchu regjonalnego, plan 

czasopisma, założonego bez pie- 
niędzy. ‚ 

Primo: czasopismo narazie po- 

zostaje jako wydawnictwo nieperjo- 

dyczne, to znaczy, że zeszyty będą 

ukazywały się w miarę potrzeby, 

możności i posiadanego materjału, 

a więc raz na miesiąc, lub na 

kwartał. Zeszyt może się składać z 

2—3 arkuszy druku na gazetowym 

papierze z niewyszukanemi, a jed- 

nak niezbędnemi dla ilustracji tego 

czy innego artykułu rycinami. Naz- 

wa: „życie krajowe", „życie wileń- 

skie" lub coś podobnego. 
Secundo: honorarjów  zasadni- 

czo się nie płaci, a drukuje się 

rzeczy tylko istotnie wartościowe 

i na pewnym poziomie literackim. 

Zaszczyt wydrukowania czyjejś pra- 

cy w takiem pismie wystarczy za 

zysk pieniężny. Po ustaleniu komi- 

tetu redakcyjnego, wyborze redak- 

tora naczelnego (wszystkie czyn- 

Akces kościoła ewangelicko-reformo- 

wanego Ziem Wschodnich. 

WARSZAWA, (Pat). Delegacja kościoła ewangelicko-reformowane- 

nego Ziem Wschodnich przedstawiła na audencji u pana prezesa Rady 

Ministrów następujący akces: 
Kościół ewangielicko-reformowany na Ziemiach Wschodnich Rze- 

czypospolitej Polskiej datujący swą nieprzerwaną działalność od 15-g0 

grudnia 1537 r. niezależność którego Od czasów b. zaboru rosyjskiego 

nie była ograniczona, a samodzielność którego uzneje art. 111 i 115 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 marca 1921 r. pomny 

swej 4 wiekowej tradycji jak również swej odrębności organizacyjnej 

oraz swej historycznej niezależności, za pośrednictwem synodu ewan- 

gelicko-reformowanego w Wilnie, celem unormowania swego stosunku 

prawnego zgłasza akces do zawarcia umowy z Rzeczypospolitą. 

Uroczystość 20-50 lecia pracy białoruskiej 
W lokalu Białoruskiego Komi- 

tetu, Wileńska 12, odbył się wczo- 

raj o g. 6 obchód 20lecia powsta- 

nia prasy białoruskiej w naszym 

kraju, w obecności zaproszonych 

przedstawicieli prasy polskiej, litew- 

skiej, białoruskiej i żydowskiej, 0- 
raz licznego grona gości. 

Zagaił zjazd prezes Komitetu p. 

Sawicki. Referat o historji prasy 

białoruskiej wygłosił znany dzia- 

łacz białoruski pan Antoni Łuckie- 

wicz. 
Po odczytaniu depesz powital- 

nych między innemi od p.p. Lu- 

dwika Abramowicza,Czesława janko- 

wskiego, młodzieży białoruskiej z 

Warszawy i innych, i przemowach 

w imieniu społeczeństwa polskiego 

pana Witolda Abramowicza i spo- 

łeczeństwa litewskiego p. Weleckie- 

go, oraz uczczeniu przez powstanie 

założyciela «pierwszego legalnego 

pisma białoruskiego „Nasza Dola* 

Jana Łuckiewicza obchód został 

zamknięty. 
Po zakończeniu już obchodu 

przykrym dysonansem wniesionym 

do uroczystego nastroju, było nie- 
taktowne zachowanie się przedsta- 
wicieli Komisarza Rządu. Na šcia- 
nie w lokalu w którym odbywał 
się obchód 20-lecia prasy biało- 
ruskiej była ułożona kolekcja pism 
białoruskich, które w okresie tym 
wychodziły. Między innemi były 
zawieszone stronice tytułowe i 
paru pism, wychodzących w Mif- 
sku oraz skonfiskowanych u nas 
w Wilnie. 

Przedstawicielom władzy taka 
kolekcja wydała się niebezpieczną 
propagandą pod względem pań- 
stwowym i zażądali od Prezydjum 
obchodu osunięcia ze ścianyłowych 
tytułów zakazanych druków, co zo- 
stało spełnione. 

Oczywiście wystąpienie to przed- 
stawicieli władz państwowych na 
uroczystym obchodzie wywołało 
bardzo niemiłe wrażenie u wszyst- 
kich uczestników. Pragnęlibyśmy 
aby pan Komisarz Rządu na przy- 
szłość wysyłał na podobne uro- 
czystości bardziej taktownych i in- 
teligentnych przedstawicieli. 

lira siega w. tyki 
Laba 

Nowe szczegóły. 
Akcja likwidacyjna szpiegow- 

skiej bandy kolejowej, która pod 

kierownictwem Syczewskiego ope- 

rowała od 2-ch lat na terenie Wi- 

leńskiej Dyrekcji Kolejowej postę- 
puje naprzód. 

W Wilnie po zaaresztowaniu 

Syczewsl.iego i woźnego, który był 

generalnym kolporterem bibuły ko- 

munistycznej likwidacja dobiega 

końca. 
Obecnie organy bezpieczeństwa 

zwróciły baczną uwagę na pro- 

wincjonałne stacje kolejowe Wileń- 
skiej. Dyrekcji... . ы 

Wczoraj zostały aresztowane W 
Słonimie 3 osoby, które pozosta- 

wały w stałym kontakcie z Syczew- 

skim. Ponadto w Stołpcach i w 

Baranowiczach aresztowano 7 osób. 

Ustalonem zostało, iż wszyscy 
aresztowani w wymienionych po- 

wiatach stykali się przez szpiegów 

pośredników z hersztem kolejowej 

bandy szpiegowskiej Syczewskim. 
Aresztowania trwają w dalszym 

ciągu. (Zdan). 

  

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 

ności honorowe!) trzeba opracować 

materjał do pierwszego zeszytu. Ja- 

ko zasadę przyjąć należy, iż każdy 

zeszyt robi „specjalista" to znaczy 

członek komitetu redakcyjnego wy- 

znaczony na redaktora zamie- 

rzonego numeru. Redaktor naczel- 

ny jest przedewszystkiem reprezen- 

tantem pisma, ogólnym strażni- 

kiem jego ideologji za którą jest 

odpowiedzialny wespół z każdym 

redaktorem „od numeru". Ten 0- 

statni w doborze materjału do „Swe- 

go* numeru jest od nikogo nieza- 
leżny. 

Po ustaleniu treści i rozmiarów 

pierwszego zeszytu trzeba skalku- 

lować koszt wydawnictwa: papieru, 

druku, kolportażu. Nakład—tysiąc 

egzemplarzy, które muszą trafić do 

wszystkich instytucyj, organizacyj, 

kółek, szkół, zakładów, urzędów 

etc. etc. na obszarze Wileńszczyz- 

ny (a i Nowogródczyzny). Jest to, 

przyznaję, Sprawa najtrudniejsza, 

kolportaż! Załatwienie jej pomyślne, 

a tem samem byt pisma widzę w 

pomocy: 1) ideowych organizacyj 

młodzieży akademickiej U. S. B., 

których członkowie mają kontakt 

z najodleglejszemi „dziurami* pro- 

wincjonalaemi — i 2) organizacyj 

nauczycielstwa szkół powszechnych. 

Ci ludzie musieliby wziąć na swe 

barki obowiązek kolportażu i to— 

dość osobliwego, gdyż od czytelni- 

ków zgóry należałoby ściągnąć 

należność za mający wyjść z dru- 

ku zeszyt (przypuśćmy—1 złoty) 

a następnie po ukazaniu się wy-- 

dawnictwa — dostarczyć egzempla- 

rze do rąk właścicieli. Po opłace- 

niu całej należności za nakład, po- 

winien pozostać minimalny zysk, 

który wzięty będzie na zadatek za 

  

Wiadomości polifyczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Jak słychać, istnieje możliwość 

przeprowadzenia awansów urzędni- 
ków państwowych, awanse bowiem 
nie były przeprowadzane już od- 
dawna. To miałoby zastąpić przyz- 
nanie dodatków do uposażeń urzę- 
dniczych. 

© 

Z aresztu przy komendzie mia- 
sta w Modlinie zbiegło dwóch in- 
ternowanych lotników por. Mił- 
gutatja i kapral Heibriten. Władze 
wojskowe rozesłały listy gończe 
za zbiegami. 

  

Informacja agencji moskiewskiej / 
o wrzeniach w Chinach. 
BERLIN. (Pat). Jedna z tutej- 

szych agencyj prasowych donosi z 
Moskwy, że chiński generał Fung 
objął dowództwo nad armją naro- 
dową, do której przyłączył korpus 
ochotników. Zapowiedział on, iż 

chwilą zajęcia Pekinu wydali 
ztamtąd posłów angielskiego, fran- 
cuskiego i japońskiego. Wedle dal- 
czych wiadomości rząd sowiecki 
prowadzi rokowania z władzami 
kantońskiemi w sprawie ukształto- 
wania się wzajemnych stosunków 
dyplomatycznych. Kanton zamierza 
wysłać do Moskwy własnego przed- 

stawiciela dyplomatycznego. 

numer następny. Za ten—czytelni- 
cy będą mogli zapłacić już po o- 
trzymaniu go. - 

I tak dalej... 
Nadmieniam, że pewne wpły- 

wy napewno dałoby się uzyskać 
za ogłoszenia zbierane przez ochot- 
ników - akwizytorów, wynagradza- 
nych procentowo. 

O programie i treści pisma za- 
decydowałaby ankieta, opracowana 
przez grono ludzi, podejmujących 
tę pracę, opublikowana za pośred- 
nictwem miejscowej prasy. A skła- 
dałoby się ono z ciągu „numerów 
specjalnych* wydawanych np. na 
Kaziuka, na św. Piotra i Pawła, na 
św. Jerzego, na Boże Narodzenie, 
Zielone Świątki i t. p. przyczem 
treść takiego numeru w ogólnych 
żarysach powinna nawiązywać do 
miejscowej tradycji, związanej z 
okolicznem świętem. 

Tak w ogólnych zarysach wy- 
glądałby projekt czasopisma regio- 

nalnego ziem wschodnich, które wy- 
dały już: Mickiewicza Moniusz- 
kę, Kraszewskiego,  Orzeszkowę, 
żeby nie wymieniać wszystkich, a 

które chyba mogą wydać ze siebie 
jeszcze (poza jednostkami) czyn 
zbiorowy, w tym wypadku—organ 
swej ideologii i kultury. 

Dla ścisłości zaznaczam, iż pro- 

jekt ten nie jest wyłącznie moim 

pomysłem. Powstał on W rozmo- 

wach z nieocenionym entuzjastą 
Wilna i Wileńszczyzny—Mieczysła- 
wem Limanowskim. 

Dixi et salvavi animam meam! 

Tadeusz Łopalewski. 
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Žycie gospodarcze. 
Poziom cen w Polsce. 

Wywiad z min. przemysłu i handlu p. inżynierem 
E. Kwiatkowskim. 

Przedstawiciel Polski Agencji 

Publicystycznej zwrócił się do p. 

ministra Kwiatkowskiego z zapyta- 

niem czem należy objaśnić wysoki 

poziom cen w Polsce wobec po- 

«prawy stosunków na polu gospodar- 

czem? 
— Poziom cen w Polsce — od- 

rzekł p. minister — pcd.bnie jak 

wiele innych zjawisk gospodarczych 

w wielu wypadkach nie wynikał i 

nie wynika jako skutek konsekwent- 

nych praw ekonomicznych. Prze- 

ciwnie. kształtuje się on dość do- 

wolnie z tendencją zwyżkową — 

wielokrotnie bez uzasadnień i ko- 

nieczności gospodarczych. 
Pzy badaniach, które już obec- 

nie — narazie dorywczo — prowa- 

dzi ministerjum przemysłu i han- 

dlu — ujawniają się gdzieniegdzie 

niebywałe stosunki. w jednym 

przedsiębiorstwie przemysłowem, 

gdzie zatrudnia się dwóch urzędni- 

ków, spełniających identyczne fun- 

kcje, jeden pobiera dziesięciokrot- 

nie większe pobory od drugiego, 
bez specjalnego uzasadnienia. Zja- 

wisko to nie jest odosobnione. 

przedsiębiorstwach, które przecho- 
dziły i przechodzą ciężki kryzys, 

którym brak gotówki na najnie- 

zbędniejsze wydatki — opłacane Są 

zarządy jeszcze i obecnie nadmier- 

nie. 
— Czy rząd nie zamierza prze- 

prowadzić uregulowania tych spraw 
drogą specjalnych ustaw? 

— Musi być podjęta reorgani- 

zacja produkcji i obiegu towarów 

z największym wysiłkiem i w naj- 

bliższym czasie. 
W nowoopracowanym statucie 

ministerjum przemysłu i handlu 

przewiduje się referat, czuwający 

nad postępami reorganizacji pro- 

Kalendarzyk podatkowy. 

Podatek przemysłowy. 

Podatek przemysłowy Od obro- 

u, osiągniętego w miesiącu sier- 

dniu, dla przedsiębiorstw, obowią- 

zanych do wpłat miesięcznych, pła- 

tny jest w terminie ulgowym do 

dnia 29 września. 

Przedsiębiorstwa, obowiązane 

do wpłat kwartalnych, płacą zalicz- 

(© kę na podatek przemysłowy od 

obrotu za Il kwartał r. b. w dwóch 

ratach—dnia 20 sierpnia i 20 wrze- 

śnia. 
Termin ulgowy przy uiszczeniu 

tej zaliczki nie ma zastosowania. 

Ulgi w karach za zwłokę. 

Przez m-c wrzesień kara za zwło- 

kę od wszystkich zaległości doli- 

czana będzie w wysokości 2% w 

stosunku miesięcznym. 

10% dodatek do podatków, 

10% dodatek doliczany jest do 
wszystkich podatków, których usta- 

wowy termin płatności przypada w 

czasie od dnia 16 lipca do dnia 31 

grudnia 1926 roku. 
Będzie również doliczany 10% 

dodatek do zaległości podatków z 

16 lipca, uiszczanych po 15 wrze- 

śnia. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Wzrost zapasu walut i zło- 
ta Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego z 10 

września b. r. wykazuje wzrost za- 

pasu złota oraz srebra, obliczone- 

go według wartości w złocie o 484 

tys. zł. (135,8 milj. zł.). : 
Zapas walut i dewiz osiągając 

sumę 113,9 milj. zł. wzrósł o 6,3 

milj. zł. brutto, wobec zmniejszenia 

się jednakże zobowiązań reporto- 

wych i na rachunkach w walucie 

zagranicznej przeszło o 1 milj. zł., 

zapas walut i dewiz netto wzrósł 

o 7,3 milj. zł. 
Różnice kursowe na rachunkach 

walutowych obliczone według pa- 

rytetu zł. 5,18 za 1 dolara wzrosły 
0 5,6 milį. zł. (94,3 milj. zł.). 

Zwiększył się portfel wekslowy 

o 4,7 milj. zł. (311,4 milį. zł.). 

Rząd zwalcza bezrobocie. 

W ministerjum robót publicz- 

nych odbyła się konferencja w spra- 

wie walki z bezrobociem. Celem 

zwalczania klęski bezrobocia rząd 

zdecydowany jest uruchomić ze 

swoich funduszów roboty publiczne 

albowiem sfery rządowe zdają sobie 

sprawę z doniosłości uruchomienia 

robót publicznych wobec zbližają- 

cej się zimy. 

Węgiel polski na rynkach 
zewnętrznych. 

Ogólny eksport węgla w sier- 

pniu wynosił 21.130.000 tonn w po- 

   

dukcji. Ponadto wykańcza się pro- 
jekt ustawy o komisji badania wa- 
runków produkcji i kosztów wła- 
snych. Komisja ta oprze się na u- 
prawnieniach, które jej da między 
innemi i nowa ustawa przemysło- 
wa, co do możności badania sta- 
tystyki produkcji i kosztów włas- 
nych różnych przedsiębiorstw. 

Niski poziom cen wewnątrz 
kraju — to nietylko poprawa po- 
łożenia najszerszych rzesz pracow- 
ników, ale zarazem najlepsza о- 
chrona celna dla samej produkcji 
przed zagraniczną konkurencją oraz 
największa siła ekspansji gospodar- 
czej polskiego handlu nazewnątrz. 

Szybki postęp gospodarczy i 
postęp dobrobytu w Rosji przed- 
wojennej wynikał również z niskie- 
go poziomu cen. Wedle publikacji 
rosyjskiego instytutu  konjuktur 
wskaźnik cen hurtowych zboża i 
kartofli wynosił w Rosji w 1913 r. 
100, gdy np. w Niemczech i Anglji 
wynosił wzwyż 150. Analogiczne 
różnice wykazuje wskaźnik cen 
hurtowych dla mięsa, jaj etc. 

Wedle publikacji statystyk an- 
gielskich wskaźnik cen hurtowych 
wykazał w ciągu r. b. zniżkę np. 
w Holandji o 5 proc., w Hiszpanii 
o 6 proc., w Anglji i Szwecji o 7 
proc., w Szwajcarji o 10 proc., w 
Danji o 20 proc. etc. 

W Polsce ceny hurtowe, a 
szczególnie detaliczne wzrastają, W 
niektórych dziedzinach powyżej pa- 

rytetu europejskiego. Obecnie już 
opłaca się sprowadzać żyto i wie- 
przowinę z Węgier. W tym stanie 
rzeczy rząd widzi się zmuszony 
poprzeć usiłowania sprowadzenia 
tych produktów do Polski, jak to 
miało już miejsce z żytem przed 
dwoma tygodniami. 

równaniu z 5.290.000 ton w sier- 
pniu r. ub. Powiększył się zatem 
cztorokrotnie. Głównym odbiorcą 
naszym jest Anglja (759.000), Szwe- 
cja (250.000), Austrja (205.000), 
Rosja (131.000), Włochy (118.000). 

Rekord naładunku dzienne- 
go na kolejach. 

Dnia 13 b. m. koleje polskie 
osiągnęły rekord naładunku dzien- 

nego. W dniu tym naładowano о- 

gółem 19,427 wagonów,czylio 4 tys. 

wagonów więcej, niż przeciętny ła- 
dunek dzienny w sierpniu. 

Otwarcie ruchu towarowo- 

wego przez Olechnowicze- 
Radoszkowicze. 

W dniu 20 bm. nastąpi otwar- 

cie ruchu towarowego między Pol- 
ską i Rosją przez graniczne stacje 

Olechnowicze — Radoszkowicze. 

Otwarcie tego ruchu miało nas- 

tąpić z dniem 1 września rb. Jed- 

nak Zarząd Kolei rosyjskich nie- 

dostatecznie przygotował stronę 

techniczną stacjj  Radoszkowicze, 

przez co otwarcie ruchu towaro- 
wego zostało odłożone. 

Na otwarcie ruchu do Olech- 
nowicz wyjeżdża z ramienia Wi- 

leńskiej Dyrekcji Kolejowej Komisja 

pod przewodnictwem  wice-preze- 

sem Wil. Dyr. Kol. p. inż. Nie- 

bieszczańskiego. Ponadto wyjeż* 

dżają do Olechnowicz poszczegól- 
ni naczelnicy Wydziałów technicz- 

nych Dyrekcji, przedstawiciele Dy- 
rekcji Ceł i Województwa. Ze stro- 

ny Rosji przyjeżdża komisja z 
Moskwy. 

Narazie zgodnie z uchwałą 

konferencji, która odbyła się przed 

dwoma tygodniami w Olechnowi- 

czach nastąpi otwarcie tylko ru- 
chu towarowego. 

Przeładunek towarów przezna” 
czonych z Polski do Rosji będzie 

się odbywać na rosyjskiej stacji 
Radoszkowicze i towarów rosyj- 

skich na stacji Olechnowicze. 

Zwiększenie szybkości bie- 
gu pociągów kurjerskiego z 
Warszawy do Stołpców. 

Bieg pociągów kurjerskich idą- 

cych z Warszawy w kierunku Rosji 
nie przekraczał dotychczas 50 kilo- 

metrów na godzinę. Ponieważ jed- 

nak w najbliższym czasie mają 

być uruchomione pociągi osobo- 

we przez inne stacje graniczne 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej prócz 

Stołpców—Ministerjum Kolei za- 
mierza znacznie zwiększyć bieg po- 

ciągów — kurjerów idących przez 

Białystok do Stołpców i później 

w miarę uruchomienia nowych 

pociągów uczynić to samo na in- 
nych odcinkach. 

Według opracowanego przez 

Wileńską Dyrekcją Kolejową w po- 

rozumieniu z Ministerjum Kolei 

planu na przestrzeni Warszawa 
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Praca oświatowa. 
Radoszkowicze. 

Bawiąc w  Radoszkowiczach, 

którym nieomieszkam zresztę po- 
święcić poważnej dłuższej kores- 
pondencji — miałem możność do- 

kładnego poinformowania się o 

pracy oświatowej. 
Centrum tej pracy jest szkoła 

powszechna, w której uczy się dzia- 

twa z miasteczka i wsi okolicz= 
nych. 

Szkoła w Radoszkowiczach jest 
dziś w pełnym stadjum swego roz- 

woju i bezsprzecznie zasługuje na 

miano czołowej placówki oświato- 
wo-kulturalnej. Wielka w tem za- 
sługa kierownika jej p. W. Siussa, 

który służyć noże za wzór praco- 
witości wielu nauczycielom kreso- 

m. 
Jeśli zważymy na fakt, że Ra- 

doszkowicze są jednym z najbardziej 
narażonym na agitację sowietów 
punktów granicznych, że życie w 

nich ujęte jest w nieubłagane karby 

żelazne administracyjnych przepisów 
to znów podniecane jest najrozmai- 

trzą agitacją, dopiero wówczas ziO- 
zumieć i ocenić możemy drobne 
skądinąd wysiłki w zakresie pracy 
oświatowej, pracy społecznej. 

W świetle takiego zrozumienia 

pracy w naszych ośrodkach gra- 

nicznych, praca oświatowa w Ra- 

doszkowiczach i okolicy wydać się 

nam musi wręcz imponującą. 

Zapoczątkowana została ona w 

warunkach fatalnych, zaraz po woj- 

nie bolszewickiej w r. 1919, która 

dobiła, rzec można, zrujnowane 
ekonomicznie—świetne ongiś, rzą- 
dzące się na prawach magdebur- 
skich miasteczko. Szkoła rozmiesz- 
czona jest dziś w 3-ch budynkach, 
położonych w promieniu 700 metr. 
Główny z nich, wzniosła kiedyś na 
gruzach starego zamczyska królo- 
wej Bony gmina radoszkowicka. 

  

     

Charakterystycznem jest dla sto- 

sunków kresowych, że 7-klasówka 

radoszkowicka posługuje się wyłą- 

cznie językiem polskim, jako wy- 

kładowym—- podczas gdy znaczniej- 

szy procent uczącej się W niej dzie- 

twy jest narodowości białoruskiej 

i żydowskiej. 

Dowodem, że szkoła ta naogół 

cieszy się zaufaniem miejscowej 

ludności służyć może poważna frek- 

wencje dziatwy (ponad 200), w tem 

kilkanaście dzieci z odległych o 

5—10 kilometrów wsi białoruskich. 

Szkołą opiekuje się dostatnio 

Magistrat m. Radoszkowicz w OSo- 
bie p. burmistrza Zaniewskiego. 

Dięki temu wyposażona jest 

ona znakomicie, a budynki szkol- 

ne odznaczają się wzorowym  sta- 
nem, mimo swego „przygodnego* 
przeznaczenia. 

W ostatnich dwuch latach miasto 

posiadające budżet w granicach 32 

tysięcy złotych, asygnowało na cele 
szkoły 8 tysięcy złotych. 

Przy szkole prosperują w mie- 

siącach zimowych kursy dokształca- 
jące dla dorosłych. 

Kierownik p. Siuss sprowadził 
latarnie magiczną przy której po- 
mocy wygłasza przynajmniej raz 

na tydzień pogadanki i odczyty po- 

pularne z dziedziny historji, ge0- 

grafji, nauk przyrodniczych i rol- 

nictwa. 

Odczyty te Ściągają do szkoły 

wszystkie sfery ludności, przez co 

są niejako wyrazem życia kultu- 

ralnego, zabitego od świata deska- 
mi miasteczka. Pracą swoją poza- 

szkolną p.Siuss—podtrzymuje głów- 

nie wątłą naogół egzystencję Koła 

Polskiej Macierzy Szkolnej, zało- 
żonego tam w czerwcu 1925 r. 

Prezeską Koła jest p. M. Franc- 

kiewiczowa. B. 5. 

————— 707755 RAA 

Białystok bieg kurjerów wynosić 
będzie 90 km. a dalej od Biale- 
gostoku przez Wołkowysk—Bara- 
nowicze i do Stołpców 70 km. 

W tym celu specjalna Komisja 
techniczna Ministerjum Kolei z u- 
działem fachowców Wileńskiej Dy 
rekcji PKP. z Wydziałów Eksplo- 
atacyjnego, Drogowego i Mecha- 
nicznego w dniach 21 i 26 bm. 
dokona próbnych jazd pociągów o 
wadze 450 tonn ze specjalnemi 
szybko-bieżnemi parowozami. 

Gdy próby dadzą dodatnie wy- 
niki czas jazdy między Warszawą 
a Stołpcami i odwrotnie zostanie 
znacznie skrocony. 

Subsydja dla związku kółek 
i organizacyj rolniczych Wo- 
jewództwa Wileńskiego. 

Związek kółek rolniczych i or- 
ganizacyj województwa Wileńskiego 
otrzymał z Ministerjum Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych subsydja na 
miesiąc wrzesień w wysokości — 
6.350 zł. 

Subsydja te zostały przeznaczo= 
ne na utrzymanie instruktorów rol- 
nych i hodowlanych. (ks) 

Ceny w Wileńszczyźnie. 

z dnia 17 września. 

W hurcie. 

  

Nazwa przedmiotu, |w Wilnie 
  

Żyto za 100 kigr. . 
OWE GER: 

Jęczmień na kaszę 
» browar. 

Otręby żytnie . . 
»„ pszenne. . |24—26 

„ jęczmienne |19—20 
Mąka pszenna ame- ” 

rykańska za | kg: d. 
Olej Iniany 
Pokost $ 
Makuchy Iniane „ 
Stoma Iniana 16 kg. 
Len oczyszczony „ 

32—34 zł. 
34—36 „ 
30—32 „| 28 „ 
32—34 „ 
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15—20 zł,     

  

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1 — 3 po poł, 

Nowości wydawnicze. 
Arytmetyka Handlowa. Opracował 

Henryk Chankowski, Dyrektor Kursów 
Buhalteryjno-handlowych. Dopełnił Ja- 
nusz Kwieciński, profesor arytmetyki 
handlowej w Szkole Nauk Politycznych. 
Wydanie IV, zeszyt 2, 3 4i 5 (koniec), 
str. od 113 — 480. Nakł. Kursów Bu- 
chalteryjnych H. Chankowskiego. Skład 
główny: Gebethner i Wolff. Treść: Tabe- 
la skrócona miar, wag i monet wszyst- 

kich państw. Ułatwienia, skrócenia i 
uproszczenia w 4-ch działaniach arytme- 

tycznych. Liczby przybliżone. Miary i 
wagi. Rachunki z walutą angielską. Pro- 
centy i promile. Dyskonto weksli. Ra- 
chunki bieżące metod: dodatniej, ujemnej, 

drabinkowej i saldowej. Rachunki towa- 
rowe. Kalkulacje handlowe i fabryczne. 
Papiery procentowe. Pieniądze. Monety. 

Złoto i srebro w sztabach i wyrobach. 
Dewizy. Arbitraże: towarowe, na złoto 
i srebro, na pieniądze, na papiery pro- 

centowe i wekslowe. Arytmetyka ta jest 

przeznaczona dla szkół handlowych, kur= 
sów Buchalteryjno - handlowych i Wyż- 
szych Zakładów Handlowych. | 

Wszystkie zadania i sposoby ich wy- 
konania w tej Arytmetyce są wzięte z 

praktyki handlowej, przemysłowej i fi- 
nansowej. Sposób zaś wykładu polega 
na tym, że rozpoczyna się od zadań ła- 
twych i stopniowo przechodzi do coraz 

trudniejszych. W podręczniku tym po- 

mieszczone są prawie wszystkie zadania, 
jakie mogą się zdarzyć w praktyce han- 
dlowej i przemysłowej, dlatego też mo- 
że on służyć nietylkó do nauki, lecz 
także jako przewodnik w kantorze han- 
dlowym, przemysłowym lub bankierskim, 
w którym każdy znajdzie sposób wyko- 

nania potrzebnego obliczenia a podane 
sposoby  skróceń znakomicie ułatwią 

wykonanie działań. 

Ze świata. 
Statystyka rozwodów. 

Najwięcej rozwodzą. się Judzie w 
Ameryce Północnej. W r. 1923 rozwo- 
dziło się tam średnio co siódme mał- 
żeństwo, W Szwajcarji liczba rozwodów 
do ilości małżeństw pozostaje w stosun- 
ku jak I : 16, we Francji I : 21, w Da- 
nii 1 : 22,w Norwegji 1 : 30, w Szwecji 
1: 33, w Anglji 1 : 96, w Kanadzie 

1: 162. Japonja ze swojem 1 : 8 nastę- 
uje zaraz po Ameryce Północnej. We 

łoszech, jak wiadomo, nie wolno się 
rozwodzić. Dawniej, kto chciał porzucić 

męża czy żonę, jechał do Fiume (w Au- 

strji do Siedmiogrodu), dziś atoli i to 

nie pomoże, bo Fiume jest miastem 
włoskiem. 
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e Ad. Mickiewicza 22, 

Ch. Fin wielki wybór zegarków 

złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 

magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTEJĘ. 

3 (ań o zpilali kolejowym w Wilnie 
Dobrze znany szpital kolejowy 

na Wilczej Łapie z czasów przed- 
wojennych, został uruchomiony 
przez Dyrekcję Kolejową Wileńską 
w 1921 roku w znacznie mniejszej 
skali. Otwarte zostały oddziały we- 
wnętrzne w głównym gmachu, oraz 
sanatorja i oczny oddział w 2-ch 
drewnianych barakach. W innych 
3-ch drewnianych barakach, za- 
miast otworzyć oddziały dla cho- 
rych, dr. p. Szukiewicz, naczelny 
lekarz Dyr. Wil. P.K.P., jako głów- 
ny kierownik uruchomienia szpita- 
la, zrobił mieszkania dla siebie, 
3-ch doktorów i nawet dla osób 
niepracujących w szpitalu. Do ta- 
kich osób należą: p. Pali, referent 
z wydziału lekarskiego dyrekcyjnego 
i p. Pasławski, aptekarz z dworca 
osobowego. Natomiast dużo jest 
pracowników szpitalnwych, zamie- 
szkujących poza szpitalem, w pry- 
watnych mieszkaniach lub w nieod- 
powiednich lokalach szpitalnych. 
W 1924 r. dr. Szukiewicz opuścił 
swoje mieszkanie ustępując takowe 
za osobom pracującym w szpi- 

talu. 
Przez cały czas istnienia, w szpi- 

talu odczuwa się brak oddziałów 
dla zakaźnych chorych kolejarzy i 
zawsze brak miejsc na oddziałach 
uruchomionych. Sale zawsze nad- 
miernie przepełnione chorymi i nie 
mało chorych kolejarzy kierują le- 
karze do prywatnych szpitali, gdyż 
brak miejsca we własnym. 

Sanatorja corocznie latem, kiedy 
mamy najdroższy i najlepszy czas 
dla leczenia płucnych przypadłości, 
są zamknięte od 2 do 3 miesięcy 
z powodu remontu wewnętrznego, 
t.j. pobielania scian, podłóg i po- 
prawiania pieców. W tym roku Sa- 
natorjum zamknięto 1 lipca i do- 
tychczas remont jeszcze niezakoń- 
czony. 

Zważywszy to wszystko i mając 
na uwadze taką piękną i zdrowotną 
miejscowość, sosnowy las na 13 ha, 
gdzie znajduje się szpital kolejowy, 
trzeba zaznaczyć, że Dyrekcja Wi- 
leńska P. K. P. zupełnie nie umie, 
albo nie chce wykorzystać ze Szpi- 
tala to, coby się dało. 

Czyż można zaniedbać tak pięk- 
ną miejscowość i zamykać sanato- 
rjum na 2—3 miesiące w porze 
najmniej odpowiedniej, właśnie gdy 
jest najpotrzebniejsze? M. 

Przyp. Red. Od siebie dodamy, 
iż artykuł powyższy, otrzymany od 
osób blisko szpitalnictwa kolejowe- 
go stojących, potwierdza, dziwnym 
zbiegiem okoliczności udzielone nam 
w tych dniach szczegóły o dziw- 
nych zaiste porządkach panujących 
w tem miejscu. Mianowicie na cały 
szpital są tylko dwie siostry-pielę- 
gniarki, a personel o wiele za mały, 
wskutek czego, nawet chora po 
ciężkiej operacji osoba, jak nam 
właśnie opowiadano, przez całą noc 
po operacji nie widziała ani leka- 
rza, ani pielęgniarki, a czuwająca 
przy niej krewna, która nb. weszła 
nie kontrolowana, nie zaopatrzona 
W fartuch, czy choćby najprymity- 
wniejszą dezyniekcję, nie mogła się 
dodzwonić służby koniecznie po- 
trzebnej przy operowanej. Ładnie 
się tam chorym dzieje na tej Wil- 
czej Łapie! 

Uwadze Pań! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 
przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i futra 
według ostatnich modeli. Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363 
z ее оыач е 
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SPORT. 
Nowy rekord lotniczy Polski 

Dnia 25.VIII b. r. na lotnisku 
Mokotowskim w Warszawie kpt. 
pilot „Bolesław Stachoń z Il-go Myś- 
liwskiego Pułku Lotniczego usta- 
nowił nowy rekord Światowy, 
szybkości wznoszenia się na wyso- 
kość 6.000 „mtr., ustalając czas 
wznoszenia się na tę wysokość na 
11 min. 20,8 sek. i bijąc w ten 
sposób swój własny rekord osią- 
gnięty w tym roku we Francji 
(poprzedni rekord 14 min. 38 sek.) 
Lotu tego dokonał kpt. pilot 

Stachoń wobec wyznaczonej z ra- 
mienia Wojskowej Centrali Badań 
Lotniczych Komisji, zaopatrzony w 
przepisowe instrumenty i spra w 
dziany, na samoiocie Spad 61 z 
silnikiem Hispano Suiza 500 H. P. 

Kongres Związku Zapaśni- 
czego. 

Jednocześnie z zawodami o mi- 
strzostwo Europy w zapaśnictwie, 
odbył się w Rydze Kongres Mię- 
dzynarodowego Związku Zapaśni- 
czego. Przewodniczył. obradom p. 
Smeets (Finlandja). 

Jedną z ważniejszych jest uchwa- 
ła Kongresu, że zawody zapaśnicze 
o mistrzostwo Europy odbywać się 
z. T w m. listopadzie, 
za wyjątkiem lat, w 
Olimpjady. ннн я 

Mistrzostwo w zapaśnictwie na 
rok 1927 rozegrane będzie w Buda- 
peszcie. 

‚ Wniosek o rozstrzygnięcie kwe- 
stji, czy mają być urządzane takie 
zawody drużynami na wzór puharu 
Dawisa w tenisie, odłożono do na- 
stępnego zebrania. (ks) 

Nowy klub sportowy. 

„Znani ze swej działalności orga- 
nizacyjnej w dziedzinie sportu i wy- 
chowania fizycznego ks. Florjan 
Markowski i Franciszek Ksok, zło- 
żyli do Urzędu Komisarza Rządu 
podanie z prośbą o zatwierdzenie 
statutu T. G. S. „Sparta“. 

Komisarz Rządu podanie z wnio- 
skiem przychylnym odesłał do Urzę- 
du Wojewódzkiego. (ks) 

  

Rozmaitości. 
Tańce gorszące. 

Współczesne ewolucje na salach ba- 
lowych i dancingach, rumieńcem rozpala- 
ją czoła matron cnotliwych i dziewic 
półwiecznych. Słusznie, gdyż owe pod- 
rygi senno-epileptyczne, zmystowo-pro- 
wokacyjne przegięcia, raczej przypomina - 
ją celowo zorganizowane widowisko w 
domach rozpusty, niż rozrywkę dla po- 
tomstwa przyzwoitych rodzin. Ale... kto 
wie co zobaczymy za lat 50? Kto wie, 
czy steepy współczesne nie będą uważa- 
ne za skromniutki taniec, dobry dla 
starszych dam z owej zamierzchłej epo- 
ki powojennej? 

— Pytanie takie nasuwa się po prze- 
czytaniu we spomnieniach pewnej księż- 
ny dworu rosyjskiego, o balu dworskim 
za czasów Mikołaja |, kiedy „młode nie- 
mieckie wielkie księżne puściły się wal- 
ca, w objęciech danserów, przy dźwię+ 
kach dworskiej orkiestry, a za. niemi 
niebawem wiele inaych par. ; SĄ 

— Nagle z głębi salonów, szybkim 
krokiem zbliżył się cesarz Mikołaj I. 
Stanął i zagrzmiał: 

— „Co to, u mego dworu, w moim 
pałacu, te niemoralne tańce! Przestać 
natychmiast, skinął na orkiestrę. A zwra- 
cając do skamieniałych gości: „Rozka- 
zuję by w całem mojem Państwie ten 
taniec bezbożny był bez miłosierdzia za- 
kazany, wykreślony" huknął, ; 

— Biedaczek, gdyby dziś ujrzał na- 
stępczynię tronu angielskiego uczes, 
u la garcone foxtrotującą! Po raz drlgi 
by go apopleksja ruszyła pewnie. 

Hro. 

  

KRONIKA. 
  Dziś: Januarego B. M. 

Jutro: N. M. P. Bolesnej. 

Wschód słońca-—g. 4 m. 55 
Zachód | g. 5 m. 33. 

Niedziela 

19 
września       

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala Lutnia). 

Dziś wystawiona zostanie po raz ostatni 
krotochwila Tristana Bernarda i Alireda 
Athiesa „Figle polityczne". W rolach 
PTZ wystąpią: St. Perzanowska, 

„ Pilatti, W. inowski, St. Purzycki, 
L. Detkowski, L. Wołłejko, T. Piwiński 
i Z. Opolski. 

Jutro grana będzie po raz ostatni 
„Kobieta, wino i dancing“ — St. Kie- 
Ces z J. Piaskowską, ,Z. Ku- 
szlówną, F. Rychłowskim, K. Wyrwicz- 
Wichrowskim, F. Žukowskim, i L. Det- 
kowskim. > 

We wtorek ukaże się premiera do- 
skonałej, lekkiej komedji Caillavetta 
i Flersa „Miłość czuwa”. 

— Dzisiejsze przedstawienie popo- 
łudniowe. Dziś o g. 4-ej pp. po raz 
ostatni w sezonie po cenach zniżonych 
rany będzie „Urwis* — Katerwy z L. 
illatti w roli tytułowej. 

Kasa czynna od g. 11 do 9 w. bez 
przerwy. 

URZĘDOWA 

— Teatr objazdowy i ma- 
giczny. Wojewoda Wileński udzie- 

lił na bieżący sezon koncesji na- 
stępującym osobom: Janowi Rym- 
czakowi na kino wędrowne, Wan- 
dzie Modzelewskiej na iirządzanie 
objazdowych poezjo-koncertów i 
Pawłowi Jankowskiemu na węd- 
rowny teatr magiczny. * 

Koncesje te wydane zostały z 
ważnością na terenie całego woje- 
wództwa, (z) 

MIEJSKA. 
Ё 

— Roboty miejskie. W ciągu 
ubiegłego tygodnia Magistrat mia- 
sta Wilna zatrudnił przy robotach 
miejskich ogółem — 734 robotni- 
ków, z czego przy robotach kana- _ 
lizacyjnych i wodociągowych pra- 
cowało—3173 robotników, wydział 
drogowy i inżynieryjny zatrudnił 
186 robotników, wydział elektrycz- 
ny—165 robotników i przy robo- 
tach różnych pracowało 22 robot- 
ników. 

Ogólna tygodniowa pensja 
wszystkich robotników wynosiła 
19,531 zł. 

Przeciętny zarobek dzienny każ- 
dego robotnika wynosił 3 — 4 zł. 
dziennie.



4 

— Roboty kanalizacyjne. Ma- 
gistrat miasta Wilna przystąpił w 
końcu ubiegłego miesiąca do robót 
kanalizacyjnych przy ul. Trockiej, 
przy których zatrudnia większą 
ilość robotników. (ks) 

— Choroby zakaźne w Wil- 
nie. W ciągu ubiegłego tygodnia 
sekcja zdrowia Magistratu m. Wilna 
notowała następujące choroby za- 
kaźne: 1) na tyfus brzuszny choro- 
wało—14 osób; 2) na tyfus nie- 
określony—1 osoba, 3) na para 
tyfus—1 osoba, 4) na płonicę—23 
osoby, z czego 3 osoby "zmarły, 
5) na błonicę — 3 osoby, 6) na 
czerwonkę—2 osoby, 7) na krztu- 
siec—1 osoba, 8) na różę—1 oso- 
ba, 9) na gruźlicę—3 osoby, 10) 
na zausznicę—Z osoby, 

— Z łaźni miejskiej. W ciągu 
ubiegłego tygodnia łaźnia miejska 

* Magistratu m. Wilna przeprowa- 
dziła w mieście 13 dezynfekcji 
mieszkaniowych oraz wydezynieko- 
wała 183 klgr. rzeczy. + 

Z UNIWERSYTETU. 

— Opłaty akademickie za rok 
1926/27. W bieżącym roku akade- 
mickim obowiązywać będą nastę- 
pujące opłaty: wpisowe 30 złotych, 
czesne 16,70 zł., na akadamicki 
fundusz stypendjalny 2,50 zł, na 
cele pomocy w naturze 10 zł., na 
cele zdrowotne 3 z4., na seminarja 
i pracownie 3 zł. 

Ponadto studenci wydziału ma- 
tematyczno - przyrodniczego i le- 
karskiego winni płacić dodatkowo 
4 złote na seminarja i pracownie 
i studenci wydziału Sztuk Pięknych 
2 złote. 

Studenci obywatele państw ob- 
cych uiszczają opłatę normalną 
prócz należności na Akademicki 
Fundusz Stypendjalny. (z) 

— Zapisy akedemików na rok 
1926/27. Od 15 b. m. odbywają 
się na wszystkich wydziałach Uni- 
wersytetu im. Stefana Batorego za- 
pisy studentów na rok akademicki 
1926/27. Największą frekwencją cie- 
szy się Wydział Prawa i Nauk Spo- 
łecznych, na który zgłasza się 
dziennie po kilkadziesiąt osób. (z) 

— Klinika položniczo-Gineko- 
logiczna USB. Bogusławska ul. 3 

    

rozpoczyna przyjmowanie chorych 
i rodzących od 27 września. Przy- 
chodnia bezpłatna czynna od 27 
września codziennie od godz. 10— 
11 i pół rano z wyjątkiem dni 
świątecznych. 

— Powrót z Warszawy In- 
spektora Armii Nr. I. W dniv 18 
b. m. pociągiem pośpiesznym po- 
wrócił ze służbowej podróży do 
Warszawy Inspektor Armji Nr. 1 
p. generał Rydz-Smigły. (x) 

— Zaciąg ochotniczy. Zaciąg 
ochotników do służby w piechocie 
został przedłużony do dn. 15 lu- 
tego 1927 roku. Jako ochotnicy 
mogą być mężczyźni urodzeni w 
latach 1907, 1908 i 1909 nie po- 
siadający cenzusu naukowego, u- 
prawniającego do służby półtora- 
rocznej. Również mogą poborowi 
urodzeni w roku 1903, a zaliczeni 
do nadkontygensu wnosić podania 
do P. K. U. o powołanie ich do 
czynnej służby w piechocie w mar- 
cu 1927 r. Podania należy wnosić 
do przynależnej P. K. U. do dnia 
15 lutego 1927 r. — termin wcie- 
lenia od 17 — 19 marca 35 Ё 

х 

ZE ZWIĄZ. 1 STOWARZ, 

— Ze Žwiązku Właścicieli 
Drobnych Nieruchomošci. Nie tak 
dawno Związek Właścicieli Drob- 
nych Nieruchomości m. Wilna i 
okolic zwrócił się do p. Ministra 
Skarbu ze skargą na niesłuszne 
traktowanie spraw drobnych włas- 
cicieli, przy udzielaniu pożyczki z 
sum na rozbudowę. Obecnie Zwią- 
zek otrzymał z Ministerium powia- 
domienie, że Ministerjum powiado- 
miło Komitet Rozbudowy m. Wilna 
o sposobie przyjęcia z pomocą 
kredytową właścicielom domów, 
których stan wymaga remontu, za- 
lecając Komitetowi Rozbudowy m. 
Wilna ng wzór komitetów. innych 
miast zaciąguąć za gwarancją Ma- 

gistratu łączną pożyczkę w Banku 

ku Gospodarstwa Krajowego do 

do podziałn jej pomiędzy właści- 
cieli domów stan których wymaga 
remontu. 

KU BJ K R 

KOŚCIELyN 
— Dalsza wizytacja kościołów 

Dzisiaj w niedzielę 19-go września 
r. b. J.E. Arcybiskup odbędzie wi- 
zytację kościoła paraf. Wszystkich 
Świętych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Akademja. W roku bieżą” 
cym upływa 25 lat od czasu, gdy 
poraz pierwszy odbył się zjazd 
przedstawicieli Central. Związków 
Zawodowych różnych krajów. 

Zjazd ten będąc zaczątkiem po- 
rozumienia się robotników na te- 
renie międzynarodowym dła sku- 
tecznej obrony swych interesów 
zawodowych przed zachlanošcią 
międzynarodowego kapitalu przy- 
czynił się jednocześnie do spotę- 
gowania rozwoju poszczególnych 
organizacyj zawodowych i stworze” 
nia obecnej potęgi związków zaw. 
robotniczych. Ku upamiętnieniu tej 
rocznicy i zespoleniu myśli z ca- 
łem światem robotniczym w nie- 
dzielę dnia 19 b. m. w Sali Miej- 
skiej odbędzie się uroczysta Aka- - 
demja na program której złożą się 
przemówienia oraz produkcje arty- 
styczne; w dziale koncertowym u- 
dział biorą artyści opery p.p. Hen- 
drychówna i prof. Ludwig oraz ar- 
tyści teatru polskiego p. p. Fren- 
klówna i Purzycki. 

Początek Akademji o godz. 
12—30, wstęp dla szerszej publicz- 
ności wolny. (x) 

Z KASY CHORYCH. 

— Przed wyborami do Rady 
Kasy Chorych. Otrzymujemy na- 
stępujący komunikat: 

Ze względu na palącą potrzebę 
utworzenia listy kandydatów do Ra- 
dy Kasy Chorych—absolutnie bez- 
partyjnej, z hasłem wyłącznem pra- 
cy dla dobra ubezpieczonych bez 
celów ubocznych, demagogicznych, 
lekarze polacy Ziemi Wileńskiej 
zorganizowani w odpowiedniem Sto- 
warzyszeniu postanowili nie uchy- 
lać się od odpowiedzialności za na- 
leżyte postawienie sprawy lecznic- 
twa w Kasie Chorych i wziąć czyn- 
ny udział wchodząc z wyborów do 
składu Rady i Zarządu Kasy Cho- 
rych m. Wilna. W tym celu zosta- 

  
  

WIL EN SK | 

ła złożona własna lista kandydatów 
fachowców w której skład wchodzą, 
następujące, skądinąd znane i po- 
pularne osoby, jak następuje: 

Lista kandydatów do Rady 
Kasy Chorych Nr. 3. 1. Brokow- 
ski Stefan, 2. Kott Leon, 3. Bą- 
dzyński Wacław, 4. Kosiński Karol, 
5. Narkiewicz Adolf, 6. Petrusewi- 
wiczowa Marja, 7. Umiastowski 
Witold, 8. Rymaszewski Kasper, 9. 
Michniewicz Jan, 10. Marcińczyk 
Jerzy, 11. Peszyński Stanisław, 12. 
Siedlecki Marjan, 13. Szniolis Bo- 
lesław, 14. Szalewicz Władysław, 15. 
Sztolcman Gustaw, 16. Wołodźko 
Witold, 17. Boguszewska Jadwiga, 
18. Kisiel Karol, 19. Budzyński Eu- 
gienjusz, 20. Huronowiczówna Ja- 
nina, 21. Wrześniowski Henryk. 

— Wiec białoruski. W dniu 
19 b. m. o godz. 12.30 odbędzie 
się w Sali Krengla wiec w sprawie 
Kasy Chorych, urządzony staraniem 
Białoruskij Włościańsko - Robot- 
niczego Hramady. (x) 

Z POLICJI 

— Zakończenie Il kursu języ- 
ka żydowskiego dla policjantów. 
Przed paru dniami przy szkole po- 
licyjnej w Komendzie Okręgowej 
Policji Państwowej XVI Okr. Wi- 
leńskiego zakończył się Il-gi kurs 
języka żydowskiego dla funkcjo- 
narjuszy. policji. Wszyscy ucznio- 
wie złożyli egzamina z wynikiem 
zadawalniającym. 

Nadmienič naležy, že na obec- 
nym kursie wykładał absolwent 
poprzedniego kursu st. przodownik 
Czudzin Włodzimierz. Na poprzed- 
nim kursie wykładały siły cywilne. 

(z) 

Z KOLEI. 

— Zebranie Okręgowego 
Związku Urzędników Kolejowych. 
W dniu dzisiejszym o godzinie 11 
przed południem w sali techników 
przy ul. Wileńskiej odbędzie się 
zebranie Okręgowego Związku U- 
rzędników Kolejowych. 

Na zebraniu tem uczestnicy 
ogólnego zjazdu, który odbył się w 
Warszawie zdawać będą  sprawo- 
zdanie z tego zjazdu. | 

Ponadto mają być omawiane 
Sprawy uposażenia kolejarzy, z 
tem, iż ewentualnie zebranie opra- 
cuje memorjał do władz central- 
nych dopominający się zwiększenia 
uposażenia urzędnikom kolejo- 
wym. (z) 

ROZNE. 

— Zarząd Związku Oficerów 
Rezerwy R. P. Ziem Poludnio- 
wo-Wschodnich we Lwowie, roz- 
wijając myśl wzajemnego zbliżenia 
i popierania byłych kombatantów 
uprasza wszystkich oficerów i pod- 
oficerów rezerwy, którzy wykonują 
jakikolwiek samoistny zawód (kup- 
cy, przemysłowcy, rękodzielnicy, 
lekarze, inżynierowie, adwokaci i 
t. p.) o podanie swoich adresów z 
krótkiem oznaczeniem zawodu, pod 
adresem Związku Oficerów Rezer- 
wy we Lwowie ul. Kopernika 4, 
celem umieszczenia tych dat w 
„Kalendarzu Oficerów Rezerwy” na 
rok 1927. 

Z PROWINCJI. 

— Obława nawilki w gminie 
Łyntupskiej. Przed kilku dniami 
w gminie Łyntupskiej, powiatu 
Swięciańskiego urządzono obławę 
na wilki, które w ostatnich cza- 
sach całemi stadami napadaly na 
bydło, owce i osiedla. Zachodzily 
wypadki, że rzucały się one, na- 
wet na małe dzieci i dzięki tylko 
wyjątkowym okolicznościom nie 
nastąpiło ani w jednym wypadku 
pożarcie. 

W polowaniu wziąl udział sze- 
reg myśliwych i przy pomocy 
miejscowej ludności i naganiaczy 
udało się w czasie kilka godzin 
trwającej obławy zabić 5 wilków i 
1 lisa. (z) 

WYPADKI I KADZF 

  

w Wilnie. 

-— Włamanie. Dn.17 bm. Urszula Soro- 
ko służąca Bolesława Czyżewskiego (Za- 
kretowa 2) zameldowała poilcji o kra- 
dzieży z włamaniem dokonanej z mie- 
szkania Czyżewskiego na ogólną kwotę 
1900 zł. 

— „Wizyta* u paserów. Dn. 17 bm. 
podczas poszukiwań rzeczy skradzio- 
nych u znanych paserów znaleziono 

  

Nr. 217 (665) 

u Bencela Halbersztadta (ul. Składowa l 
13) harmonję i pedały od roweru, po- Р 
chodzace z kradzieży firmie „Uniwersal* 
dokonanej w dn. 5 VI rb. oraz ара- 
rat telefoniczny biurkowy i lornetkę 
pochodzące z innej kradzieży. Halber- 
Sztądta zatrzymano i przekazano do dy- 
5рогусй Sędziego Śledczego 1 Okręgu. 

Na prowincji. 

—.Zamaskowani bandyci. Jan Ja- 
dlinowicz zam. w Hadziszkach gm. rudzi- 
dziskiej zameldował policji że dn. 14 bm. 
przejeżdżając przez las ożerajski około 
wsi Mosty został napadnięty przez 2-ch 
uzbrojonych w karabiny osobników,którzy 
mu zrabowali towar i 50 zł. W czasie na- 
padu bandyci byli zamaskowani. 

„łórwawe'** wesele. Na weseiu we 
wsi złoboda gm. mickuńskiej został po- 
raniony nożem Bolesław Arukowicz, 
mieszk. Ławaryszek przez Władysława 
Tomaszewicza mieszk. zaśc. Boryliszki. 
Poszkodowanego odwieziono do szpitą- 
la w Wilnie. (ks.) 

    

  

Listy do Redakcji. | 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W związku z artykułem p. T. Łopa 
lewskiego oraz wzmianką „Na margine- 
sie" p. X. w numerze 214 poczytnego 
pisma Sz. P. Zarząd Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akadem. U. S. B. 
pošpiesza stwierdzič co następuje: 1) 0- 2 
głoszenie w sprawie bojkotu sztuki „Fi- ю 
gle polityczne” nigdy nie było wywiesza- $ 
ne w Ognisku Akademickiem, które w : 
Związku z ferjami jest nie czynne, 2) ogło- 
szenie powyższe było li tylko wyrazem i 
zdania osób, które je podpisały i 3) wez- Т 
wanie do bojkotu wystosowane bylo je- В 
dynie do sfer akademickich. 

Z wysokiem poważaniem. й 
Prezes M. Kowalski. 

W. Samowicz 
sekretarz generalny. 

Przyp. Redakcji. Zamieszczając po- 
wyższy list zaznaczamy iż o zjawieniu 
się plakatu, wzywającego do bojkotu 
„Figlów politycznych* redakcja została 
zawiadomiona listem, podpisanym przez 
dwuch słuchaczów U. 5. В. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8, 

Kobieta- lekarz į 
Dr. Z. Zeldowiczowa | 

{ 

Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5* Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 
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uwłosienie oraz gęste jedwabiste brwi, | 

  

  
  

stary jak nowy wygląda przerobiony w | jeśli zastosują natychmiast Balsam „ Radio - Capill* usuwający: grzybek włosowy CUKIERNICTWO KSIĘGARNIE Kjelua eskieh H.SZEŚKINA Kogapo CY, dar | (główna przycz. łysienia) łupież, anemię, łamliwość i rozdwajanie się włosów „R. Ca. 
liperowicza ul. Wielka 25. b-1113 Księgarnia Edas deo lea ksh PRACOWNIA damskich i óścień kapeluszy | Pil* pobudza do życia obumarłe cebulki, ma od siwizny. Do nabycia w Składach Cukiernia 0 Najlepsze wyroby cukiernicze kupno podręczników sz » : bi ; jei Apteczn. Segala, Grużewskiego, Narbutta, Ottowicza, Pumpiańskiego iin. Tamże: od- у oraz materjały piśmienne. Ceny dostępne. Pa aaa S gy L Diodai je mladzający krem „Teatral“ przeciw zmarszczkom i piegom oraz „Radio-Mat“ plyn fasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

    przeciw tłustej połyskliw. cerze i wągrom — niezawodny w skutkach. 1476-0     KRAWIECTWO PRACOWNIA specjałnie męskich kapeluszy prze- 
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  dla siebie i rodziny 
do minimum. Nie 
kosztem  całorocz- 
nych oszczędności i 
poświęceń, lecz tyl- 
ko praktycznym sy- 

3-ch dań z chlebem 1 zł. 30 gr. 

i ia, obiady, kolacje, 
„Bar fingielski” Śniędzcja, gpiady. kolacją 

Pierwszorzędna « uł. Ad. Mickiewicza 4 
a „Lazar 

MEBLARSTWO 
S. Ancelewioz Niemiecka 15 

(w podwórzu) 
a-1127 

przeciw szkarłatynie (Płonicy) codziennie od godz. 4—6 PP. 

w Poradni Polskiego Zrzegzenia Lekarzy Specjalistów 
ji u pderska 3, Il piętro, tel. 658. Poradnia czynna od 9 r. do 7 w. 

    

  

wodna i terpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rudnicka3i, obecnie—Zawalna 50. 

CH. EPSZTEJN. a-1226 

fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg, 

  

     

  

Mastyka 

śkład naczyń, 

    

Na dogodnych wa- 
runkach M EB LE 
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  "| JUBILERSTWO i GRAWERSTWO 

Zaktad jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 

„e I. Filipskiego *ote 
Fabryka stempli znow ы 

a- ; M. Żabiński Niemiecka 6. 04 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
> ul Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
kobiece 11 —12; oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 183 

wróżka: chiromantka Salon mód W Ę GLE 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- Skończyła Francuską Akademję. Przyjmuje Górnośląskie w najlepszym gatunku w róż- 

  Wszelkie dodatki do gorsetów w sklepie 
galanteryjnym M. Sobola, Niemiecka 17. Baczność! 

1474-b 

Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, Sa 
ainas, Wilno, ui. Wilenska 25 J. KuźnieG »-121« 

  

  

  
ŻELASTWO 

D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

/Ligę Żeglugi Sprzedaje się | 
Morskiej i Rzecznej 19kat > 2 tiljardami, Dow | 
Kejkejkeyk=JKoJK=JK=JK"J M. 1. Muszkat. 1549 

  Poszukuje się agentów 1515-04 
w miastach i na prowincji dla rozpowszechnie- 
nia bardzo użytecznego przedmiotu. Zarobek do- 
bry. I-szy Wileński Zakład artystycznych por- 
tretów L. MIZEREC, Wilno, ul. Š-to Jańska 6. 

DI 
Wyjątkowo tanio! 

Na najdogodniejszych warunkach 

  

  

  

  

  

  2 pokoje na biuro nizin 
z frontowem wejściem w okolicy ul. Wileńskiej, Zawalnej lub Jagiellońskiej. Oferty do biura ogło- szeń S. Jutana, ul. Niemiecka 4, telef. 222. 

L linika uszno-gardlana 
U. S. B. 

WžnaWla prayietia chorych z dniem 21 hum. 
Ambulatorjum kliniki czynne od g. 10 do 12 

  

   
   

  

  MEBLE 
różne w wyborze dużym poleca skład mebli 

S. Ancelewicz, 
WILNO, ul. Niemieca 15 

В 

      NANNAI 

Redzktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

  leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- obstalunki. Kostjum 25 zł., suknia 10 zł., nych ilościach dostarcza Dom Handl.-Komi- (w podwórzu) 1147 SEC it d, ; iw Krzy: isarska Nr. 1 m. 5, ter. sowy IGNACY DUCHNOWSKI i S-ka SE oprócz dni świątecznych. / 1543-0 Al alia ia e bile i Ig Dlūzka, 5.2l. Ludvisars 1531-1 Zawalna 21 lok. 15 (od Drw. Rynku. 1548-2 ŁONA 05060 

  

ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie naschody. 

Wydawca Tow, Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. Odp.   Druk. „Pax, ul. Św. Ignacego 5. Tel. 8-93. 

s 

 


