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W odpowiedzi „,Lietuvie*, 
Zamieściliśmy wczoraj na tem 

miejscu artykuł urzędowej kowień- 
skiej „Lietuvy”, który nazwaliśmy 
pierwszą zapowiedzią nowej fa'i anty* 
polskiego teroru na Litwie. Że tak 
jest w istocie wynika z treści artyku- 
łu i wcale tem nie jesteśmy zasko- 
czeni. Gdy w pierwszej połowie №- 
stopada r. ub. pod słynną polako- 
żerczą interpelacją  „„krikszczionów* 
skierowaną przeciwko rzekomej polo- 
nizacji Litwy, ujrzeliśmy podpis p. 
Smetony, wiedzieliśmy, że od tej 
chwili grupa narodowców „tautinin- 
ków', wyróżniająca się dotychczas 
tolerancją i zrozumieniem potrzeb na- 
rodowościowych, mniejszości, zaprze- 
dała się chrześcjańiskim-demokratom i 
przejęła ich zwierzęcy szowinizm. 

Nawiązując do wczoraj zamiesz- 
czonego artykułu ,,Lietuvy”, zaznaczyć 
musimy charakterystyczny zwrot kofń- 
cowy, który mówiąc o rzekomem za- 
laniu Litwy przez polską sieć szkolną, 
przeciwstawia te „przywileje*  mniej- 
szości polskiej na Litwie „uciskaniu 
Litwinów w Wileńszczyźnie". W od- 
powiedzi przytoczyć możemy ustęp 
z „Dnia Kowieńskiego'* (19 XI 26): 

„Gdy ręka szowinizmu  litewskie- 
„go chce nas uderzyć, to przedwszyst- 
„kiem siega po „kij* wileński. Przy 
„Jego pomocy zamierza się wywołać 
„najsilniejszą reakcję zawiedzionych 
„uczuć litewskich i żądzę zemsty. 

„Załamując ręce nad losem szkol- 
„nictwa litewskiego w Wileńszczyźnie, 
„równocześnie przemilczają, że iam 
„tylko w powiatach Wileńskim i 
„Trockim litewskie towarzystwo 9- 
„światowe „Rytas* posiada 94 szko- 
„ły początkowe (podług źródeł litew- 
„skich). A gdzie Święciańskie okolice, 
„a gdzie szkoły rządowe, których jest 
„od 40—50. Gdyby tylko przyjąć te 
„dwie cyfry (pomijając Święciańskie) 

„wynosiłoby to około 150 szkół po- 
„czątkowych. Licząc na podstawie 
„danych litewskich, że w Wileńszczyź- 
„nie jest około 70 tys. Litwinów, to 
„przerachowując na nasze stosunki, 
„gdzie nas jest przeszło 200 tysięcy 

„(szczegółowe dane w tej sprawie u- 
„każą się wkrótce w druku) wypadło- 
„by nam posiadać około 300 szkół, 

„t. j. pięć razy więcej niż wogóle o- 
„becnie Ministerstwo zatwierdziło, a 

„Z racji czego Opozycja sejmowa u- 

„derzyła w wielki dzwon. A przecież 

„Litwini, jeśli chcą uchodzić za kon- 

„sekwentnych, jeśli załamują ręce nad 

„ilością szkół litewskich po tamtej 

„stronie kordonu, a zatem uważają 

„ją za zbyt małą, winni też przyznać, 
„że i nam należy się więcej szkół, niż 
„300, by nad nami też rąk załamy- 
„wać nie trzeba było”. 

„Letuva* pisze, że „polska sieć 
szkolna* rozpostrzeniona jest na Litwie 
wbrew prawu, wbrew przepisom. Tym- 
czasem „Dzień Kowieński"* pisze: 

«Kto prawo zna, ten wie, że pry- 
«watną szkołę może założyć każdy о- 
<bywatel Litwy, nawet gdyby był sta- 
«rym kawalerem i Minister nie ma 
<prawa mu zabronić. Takie prawa 
«przywłaszczyli sobie jedynie pano- 

«wie Bystrasi i Jakontasil 
«To samo odnosi się do ilości 

«uczni: na jednego nauczyciela w 
«prywatnej szkole może przypadać 
«nawet i jeden uczeń i to nikogo nie 

«obchodzi. Minister może jedynie od- 
«mówić wówczas takicj szkołe wypła- 
«cenia pensji nauczycielskiej i nic 
«więcej. A co do sieci szkolnej, to 
«przecież jest wiadomem, że tworzą 
«ją szkoly ministerjalne samorządowe, 
«a nie prywatne, więc i mowytu być 
«o Sieci rządowej nie może, zwłaszcza, 
«gdy się weźmie pod uwagę, 2е 
«sieć szkolną wogóle tworzeno tylko 
«litewską, zaś zaczątki polskiego 
«szkolnictwa zupełnie celowo zlikwi- 
<dowano. Więc o jakiej tu sieci 
«szkolnej może być mowa wobec 
«prywatnych szkół z punktu widzenia 
«prawa? : 

«A jeżeli rzucimy okiem pobieżnie 
«na dziedzinę finansową i to tylko na 
«jedną jej stronę, t. j. nie wypłacone 

- «przez rządy litewskie sumy na na- 

«sze polskie szkolnictwo początkowe, 

«zobaczymy, jakie straty wyrządzona 
«nam bezpośrednio, chociażby tylko w 
«jednej dziedzinie budżetu państwa. 
<W okresie 4 lat samodzielności pań- 
«stwowej litewskiej t. į. po wprowa- 

' «dzeniu litów, na oświatę początko- 

k 
«wą wydane 54 miljonów litów. 

15-60 stycznia 1927 I. 
Dom Oficera Polskiego. 
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Wywiad z Ooldemardsem © Rzajpedzie. 
Otwarcie Niemna — Przyszłość portu Kłajpedzkiego 

KEAJPEDA, 30—XII Podczas swego pobytu w  Kłajpedzie 
premjer Woldemaras oświadczyt przedstawicielowi «Morgen Sti- 
mme» co nastepuje: Sprawa otwarcia Niemna jest bardzo skom- 
plkowana. O iie mogłem stwierdzić z przeprowadzonych roz- 
mów panuje ogółne przekonanie, że otwarcie Niemna podykto- 

wane jest koniecznościami gospodarczemi. Czy da się to jednak 

uczynić, nie mogę powiedzeć Nie rozumiem tylko dlac'ego za- 

pom na sę, że Niemen nie jest przecież zamknięty, albowiem zo- 

stały wydane przepisy co do spławu. Są one coprawda jedno- 

stronne ale dają możność użytkowania rzeki dla celów handlo- 
wych i komunikacyjnych. Jest jednak faktem, źe od czasu ogło- 

szenia tych przepisów, tranzyt nie ruszył z miejsca. Sprawa ta 

ma stronę polityczną. Polska ciągle podkreśla konieczność przy: 

znania jej szeregu praw poi tycznych, ponieważ musaloby to 

pociągnąć za sobą polityczne konsekwencje, przeto rząd litewski 

nie może rozstrzygnąć tej sprawy na drodze rozporządzenia. 
O przyszłości portu kłajped<kego wyraził się Wo demaras 

bardzo optymistycznie. Przyszłość zależy jednak od stosunków 

gospodarczych. Obecne położenie gospodarcze Litwy i krajów 

sąsiedn ch ne jest różowe. Ltwa jest za malą, aby mogła po- 

kryć zapotrzebowanie Kłajpedy. Zależy to od sąsiadów szczegól- 

nie od Rosji i Polski, czy mają one odpowiednie ilości towarów 
do wywozu prez port kiajpedzki. Co sę tyczy otwarcia tran'ytu 

koiejowego to Woldemaras ośw adczył, że sprawa ta jest rów- 
neż poltyczną. Tranzyt kolejowy jest w rzeczywistości wolny. 

Polska może używać kolei litewsk ch. Jeżeli ich ne używa w od- 
powiedn!. sposób, to tylko dlatego, Że znajduje się w jeszcze 
gorszem położeniu gospodarczem niż Litwa i czyni z tej kwestji 

gospodarczej sprawę polityczną. 

Powstanie w Taurogach. 

Z Kowna donoszą: W pow. Taurogińskim wybuchło po- 
wstanie przeciwko obecnemu rządowi. Wysłane natychmiast 

wojska, ziikwidowały powstanie, których przywódcy zbiegli t 
ukryli się lasach, Według ostatnich wiadomości przywódców 
ruchu aresztowano. 

Szczegułów narazie brak. 

Zastój w handlu na Litwie. 
W związku z ostatniemi wypadkami na Litwie dał się zauważyć silny 

zastój w handlu. 
Ceny na artykuły pierwszej potrzeby wzrosły znacznie. 
Nafta podrożała o sto procent na całem terytorjum Litwy. W samem 

Kownie o 50 proc. 

Wydalenie Niemców z Kłajpedy. 
KŁAJPEDA, 31 Xli. PAT. Z Kowna donoszą, że zamierzone wyda- 

lenie 3-ch dziennikarzy niemieckich zostało odroczone aż do przeprowa- 

dzenia śledztwa. Oczekują, że wydalenie nastąpi dopiero za 10 dni. 
Klaus 

„Sowiecka Biełaruś" o Kownie. 
MINSK. 31.XII., PAT. „Sowieckaja Biełaruś" z dn. 29 b. m. w arty- 

kule p. t. „Litewski Węzeł* zaprzecza informacjom niektórych gazet so- 

wieckich jakoby przewrót kowieński inspirowany był przez Warszawę 

przeciwko związkowi sowieckiemu, Rzekomo anty-sowieckim dążeniom 

nowego rządu litewskiego przeczy deklaracja Waldemarasa oraz dawne 

jego stanowisko wobec Sowietów. Mimo przyjaznych oświadczeń, осле- 

kiwać należy ochłodzenia stosunków sowietów z faszystowskim rządem 

Litwy, co nie znaczy jednak, aby Liiwa weszła do anty-sowieckiego 
bloku. Przewrotu dokonano pod hasłami anty-polskiemi, Jego źródła na- 

leży szukać nie w Warszawie lecz w Niemczech, na co wskazują nie- 

mieckie sympatje Smetony. 

Chwiejne stanowisko Uzunowicza. 

WIEDEN, 31 XII. PAT. Neue Freie Presse donosi z Bialogrodu, że 

gabinet Uzunowicza napotyka na trudności i że zanosi się na jego 

dymisję. Rząd otrzymał votum zaufania 73-ma głosami przeciwko 22-um 

przy 7-iu wstrzymujących się od głosowania. Nieobecnych bylo 22 ch 

posłów. Szereg wybitnych członków stronnictwa radykalnego opowiedziało 

się przeciw rządowi. ; 

L PETERS MARTINI TA TATENA TELEMIAI 

„Na polskie szkolnictwo począt- Znów «licisk» Litwinów w Wilniel 
„kowe wydano w tymże czasie nie Przypomnijmy raz jeszcze te ze- 
„więcej niż miljon litów. Nie wlicza- stawienie słowami wybitnego publi- 

Owo 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
  

  

ODDZIAŁY: 

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

POSTAWY — 

Protektorat objął osobiśeie Marszałek Józef Piłsudski, 
EIKA ET EKSA TIT, UODORNOWWEANENNNEJH OW POTKSZYCE 

Artykuł polemiczny. 
„Drugie to już Boże Narodzenie |ecz twierdzę, że państwo powinno 

poświęca Czas krakowski na zwal- wziąć rozb:at z ideą «suwerenności 
czanie polskiej idei monarchicznej. ludu». Idea ta nie wytrzymala próby 

W roku zeszłym Czas zamieścił ar- 
tykuł «Monarchizm w Polsce» pióra 

swego redaktora prof. Stanisława Es- 

treichera w sposób stanowczy ataku- 
jący naszą ideę. Słowo odpowiadało 

historycznej. Na naszych oczach na- 
stępuje rehabilitacja Średniowiecznej 
idei władzy posiadanej z wyroków 

opatrzności. Od Mussoliniego do 
Machno, od Primo de Rivery do 

artykułem hr. Maryana Broel Platera bolszewików przykłady nam wskazu- 
zatytułowanym „W obronie idei mo” ją, że władzę dzierży nie ten, kogo 

narchicznej*. Boże Narodzenie tego- popiera opinja publiczna, leczten kto ma 
roczne ujawniło pod tym względem wolę posiadania władzy i moc jej posia- 
pewną zmianę na lepsze, której nie- dania. Uchronienie przechodzenia tej 
chcemy pominąć bez wyrażeniaukon- władzy z rąk do rąk drogą rewolucyj 
tentowania. Oto prof. Estreicher tak ; zamachów, będących skutkami wła- 

stanowczo jak w roku zeszłym prze- śnie rozbudzenia namiętności spole- 
ciw idei monarchji w Polsce nie wy- czeństwa, —jest zadaniem stałej insty- 
stępuje, lecz zadaje tej idei kilka szty- tucji monarchicznej. Zasada «suwe- 
chów ubocznych, treść których da renności ludu» jest abstrakcją i to 

„my tu, naturalnie, funduszów wyda- 
„wanych przez rząd na zlitwinizowa- 
„ne szkoły, którym rozmyślnie pozo- 
„stawiono tylko nazwę polską. Przyj: 
„mując dziś za podstawę liczebności 
„naszej cyfrę 200000, co stale bez 
„wahań potwierdzają wszelkie wybory, 
„odbywane w okresie lat wspomnia- 
„mych, a co stanowi przy 2.200.000 
„łudności kraju ułamek 9 proc, to 
„faktycznie ma szkolnictwo ludowe 
„polskie należało ram się około 5 
„miljonów. Delikatnie mówiąc, kry- 
„kszczonie wyjęli nam z kieszeni oko- 
„ło 4 miljonów lit., nałeżnych pol- 
„Skiemu ludowi, obracając takowe na 
„cele swoje, w pierwszym rzędzie na 
„Wwynaradawianie naszeį dziatwy“. 

Ale artykuł «Lietuwy», artykuł 
programowy więc grożący Zniszcze* 
niem Polaków na Litwie, tchnie jakąś 
próżną, głupią nienawiścią, zemstą, 
«odwetem> za, Wilno. | znów Wilno! 

Žž. 
zł   4 

cysty polskiego w Kownie, p. Djoni- 
zego Bazylewicza, który pisał przed 
niedawaym czasem: 

«Obwołano nas zaklętymi wroga- 

mi narodu litewskiego, zarzucono;.. 
Lecz cóż można bylo zarzucić? 

„Chyba tylko, że zapisujemy do 
„swych szkół... niemowlęta, które z 
„okien tych szkółek skierują lufy 
„dział w same serca  Litwinówl.. 
Wreszcie w tak wysokim stopniu 
„rozpalonej wyobraźni nawoływano do 
„odwetu za krzywdy, jakie podob- 
„no doznaje szkolnictwo litewskie w 
„Wileńszczyźnie, jakkolwiek, posiada 
„ono tam na 60—70 tysięcy mówiącej 
„po litewsku ludności około 140 po- 

„wszechnych szkółek, jakkolwiek na 
„nas tutaj, na ok. 200 tysięcy lud- 
„ności poiskiej obecnie przypada ас- 

„piero 60 szkółek jakkolwiek nie je- 

ssteśmy termu zestawieniu winni. 

W4 593 

się oddać za pomocą przytoczenia 

następującej cytaty: 
Byłoby np. wprost Śmiesznością twier- 

dzić, że tylko forma patriarchalnej monar- 
cji—Dei gratia—poglądowi konserwatywne- 
mu odpowiada. Może ona być w pewnych 
warunkach pożądaną, ale w innych (np. przy 

braku Niynastji lub przy braku odpowiednich 
tradgcy; w Społeczeństwie) może okazać 
się zgubną dta isinłenia społeczeństwa. Jest 

rzeczą pportunizmu polityków ocenić, jaka 
fonna w danej chwili zapewnia trwałość. 

*Yvscko cenimy w prof. Estrei- 
chefue fo, iż uczony nie zabił w nim 
dziennikarza - publicysty, czega dowo- 

dem znakomitym jest cytata powyž- 

sza. Dla uczonego najwyższą wartoś- 

cią jest objektywizm, dla dziennika- 
rza plastyczne i dobitne sformułowa- 

nie swej tezy, Uczony uważałby iż 
formuła: „Monarchja... Dei Gratia.. 

może okazać się zgubną dla jstnie- 

nia społeczeństwa” albo mówi za 

wiele, albo za mało, natomiast każdy 

nawet uczeń cechu dziennikarskiego 

w tem kwestjonowaniu samego „ist- 

nienia* społeczeństwa w razie monar- 

chji Dei Gratia dopatrzy świetną rękę 

mistrza. 
Wbrew zdaniu prof. Estreichera 

twierdzimy: „monarchista może nie 

być konserwatystą, natomiast konser- 

watysta musi być monarchistą*. Tyl- 

ko bowiem 'monarchja buduje ustrój 
państwowy na zasadzie pierwszeń- 
stwa dla pierwiastków moralnych. 
Budowa republiki jest to budowa 

oparta wyłącznie ©  racjonalistyczne 

rozumowania, które zresztą, zawodzą 

w praktyce. jak to wykazały doświad- 

czenia historyczne. Po drugie sźa- 
łość i trwałość władzy możliwa jest 
naszem zdaniem, jedynie przy mo- 

narchji. Prof. Estreicher powiada co- 

prawda że oportunizm polityczny po- 

winien tą trwałość zapewnić państwu 

w innej, nie - monarchicznej formie, 
ale dopóki ani ci przewidywani opor- 

tuniści polityczni, ani sam prof. Estrei- 
cher tej całkiem nowej recepty nam 

nie poda ograniczamy się do stwier- 

dzenia, że stałości i trwałości władzy 

nie zapewnia nam ani ustrój Stanów 

Zjednoczonych, ani republika parla- 

mentarna, ani dyktatura. 
już w roku zeszłym hr. Plater 

zwracał prof. Estreicherowi uwagę, iż 
pojęcie «patryjarchalnei monarchji Dei 

Gratia» nie da się ściśle odgraniczyć 

od monarchji nowoczesnej. Z drugiej 
znów strony prof. Estreicher nie mo- 

że pomawiać lub posądzač polskich 
monarchistów, by chcieli wprowadzić 

w Polsce system Karola Wielkiego, 

czy nawet Aleksandra Ill-go. Więc te 
akcenty polożone pod ową «patryjar- 

chalną monarchią» wynikają w arty- 

kułach Czasu raczej z owych publi- 
cystycznych wartości cechujących ich 
autora, a nie ze ścisłego objekty- 
wizmu. 

Natomiast chociaż odosobniony 

w szeregach samych monarchistów, 

abstrakcją mętną i kłamliwą. Logiczne 

jej zastosowanie to prawo referendum 

ludowego, od którego los ustrzegł 
nawet republikę polską. 

Polemika przejść musi na inną 
płaszczyznę, gdy słyszy się zdania 

konserwatysty tak wypowiadane: «je- 

stem mcnarchista, bo każdy konser- 

watysta jest monarchista, lec? dia 

różnych względów — nie uważam, 

aby obóz konserwatywny mógł dziś 

tą spiawą jako swoim aktualnym s. 
postulatem się zająć». — Powiadamy, 
że polemika z takiem zdaniem mu- 

siałaby przybrać inną formą. Stwier+ 
dzamy jednak, że obóz komserwa« 

tywny powinien Połsce dać program 
ustroju i że program ten nie może 

się ograniczyć do zmiany ordynacji 
wyborczej. 

Słowo przez kilka lat prowadziło 
uporczywą propagandę przeciw obo- 
wiązującej w Polsce ordynacji wybor- 

czej. Jako pismo polskie wykazaliśmy 

maximum niechęci do obecnej ordy- 

nacji wyborczej. Mamy więc dzisiaj 

i prawo i obowiązek przestrzegać, 

że zmiana ordynacji wyborczej to nie 

wszystko, że przypisywanie zmianie 

ordynacjij wyborczej cech cudotwór- 

czych jest rodzajem demagogji „od 

prawicy". 

Przedewszystkiem: należy sobie 
zdać sprawę, że prawa wyborczego 
nie ograniczymy, nie ścieśnimy w 

ten sposób, aby zaczęło ono dawać 

rezultaty pozytywne. Nie dojdziemy 

już w Polsce do ideału „wyborcy 

świadomego”, Ideałem byłoby, aby 

głosował do Sejmu tylko taki czło” 
wiek, który ma pojęcie o spełnianym 

przez siebie akcie, któryby się orjen- 

tował nie według odezw rozklejanych 

na ulicy, lecz © zadaniach i potrze- 

bie państwa posiadał przekonadie 

własne, urobione przez studja samo- 

dzielne. Tłómacząc to określenie na 

język konwenansów społecznych, po- 

wiemy: ideałem byłoby, aby wybor- 

cami parlamentu byli jedynie ludzie 

o poziomie wykształcenia odpowiada- 

jacym t. zw. wykształceniu šrednie- 

mu. Gospodarz na 6 hektarach może 
mieć pojęcie 0 potrzebach i zada- 
niach gminy, lecz wyjątkowo napraw- 

dę może posiadać własne zdanie o 

polityce i gospodarce takiego mo- 

carstwa jak Polska. 
Należy więc stwierdzić stanowczo, 

że do podobnego ideału nie dojdzie- 

my, że odebranie dziś praw wybor- 

czych takiej ilości ludzi, groziłoby 

«istnieniu» społeczeństwa w sposób 

© wiele, wiele realniejszy, aniżeli pra” 

klamowanie monarchji. Kio twierdzi 

co innego, kto twierdzi, że owszem 

taki ideał da się osiągnąć, tego na- 

zwiemy  demagogiem prawicowym. 
To też program naprawy ustroju 

powinien iść raczej po drodze ogra- 
niczenia kompetencji Izby. Taki pto- 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

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

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 
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Czytelniczkom i czytelnikom swo- 
im serdeczne życzenia Noworoczne 

składa zespół redakcyjny 
„SŁOWA* 

AUSTRIA TT ES DR 

Sejm i Rząd. 

Min. Witold Staniewicz. 

Przebywający w Wilnie Minister 
Reform Rolnych W. Staniewicz od: 
wiedził w dniu 31 grudnia r. ub. 
Oddział Państwowego Banku Rolne- 
go, gdzie od ył dłuższą konferencję 
z Dyrektorem oddziału Ł, Maculewi- 
czem w sprawie nabywania przez Bank 
obszarów ziemskich, niezbędnych dla 
upełnorolnienia komasujących się wsi 
oraz zapoznał się z pracami Oddziału 
Banku, interesując się b'iżej trybem 
wydawania długoterminowych poży- 
czek amortyzacyjnych w listach za- 
stawnych Państwowego Banku Rol- 
nego. : 

Przyszła ustawa prasowa. 

Projekty rozporządzeń prasowych 
(ogólnej ustawy prasowej i rozporzą- 
dzenia © karach za rozpowszechnia. 
nie nieprawdziwych wiadomości) wej- 
dą ną porządek dzienny Rady Mini- 
strów w d. 12 stycznia 1927 r. 

Związek Syndykatów Dziennikarzy 
na zasadzie porozumienia z min. 
sprawiedliwości p. Meysztowiczem 
przedstawi rządowi swoją opinję w 
tej sprawie do d. 6 stycznia 1927 r. 

Odnośna komisja obrana przez 
póykał Dziennikarzy Warszawskich 

przystąpiła już do pracy wczoraj a 
w najbliższych dniach oirzyma opinie 
syndykatów prowincjonalnych. 

Rada Naczelna Ch. D. 

W dniach 7 i 10 stycznia 1927 r. 
odbędzie się w Warszawie zjazd Rady 
Naczelnej Polskiego StronnictwaChrze- 
ścijańskiej Demokracji. 

Zjazd rozpocznie się w dn. 9 go 
stycznia. Termin i miejsce nie zostaly 
określcne. 

Referat o sytuacji polityczno-parla- 
mentarnej wygłosi prezes klubu pos. 
Chaciński. 

Stabilizacja urzędników prze- 
dłużona v rok. 

W nr. 127 Dziennika Ustaw 
ogłoszone zostało Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej wydane 
Ha podstawie pełnomocnictw, a prze- 
dłużające na czas do dn. 31 grudnia 
1927 r. termin ustalenia urzędników 
i funkcjonarjuszów niższych, prze- 
widziany w art. 116 ustawy z dnia 
17 lutego 1922 r. o państwowej 
służbie cywilnej. 

  

GABINET KOSMETYCZNY 

G. Oko ńskiego Jagiellońska 8. 
Usuwanie zmarszczek,  zbytecznych 
włosów, wągrów i t. p. defektów 
skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 
kosmetycznych) plastyczny, wibracyj« 
ny, pneumatyczny, elektryczny Oraz 
iskrowy. Godz, 10—1 i 4—7 po poł. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i na 
wydatniejszą farbą do bielizny 

i cełów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabyca. 

  

  

  

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE ć» 
Velour, metoniki, mar. Borsalino, Habig i in* 
CZAPKI: ciepłe podróż,, sport. i stud, 

  

gram wypowiada Słowo, jest nim 
tworzenie monarchii, stworzenie Se- 

natu posiadającego prawdziwe kom- 
petencje i prawdziwy autorytet, stwo- 

rzenie gospodarczego, © przedstawi- 

cielstwo zorganizowanych interesów 

opartego, samorząda. 
Cat, 

   



          

SŁ O.W O 

Domy Ludowe Rady Opiekuńczej Kresowej. 
Rozmyślania noworoczne. 

Jest rzeczą nie tylko pożądaną, 
lecz nawet niezbędną poruszanie w 
mumerze noworocznym spraw naj- 
aktualniejszych, mogących stanowić 
tło całego roku. 

Dla Ziem Wschodnich, dla Wilna 
rok 1927 rozpoczyna się pod zna- 
kiem „hurtków', które od jesieni 
ubieglego roku zaczęły -niepokoić 
opinję ogółu. Jest jednak w  całem 
zaniepokojeniu rys charakterystyczny 
i, zdaniem mojem, bardzo symptoma- 
tyczny i—niebezpieczny, który krótko 
określiłhym: babskim lamentem, nie- 
'przystojnym sukcesorom  tradycyj ry: 
a kresowych. 

o cóż się stało? Czy coś nie- 
oczekiwanego? 

Od chwili podpisania traktatu 
Ryskiego i rozpolowienia Bialejrusi 
powstała sytuacja, którą nasz sąsiad 
ze Wschodu od pierwszego dnia wy- 
zyskiwał, wyzyskuje i wyzyskiwać 
będzie. Minęły napady dywersyjne, 
przyszły hurtki. Miną hurtki—przyjdzie 
jeszcze coś nowego. Ten stan zapal- 
ny trwać będzie fak, aż spełni się 
myśl uchwały Związku Polaków z 
Kresów. Białoruskich z dn. 24 paž. 
dziernika 1920 r., która głosi: „Z za- 
parciem się siebie, ze smutkiem i bó- 
łem czekać będziemy tej chwili, kiedy 
sprawiedliwości Boskiej i ludzkiej sta- 
nie się zadość, kiedy karta historji się 
znowu odwróci i Polska nas przy- 
garnie do siebie, obejmując dzie- 
dzictwo polane krwią przodków i wy: 
konywując testament dziejowy. Šiu- 
bujemy jej wierność i nądał, tak, jak 
dochowaliśmy jej dotychczas. Będzie- 
my kurczowo bronić przed zachlan- 
nością moskiewską naszych praw, 
naszego mienia i życia. Będziemy i 
nadal na wschodzie przednią strażą 
Rzeczypospolitej, źrenicą jej bezpie- 
czeństwa od wschodniego najeżdzcy*. 

Trzeba bowiem, by ludzie kraj 
nasz rozumiejący trzeźwo zdawali so- 
bie; Sprawę, iż walka trwa i trwać bę- 
dzie, a o zwycięstwie zdecyduje ta 
strona, która wykaże wyższość i spraw- 
ność, kulturalno-gospodarczej. organi- 
zacji, no i co pozatėm idzie—zdol- 
ności i chęć być tem przedmurzem 
Europy, o którem tak często mówić i 
chełpić się lubimy. 

Hurtki—czyli ofenzywa bolszewic- 
ka prowadzą się za pieniądze płyną- 
ce z Mińska, a powodzenie -swe za- 
wdzięczają nieuprawnej glebie jaką 
stanowią nasze masy białoruskie. 

Wszak każdy z rolników zna tę 
niezłomną prawdę, iż nieuprawne po- 
le zagłuszają chwasty, którę tyiko 
dobrą systematycząną uprawą dają 
się wyplenič. 

"Od trzech lat Rada Ofękińża 
Kresowa w przewidywaniu Skutków 
lub innych tego rodzaju poczynań 
agitacyjnych propaguje uprawę duszy 
ludu białoruskiego za pomocą do: 
mów ludowych i sprawie tej poświę- 
cilišmy nie jeden artykuł i niejedną 
korespondencję. 

l dziś u progu nowego roku raz 
jeszcze nawołujemy ogó! do szersze- 
go i głębszego zainteresowania się i 

"popierania naszej pracy. 

Kto powinien popierać Radę 
Opiekuńczą Kresową? 

Bez wyjątku cały ogól mający na 
względzie dobro państwa. 

Tak jednak nie jest i dlatego jest 
źle, 

Mieszkaniec Wilna uważa, iż dość 
jest zajmować się sprawami ścisle 
związanemi z miastem, a dla państwa 
wystarczy należenie do Ligi Obrony 
Powietrzaej i Morskiej. Mówię o tym 
niewielkim  odłamie społeczeństwa 
wileńskiego którego sprawy  Społe- 
czne i państwowe interesują — gdyż 

-POŠWIECIE. 
Post eguitem sedet atra cura.. 
A ztyłu za rycerzem siedzi 
czarna troska... 

  

Horacy 

Poświęcie! — Broń Boże nie: „po 
Święcie" lecz jeden wyraz „poświę- 
cie”, utworzony na obraz i podobień- 
stwo też składanych wyrazów np. 
przedwiośnie, przednówek, podkurek. 

Oznacza pewien okres czasu, pe- 

wien moment następujący bezpośre- 
dnio po jakimś okresie, kiedy  się.., 
o niczem nie pamiętało, kiedy nie 
było czasu zastanawiać się, obliczać... 
Poświęcie to doba: obrachunku, re- 
fleksji, zadumy, otrzeźwienia. 

Nie istnieje taki wyraz? Niema go 
w żadnym słowniku języka polskiego, 
nawet w najświeższym i w  najlep- 

szym Karłowicza, Kryńskiego i Nie- 

dźwieckiego? ' 
No, to odtąd będzie. : 

O naszej mowie ojczystej, my, pi- 
Sarze zawodowi, powiedzieć możemy, 
že ona nas lwotzy, a my ją two- 
rzymy. 

Owóż — tegoroczne  poświęcie, 
bezpośrednio po Bożem Narodzeniu 
nastąpione, nie minęło bez refieksyj... 

„Wyczuwało się je w intonacji trady- 
cyjnych pytań przy Spotkaniu się: 
«jakże tam spędziliście Święta?» a 
bardziej jeszcze w tonie odpowiedzi. 

Co trzecia, co druga osoba skrzy: 
wi się, coś tam bąknie a naweti zgo” 
ła nic nie odpowie, tylko westchnie. 

Ruchu też świątecznego było — 
jak na lekarstwo. Przedewszystkiem 
krócej trwał niż zwykle. Dopiero, 

większość jest zupełnie obojętna. 
Finansista, kupiec, przemysłowiec 

i większy rzemieślnik wileński jest 
tak zajęty i zaabsorbowany swym 
bankiem, interesem, fabryką łub war- 
sztatem, iż nie zastanawia się nad 
tem, iż cały wysiłek jego długoletniej 
ciężkiej pracy upodabnia się budo- 
waniu. domu na lodzie. Nie będąc 
zaś;zdolnym. szerszym wzrokiem ogar- 
nąć kraju któremu służy i z którego 
żyje nie rozumie, iż "może przyjść 
chwila kiedy wzburzony ocean  znie- 
sie całą jego pracę, którą ma wyse- 
pce wileńskiej z wielką pracowitością 
budował. ; 

Pozatem sfery ziemiańskie, 2 
małym wyjątkiem, najbardziej do wsi 
zbliżone pod względem apatji i bez- 
planowości nie ustępują mieszkańcom 
Wilna. 

Jeżeli Radzie Opiekuńczej Kreso- 
wej, wyprzedzającej od trzech lat 
ogół w zrozumieniu niebezpieczeńst - 
wa agitacji wywrotowej, udało się po- 
zyskać pewną ilość banków, firm 
handlowych, przemysłowych i osób 
fizycznych na stałych członków i 
dzięki im rozpocząć zakładanie do- 
mów ludowych, to obecnie wobec 
jawnego niebezpieczeństwa najbardziej 
Śmiało pomyślanej agitacji należy 
ilość członków czynnych  zwięk- 
szyć. 

Dla tego też nawołujemy wszyst- 
kich ludzi zdolnych do wniknięcia w 
ogrom sprawy, ludzi nieopanowa- 
nych szablonowem ujęciem opłacania 
składek na rozmaite cele bliższe lub 
dalsze, do skorygowania swoich obo: 
wiązków względem wsi Kresowej i 
jaknajprędsze zapisywanie się na 
członków rzeczywistych lub wspiera- 
jących. 

Po za poparciem m terjalnem, po- 
trzebna jest Radzie Opiekuńczej pra- 
ca ogółu. 

Pod tym względem wielkie zrozu- 
mienie znaleźliśmy u nauczycielstwa 
szkół powszechnych na wsi, ducho- 
wieństwa i inteligencji wiejskiej. | 
śmiało powiedzieć możemy, iż o ile 
by ofiarność pieniężna spoleczeństwa 
wileńskiego i ziemiaństwa dorówny- 
wała ofiarności pracy wsi, to ilość 
domów ludowych była by już znacz- 
ną. 

Praca w Domach Ludowych. 

Pracę na wsi białoruskiej musi 

cze, kasy spółdzielcze, sklepy spół- 
dzielcze i straże ogniowe. 

Te wszystkie wytyczne jako nie- 
wzruszone zasady przyšwiecają Ra* 
dzie Opiekuńczej Kresowej w jej 
pracy w domach ludowych. 

Wspólny front rolniczy. 

Jak już wspomniałem polem do 
pracy w domach ludowych „powinne 
być sprawy kulturalno gospodarcze 
prowadzone w  przęświadczeniu, iź 
na tym gruncie może nastąpić ko- 
rzystne porozumienie bez żadnych 
zgrzytów. 

Kółka rolnicze, kasy spółdzielcze 
i spółdzielnie handlowe są temi orga- 
nizacjami które zrzeszając dla spraw 
gospodarczych miejscową ludność 
wyrabiać powinue typ obywatela ad- 
danego państwu. 

Jednak, aby organizacje gospo- 
darcże, powstające-przy domach lu- 
dowych, prawidłowo i owocnie fun- 
kcjonować mogły, niezbędnem jes! — 
uporządkowanie stosunków w па- 
czelnych orgasizacjach rolniczych i 
spółdzielczych, w których panuje nia 
do darowania chaos i rozproszko- 
wanie. Przy braku inteligencji dla 
jednej sprawnie funkcjonującej orga* 
nizacjj, mamy oddzielnie działające, 
a często zwalczające się: Towarzstwo 
Rolnicze, Związek Kółek, pozatem 
dwa Związki Rewizyjne Spółdzielcze. 
Pomimo najlepszych chęci kierowni- 
ków tych organizacji ogół mieszkań- 
ców wsi zdeprawowany  partyjnością 
chętnie widzi w organizacjach. rolni. 
czych i spółdzielczych dwa kierunki 
lewicowy i prawicowy. 

Od początku swojej egzystencji 
Rada Opiekuńcza zwracała i zwraca 
uwagę ogółu inteligencji, mającej 
dobro państwa na celu na górującą 
po nad wszelkie inne — potrzebę zje- 
dnoczenia organizacji rolniczych i 
spółdzielczych. Po tym względem po- 
czyniono w Wilnie szereg przygato- 
wawczych kroków, odnaleziono grunt 
zupełnie gotowy do zjednoczenia, 
Kwestją tą się nawei zajmował Zjazd 
Wojewodów w Wilnie, jednak sprawa 
ta dotychczas stoi na martwym pun- 
kcie ku uciesze hurtkowiczów i inaych 
naszych wrogów. 

O.stację radjową w .Wilnie. 

Będąc na zjeździe nauczycielskim 
w Głębokiem, na którym zebrało się 

cechpwać jeden kardynalny warunek, około 240 nauczycieli szkół powszech- 
a jest nim prawdziwe i szczere przy- nych miałem referat o domach ludo- 
wiązanie do ludu. Przywiązania tego wych R. O. K., po którym przy to- 
należy szukać w pierwszym rzędzie warzyskiej herbatce w gronie zainte- 
u ludzi urodzonych na; Białejrusi, resowanych osób prowadziliśmy oży- 
związanych z ludem wspomnieniem wioną rozmowę. Skonstatowałem fakt, 
z zabaw dziecianych, słowem w tem iż znaczny odłam nauczycieli dosko- 
wszystkiem co razem z krajobrazem le zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
stanowi tło kraju rodzinnego. domów ludowych. Jednocześnie wy- 

Po za przywiązaniem do ludu niosłem przekonanie, iż największą 
Bialoruskiego pracę w domach ludo- klęską u nas. na Ziemiach Wschod- 
wych musi cechować kompletna i nich jest odosobnienie nauczyciela ja- 
szczera tolerancja religijna, zmuszają- kie każdy z nich wyczuwa, będąc rzu- 
ca do zdawania sobie sprawy, iż ma conym w zapadły kąt i pozbawionym 
się do czynienia ze znacznym „odła- towarzystwa ludzi kulturalnych  blis- 
mem ludu prawosławnego, o wciąg- kich tym ideom, którym chcjałby słu- 
nięcie którego w orbitę kultury za- żyć. Trafnie bolączkę osamotnienia 
chodniej chodzić nam przedewszyst- określiła mi jedna z nauczycielek, mó- 
kiem powinno. wiąc mni-j więcej w te słowa: „po 

Wszelka agitacja polityczna,  ma- każdym zjeździe wracam do pracy 
jąca na względzie przygotowywanie odmłodzoną i pokrzepioną, zaczerp- 
wyborów musi być bezwzględnie nąwszy sił — ale - dy minie para ty- 
usuniętą z domów ludowych. godni, znowu opanowuje pustkai brak 

Na pierwszym planie powinno być przyjacielskiej wskazówki i „porady 
dążenie do towarzyskiego zbliżenia bardzo utrudnia pracę. * 
całej ludności wsi lub miasteczka, l wtedy stanęła mi przed oczami 
mając na względzie, iż różnice ma- w całej okazałości wielka rola, którą 
jątkowe u ludu w ich własnej sferze odegrać powinno radjo u nas na Zie- 
stanowią często zaporę nie do prze- miach Wschodnich przy: prowadzeniu 
bycia. Zbliżenie towarzyskie najlepiej domów ludowych! : 
się uskutecznia za pomocą teatrów Wileńska stacja nadawcza, która 
amatorskich, zabaw tanecznych i gier przynajmniej raz na tydzień daje cykl 
sportowych. „Za tem idą kółka rolni- odczytów traktujących cele i zadania 

jak to mówią, w ostatniej chwili za: śmierć głodowa. Tego się nie dosta- 
roiły się chodniki, zaczęto szturchać nie... i tamtego... i jeszcze czegoś 
się po sklepach, tu i ówdzie niesiono innego! Okropność! Nikomu nie mo-' 
choinkę... że pomieścić się w głowie, że. 25-go 

Mróz początkowo mocny pocisnął, grudnia nie można za żadne skarby 
że i miesiąc luty takiego by się nie kupić Ósemki masła, pięciu rogalików 
powstydził; potem nagle uderzyła albo dziesięciu deka makaronu. I na- 
odwilż ni z tąd ni z owąd... Bez po- zajutrz jeszcze —to samo! I obywatel 
rządku najmniejszego pod względem przejęty do głębi grożącą mu taką 
aury były Święta, A jakoś i bez hu- ewentualnością, już na trzy, cztery 
moru. dni przed owym fatalnym 25-tym 

Zaciekawiłem się: jak też wypadły: grudnia zaczyna kupować, kupować, 

tegoroczne Święta wedle kupna i kupować... Zapasy czyni na Šwigtal 
sprzedaży? Jakże to tam było z tra- Kupuje dwa, trzy razy za wiele. Strach 
dycyjaemi zakupami  świątecznemi? ma tak wielkie oczyl Byle z rodziną 
W jakiej mierze stało się zadość tra- na wymrzeć z glodu co do nogi pod- 
dycji? Zakupy Świąteczne są niewąt- czas tych ... dwóch dni Świąt! 
pliwie probierzem zamożności oby- Czterdzieście ośm godzia! Zasad- 
wateli, Impet czynienia zakupów «na niczo, teoretycznie to przecie tyle co 
Święta» zawsze jest; tea nie wygasa para pierwszych łepszych dni w ro- 
nigdy; więc jeśli obywatel nie foiguje ku, na które nikt uwagi nie zwraca. 
temu, niejako przyrodzonemu impe- Ale dwa dni Świąt! A, to co innego... 
towi, to znak jest nieomylny, że mu Trzeba się na nie „zaopatrzyć” jak 
na to kieszeń nie pozwala. Kieszeń! na wyprawę do bieguna Północnego, 
Kieszeń to wiełka rzecz! W aiej ukry- lub przez pustynię Gobi. 
ta dyktatorska władza większa niź Lwią część zakupów świątecznych 
rodzonej żony «perswazja». pochłaniają sklepy t. zw. kolonjalne. 

A co przeważnie kupują obywa- Ruch świąteczny niemal wszystek kon- 
tele „na Święta*P Rzecz oczywista, centruje się w nich. To barometr 
że mie futra, meble i złote zegarki; kosy lub besy ruchu świątecznego a 
nawet nie książki... Kupują wiktuały zarazem zdolności obywateli do wy- 
najróżnorodniejsze; „zapasy* czynią dania większej lub mniejszej sumy 
na dwa dni kiedy sklepy wszystkie na „Šwieta“. 
zamknięte są na mur, że i koczergą Tedym wybrał się po informacje— 
nie dostukasz się; kupują bakalje, źródłowe. 
kupują ciasta pod najróżnorodniejszą W znanym sklepie kolonjalnym 
postacią. A i o spirytualjach, kto tyl- pod firmą Bukowski i Dagis — daw- 
ko może, nie zapomni. niejszy sędziwy sklep Fechtela vis-d- 

Miły Boże! Zawsze musi zdawać vis poczty—nie zastałem bynajmniej 
się ludziom, że w ciągu dwóch dni, jakiejś poświątecznej pustki. Nie wy- 

Sprawa okupacji Nadrenii. 
BERLIN, 31. XII. Pat. W rozmowie z przedstawicielem Agencii Mir- 

bocha oświadczył minister -Rzęszy dla terenów okupowanych dr. Bell że 
w ciągu nadchodzącego roku, sorawa oktipacji Nadrenji musi być defini- 
tywnie załatwiona. ‚ 

Proces artylerzystow w Hiszpanji. 
PARYŻ, 31 XII. PAT. Journal donosi z Madrytu, że sąd wojenny 

rozpatrywał sprawę 3-ch generałów i szeregu wyższych oficerów artylerji 
oskarżonych o przygotowanie buntu wojskowego w dn.5 wzreśnia 1926 r. 
Wyrok zostanie ogloszony pierwszego stycznia roku przyszłego. 

Min. Zaleski o polityce zagranicznej. 
WIEDEN, 31 Xli. PAT. Neues Wiener Journal zamieszcza wywiad 

z polskim ministrem spraw zagranicznych -Zaleskim, który zaznaczywszy 
pokojowe tendencje polityki zagranicznej Polski oświadczył, że Polska nie- 
tylko słowem ale i czynem dowiodła swoich nastrojów pokojowych, 
stwierdzając kilkakrotnie w Genewie swą gotowość do daleko idących 
kompromisów, o ile podstawy tych kompromisów nie uszczuplają żywot- 
nych praw i interesów. 

„Spodziewam się, mówił minister, że pokojowy nastrój Polski przy- 
czyni się w znacznym stopniu do tego, że pokojowy i republikański duch, 
którym jest owiana większeść narodu niemieckiego i odpowiedzialne 
czynniki w Niemczech, które w tym duchu pracują, będą miały dastatecz- 
nie silne poparcie wobec dążności prze.iwdziałających konsolidacji poko- 
jowej i przeciw poszanowaniu praw narodowych. Co do Litwy, zaznaczył 
minister, że Polska wbrew tendencyjnym doniesieniom, które się pojawiły 
w prasie, nie ma zamiaru mięszania się do spraw litewskich. 

Wielki spisek w Sofji. 
PARYŻ 3i XI PAT. da: donoszą z Sofji, ostatnie aresztowania wśród ko- 

munistów doprowadziły do wykrycia spisku mającego na celu zamordowanie 
wszystkich ministrów, opanowanie ministerstw, banków i koszar, oraz zmu- 
szenie króla do abdyzacji. г 

Amnestja w Japonji. 
TOKIO, 31 XII. PAT. Zamknięte od dnia Śmierci cesarza teatry z0- 

stały otwarte.  Cofnięto również zakaz produkcji muzycznych, oraz ta- 
necznych w zakładach publicznych. Z okazji wstąpienia na tron nowego 
cesarza zostanie niebawem ogłoszona amnestja dotycząca 50 000 więźniów, 

Japonja i Chiny. 
PARYŻ, 31.XII, PAT. Matin donosi, że ambasador japoński w roz- 

mowie z Briaadeęm oświadczył, że Japonia przyłącza się do polityki osiroż- 
ności i wyczekiwania stosowanej przez Francję wobec Chin. 

Epidemja grypy w Krakowie, 
г KRAKOW, 31, Xil, PAT. Od diužszego czasu panuje w Krakowie 

epidemja grypy. Przebieg choroby nie jest ciężki, chociaż przeciąga się 
ona kilkanaście dni. Chorobie towarzyszy silna gorączka dochodząca do 
40 stop. oraz uporczywwy kaszel, 

Strajk drukarzy w Krakowie. 
KRAKÓW, 31. XIl. Pał. Związek właścicieli drukarń Małopolski Za- 

chodniej wypowiedział, iak wiadomo, przed miesiącem umowę zbiorową 
zawartą 5-go stycznia 1926 r. między związkiem właścicieli drukarń a 
związkiem drukarzy w Krakowie. —. 

29 b. m. związek właścicieli drukarń nadesłał pismo z projektem 
nowego cennika ad nowego roku, który to projekt obniża dotychczasowe 

płace o 40 — 50 proc. W związku z iem odbyło się wczoraj zgromadze- 
nie walne drukarzy i pernoneiu pomocniczego. Uchwaiono odrzucić pro- 
jekt cennika wysunięty przez gremjum właścicieli drukarń i od dziś t. į, 
od piątku godz. 6-ta wieczorem rozpocząć strajk we wszystkich  drukar- 
niach. Strajk obejmie zarówno drukarzy jak i personel pomocniczy. Z 
wyjątkiem „Naprzodu* nie okaże się jutro żaden dziennik. 

Zwolnienie komunistów. 
W/ tych dniach na zarządzenie od- 

nośnych władz administracja więzie- 
nia na Łukiszkach zwolniła znanych 
komunistów Andrzeja Kapuckiego i 
Arkadjusza Buška, 

Obaj wypuszczeni byli w swoim 
czasie aresztowani przez organa po- 
licji politycznej pow. Mołodeczańskie- 

Pau 

go, Za nielegalne organizowanie  ja- 
czejek komunistycznych, których za- 
daniem miało być dostarczanie ma- 
terjału szpiegowskiego dla G. P. U. 
w. Mińsku. 

Aresztowanych wypuszczono na 
wolność po złożeniu kaucji. 
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pracy społecznej w aktuainem ujęciu 
potrzeb kraju! 

Za jednym zamachem załatwioną 
zostanie trudna i kosztowna sprawa 
wyjazdu instruktorów - odczytowców, 
których nie tak łatwo znaleść, któ- 
rych wreszcie dojazd wobec znacz- 
nych przestrzeni jest bardzo utrud- 

niony. Pozostawało by tyjko zorgani- 
zować w Wilnie społeczny sztab ge- 
neralny, któryby o zasilaciu i pokrze- 
pianiu słowem domów ludowych my- 
šiai. 

o, niel Owszem, zastałem moc towa* 
ru a w najprzedniejszym gatunku. 

Obejrzałem się tedy dokoła i przy- 
brawszy kondołeacyjny wyraz twarzy, 
sprobowałem następującemi słowy 
sprowokować informacyjną odpowiedź, 
o którą mi chodziło: 

— Co widzę!—-zawałałem — Tyle 
pozostało po Świętach w sklepie to- 
warul Nieszczególny musiał być ruch 
przedświąteczny. Mało kupowano, co? 

Lecz p. Bukowski odparl spokoj- 
ne: 

— Przęciwnie. Mogę nawet po- 
wiedzieć, że w stosunku do roku 
ubiegłego, chyba więcej niż mniej 
kupowaao w naszym sklepie. 

— Powszechnie jednak — zauwa- 
żyłem— panowie kupcy narzekałą. 

— Być może—odrzekł p. Bukow- 
ski. Co do mnie jednak skarżyć się 
nie mogę. Nawet mniej niż zeszłego 
roku brano „na rachunek". Płacono 
gotówką. Tedy kupowano solidnie. 

— Nawet bakalje? 
— Nawet bakaije; oczywiście, nie 

daktyle, nie malagę, nie żadne ba- 
kaljowe delikatesy bo tych w roku 
bieżącym wogóle niema. Rząd nie 
puszcza do kraju. tych smakołyków. 
Ale zwykłe bakalje, pierniczki, orze- 
chy, marmeladki — szły. Normalnie 
8 

— Co do win—rzekłem — wiem, 
że sklep pański jest bez konkurencji. 
Czy jednak było i na wina zapotrze- 
bowanie normalne? Tak ciężkie czasy, .. 

— Owszem, brano i wina. Oczy- 
wiście że dziś 200 do 300 złotych 10 
sumal A jednak (niechcę wymienić z 

kiedy skłepy zamknięte, grozi im kupiono doszczętnie całego sklepu „nazwiska) i jeden i drugi ze stałych 

Dlatego też z wielką satysfakcją 
dowiedziałem się, iż z inicjatywy Pole 
skiego Radja została powołana do 
życia specjalna Komisja Techniczna 
dla opracowania projektu rozbudowy 
sieci stacji nadawczej W _ skład tej 
komisji weszii wybitni fachowcy, co 
daje pełaą gwarancję, iż opracowane 
plany będą w zupełności odpowiadały 
wymaganiom najnowszego wykorzy- 
stania radjofonji nietylko w życiu co- 
džiennem, lecz także na wypadek 
wojny. Prace obeciie są na ukończe- 

  

moich klijentów wziął wina na taką 
sumę. Jestem tylko przekonany, że 
nie wyłącznie na Święta. Starczy mu 
na całe Zapusty. Dopiero na Wielka- 
noc go zobaczę, Ale przyznać muszę 
że kupowano i wina. Nawet właśnie 
wyższe. 

— A wódki? 
— Skromnie. Główne zapotrzeba- 

wanie bylo „monopolki“ krajowej. 
Ale i jej kupiono mniej niż zeszłego 
roku wódek prywatnej fabrykacji. 

Więc nie zaobserwował pan 
zniżki zakupów świątecznych. 

, — Przynajmniej w moim sklepie: 
nie. 

Pokrzepiony na duchu udałem się 
do sklepu z czekoladą i cukierkami, 
w wielkim wyborze — gdzie też i w 
kawę zaopatrują się wybredniejsi kli- 
jenci. Sklep znany i uczęszczany, tuż 
przy Lutni. 

Tam spotkała mnie też niespo- 
dzianka. 

— Jak szła u mnie sprzedaż świą* 
teczna? — rzekł mi p. Jankowski. 
Hm... niezgorzej, niezgorzej. 

— Lepiej niż w roku zeszłym? 
— Lepiej, nie lepiej—ale i nie 

gorzej: 
— Jak w roku 1924-ym? 
P. Jankowski aż się żywo poru- 

szył i rozpromieniła mu się twarz. 
— To był rok! — zawołał, Żaden 

już potem mu nie dorówna. A i 
przed wojną chyba niebyło ta- 
kich lat. 

I rozwijając myśl swoją, mówił p. 
Jankowski tak: 

— W pełni inflacji to jeszcze nie 
było nic. Dopiero gdy ustała! Bo, u- 

Z SĄDÓW. 
Dwie sprawy „Dziennika Wileń- 

skiego *. 
Wczorej na ławie oskarżonych zasiadł 

red. P. Kownacki, przeciwko któremn wy. 
toczono dwie spr Pierwsza z nich wy- 
nikła na dle srtykułu umieszczonego w 
„Dzienmiku Wileńskim" z racji procesu Mu- 
raszki, przyczem wzmiankowany artykuł za- 
wierał ustęp mówiący o tem, że rząd po- 
DA swoim dopuszcza do warchol- 

stwa. 
W drugim wypadku, nawiązując do 

ogłoszenia intendentury o terminie przetar- 
gn na przedmioty kwsterunkowe jak: kru- 
Cyliksy, szczotki, spluwaczki i t. p. autor 
artykułu zamieszczonego w „Dzienniku Wi- 
leńskim* w ostrych słowach napada na sto- 
sumki w intendenturze, gdzie prącują sami 
żydzi, którzy rzecz zrozumiała protegowali 
swoich braci. 

Po przerwie, Sąd w składzie: vice pre- 
zesa Owsienko przy udzi»le sędziów „Kon- 
towita i Jundziłłaog'osił wyrok całkowicie 
uniewinniający red..P. .Kown ckiego. Kosz- 
ty sądowe poniesie Skarb Państwa. 

Złośliwa recydywa p. Siergie- 
jewa. 

Mikołaj Sierziejew, a raczej jego zami- 
łowanie do kradzieży jest najlepszym mo- 
twierdzaniem znanego przysłowia głoszące- 
go, że <przyzw: czajenie jest drugą naturą». 

Przed laty Sierziejew złapiny był na 
kradzieży. Sądzono go i osadzono w więzie- 
niu, Odsiedział arę, wszedł z wiszienia i 
znów wpadł. Pozbawiony praw stanu od- 
siedział karę, wyszedł, usradł, siadł i przed 
kilkoma miesiącami po raz trzeci wyszedł z 
więzienia. 

Wyszedł, rozejrzał się po świecie, wziął 
u znajomego narzędzia złodziejskie (twier- 
dzi, że znalazł na placu Łukiskim idąc z 
więzienia) wlazł na Sirych po bi=liznę. Na- 
robił hałasu, złapano go. Wczoraj po wyro- 
ku Sądu Okręgowego, który wziąt pod 
uwagę jego poprzednią <działalność> znów 
siadł na dwa lata. 

Możliwe, że za dwa lata znów napisze- 
my: wyszedł, ukradł, siadł, znów wyszedł 
ukradł, siadł i tak aż do końca złodziejskie- 
go żywota. 

Dziwnem się tylko wydaje, że w aktach 
sprawy napisano: «niądzie nie meldowany», 
a więzienie Łukiskie? * 

Institut de Beaute 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, . 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
ryszczy, plam na twarzy. Masaž 
eczniczy. 'Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. i łupieżu. W,Z.P, 58, 

  

    
niu i przewidują powstanie wieskiej i: 
lości stacji nadawczych tak rozmiesz- 
czonych, by korzystanie z odbiorai- 
ków detektorowych bylo možliwem na 
calym obszarze Polski. Mają powstač 
większe stacje w Poznaniu, Wilnie, 
Krakowie i Lwowie, które będą prze- 
kazywały swe nadania w odnośnych 
rejonach stacjom mniejszym. W ten 
sposób prawie cała Polska będzie 
mogła korzystać z odbiorników naj- 
tańszych. Koszt kompletnej instalacji 
jednoldmpowej wyniesie okoła 100— 
150 zł. Odbiornik detektorowy ze słu- 
chawkami i anteną 35—50 zł. 

Życzenia Noworoczne. 
Podając szerokiemu ogółowi czy- 

telników charakter prac i cele domów 
ludowych prowadzonych przez Radę 
Opiekuńczą Kresową, pozwołę sobie 
na zakończenie złożyć wiązankę ży- 
czeń noworocznych. 

Więc byśmy, jak ongiś wobec 
przewagi hufców  nieprzyjacielskich 
wielki hetman Żółkiewski, określali 
swoie stanowisko sławy: „Nie trzeba, 
ani się godzi desperować o Rzeczy- 
pospolitej, ale czynić, co mężom 
przystoi”. 

A do czynu mamy dużo zależałe- 
go pola. 

Lecz aby wszystkie trudności 
Z: trzeba nam jednego 

asła: spoistego działania z jasno 
wytkniętym celem. Dla tego też dru- 
giem noworocznem życzeniem będzie 
życzenie: uzgodnienie planu działania. 

W/ pracach dia wsi kresowej nie 
może być rozbieżności, gdyż w dą- 
żeniach swoich należy nam wykazać 
sferom warszawskim front jednolity i 
potężną organizację. 

Michał Obiezierski. 

waża pam, podczas całej inflacji 
wszyscy kupowali, kupowali, kupowa- 
li, byle pozbyć się marek a raczej 
wymienić je na coś... realniejszego. 
My kupcy, rzecz prosta podwyžsza- 
liśmy ceny i podwyžszali... ale choć- 
byś niewiedzieć ile wziął, towaru nie 
odkupisz, bo trzeba za niego тар 
cić dwa razy więcej niż się za towar 
wzięło... Pan zresztą wie i pamięta. 
Nie trzeba tłomaczyć. Pomimo wszy- 
stko, dzięki szałonemu obrotowi zara- 
biališmy. I magle mastąpiła stabili- 

—Przeciwnie. Publiczność była już 
taki wzięła rozpęd w kupowaniu, że 
rozpęd ten trwał dalej pomimo stabi- 
lizacji waluty. Rozumie pan? Pubiicz- 
ność kupowała wciąż bez pamięci, 
towary szły w górę a my je nabywa- 
li po ustalonej już cenie. Rozumie 
pac? To były czasy! Takich już nigdy 
nie będzie. 

— Przyjemnie choć wspomnieć — 
rzekłem na pożegnanie, i dobrej my- 
śli przeszedłem do Sztralia, 

Na kawę! Nie. Kontynuować moją 
ankietę. 

P. Szirall (czerwony Sztrall) po- 
patrzył na mnie smutnemi oczyma i 
odrazu z nóg mnie ściął. Żem musiał 
siąść. : 

— Mniejl Mniejl Znacznie mniej,.. 
zawołal, bez najmniejszego namyslu. 
Kupowano, oczywiście kupowano, ale 
co to było za kugowanie! O dobrych 
20—30 proc, mniej niż w roku ze- 
szłym. 

— A ruch w czasie samych Świąt! 
Ot, naprzykład teraz, temi dniami? 

4
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"WIiLENSKA KRONIKA ROKU 1926-то. 
STYCZEN. 

JE. minister Raczkiewicz bawi w 
Wilnie. 

Po katastrofalnej śnieżycy polącze- 
mia telegraficzne miejskie i między- 
miiastowe doprowadzone są do po- 
rządku. 

Komitet przyjęcia 
Cieplaka obraduje. 

Delegat Rządu wydał okólnik za- 
braniający wywozu zabytków sztuki i 
kultury z Województwa Wileńskiego. 

Otwarcie wystawy akwarel Anny 
Rómerowej. 

Termin konkursu na pomnik Ada- 
mia Mickiewicz, przedłużony do 1-go 
października- 

Napad bandycki na majątek Rzesza 
pod Wilnem. 

Ujęcie bandyty Rysia przez funkcjo- 
narjuszy komendy policjj na powiat 
Wii: Asko-Trock. 

Szantażyści łódzcy „redaktorowie“ 
Ciesielski i Danilewicz, aresztowani w 
Wilnie. 

Bezrobotnych w Wilnie: 4,006. 
Liczba ich wzrasta. 

Odbyła się w auli uniwersytetu 
uroczysta akademja ku uczeniu 900- 
letniej rocznicy koronacji Bolesława 
Chrobrego. 

Rozpoczęła się w uniwersytecie 
redukcja asystentów, urzędników i 
służby klinicznej, 

arcybiskupa 

W «Reducie» wystawiono „Wese- 
le» Wyspiańskiego. 

Znakomity tenor Jan Kiepura we- 
spół ze znaną sopranistką koloratu- 
rową warszawską Mechówną, śpiewa 
na scenie teatru w „Łutni* w operze 
„Rigoletto“. 

W uniwersytecie uroczysta 
demja ku czci Staszica. 

Przy ulicy Mickiewicza 44, groźny 
pożar. 

Centralny komitet pomocy bezro- 
botnym utworzony z inicjatywy za- 
stępcy wojewody p. Olgierda Maii- 
nowskiego. 

Dotychczasowy zastępca Delegata 
Rządu p. Malinowski, mianowany 
wice-wojewodą wileńskim. 

ŁUTY. 

Pierwszy pokaz «Szopki 
mickiej». 

Zjazd Dowborczyków. Po nabó- 
żeństwie w Bazylice generał broni 
Józef Dowbor-Muśnicki przyjmuje de- 
filadę. Akademja w sali Miejskiej. 
Raut u Žorža, 

Wielki raut w Pałacu Reprezenta- 
cyjnym pod protektoratem p. ministra 

aka- 

Akade- 

A Cleyton i major Blucker bawią w 
nie. 
Dn. 7-go walne doroczne zebrarie 

członków Związku Zawodowego Lite- 
ratów Polskich w Wiinie. Ukonstytuo- 

  

wanie się nowego zarządu: /, Czesław 
Jankowski, Władysław Zahorski,żWan- 
da Niedziałkowska-Dobaczewska, He- 
lena Romer - Ochenkowska, Wiktor 
Piotrowicz. 

  

Dn. 18-go otrzymano wiadomoś 
o zgonie arcybiskupa Cieplaka, 

Główny sprawca napadu na Rze- 
szę Dydziul skazany na śmierć. Wy- 
A z na górach antokol- 
skic 

Napaść Litwinów na lasek pogra- 
niczny w Podgajach wywołuje w 
Wilnie żywe poruszenie. 

MARZEC. 

Wskutek topnienia śniegów Wil- 
ja silnie rozlała, zatapiając piwnice, a 
nawet niektóre mieszkania parterowe 
przy ulicach: Soltańskiej i Krzywej. 

Dr. Stefan Rygiel obejmuje kiero- 
Raczkiewicza i jego małżonki na do- w nictwo Bibljoteki im. Wróblewskich 
chód instytucji „Chleb dzieciom”. 

Bezrobocie wzrasta. Liczy już 
5039 osób. 

Demonstracje bezrobotnych przed 
Magistratem. 

oraz opiekę i administrację pałacu 
po-Tyszkiewiczowskiego  przeznaczo- 
nego na pomieszczenie bibijotek pań- 
stwowych. 

Wacław Sieroszewski bawi w Wil- 
Oficerowie angielscy podpulkow- nie, Bankiet na jego cześć. 
  

  

— 
Świetne przepisy kucharskie (menu 

obiadowe na 2 tygodnie) i wszelkie 

wskazówki w urządzeniu prowadzenia 

domu znajdziesz w dwutygodniku 

«KOBIETA w ŚWIECIE 

iw DOMU» 
PE IEEE 

Kwartalnie 3 Zl. 90 gr. 

Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 99, 
Konto P. K. O. Nr 12.200   

  

LASK 

Nowość wydawnicza! 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 
Mię we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

2. czeczotkowaj szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

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

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

S) Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80, 
© CENA 5 ZŁOTYCH. 
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Walne zebranie członków Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Da zarządu cent- 
ralnego wybrani: dr. W. Węsławski, 
Leon Perkowski, Szymon  Renigier, 
Stanisław Węsławski, Tadeusz Kiers- 
nowski. 

Bawi w Wilnie znakomity geolog 
duński dr. Lange Koch. 

Koncert wielkiej śpiewaczki 
raturcowej Berty Crawford. 

Walne zebranie Towarzystwa Wio- 
Śślarskiego. Wybrany na prezesa ,p- 
Stanisław Wańkowicz. 

kolo- 

  

LAA 

Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia publicznego, zawiado- 
miło telegraficznie p. wojewodę wi- 
leńskiego Oo zatwierdzeniu wyboru 
dr. Szynkiewicza na muftiego maho- 
metańskiego w Polsce. 
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Projektowany grobowiec ś. p. Arcybisk. 
Cieplaka. 

Dn. 16:go uroczysty pogrzeb Ś..p 
arcybiskupa Cieplaka. 

Juuileusz Ludwika Solskiego od- 
święcony na scenie „Reduty“. 

Redukcja urzędnicza w Wojewó- 
dztwie Wileńskim rozpoczęta. 

Prokurator Wł. Hołownia opusz- 
cza Wilno. 

Przy ulicy Ostrobramskiej podczas 
robót kanalizacyjnych, natrafiono na 
ciekawy .- zabytek historyczny, na 
sklepienie lochu średniowiecznego. 

KWIECIEŃ. 
Teatr żydowski Habima 

przedstawienie w Wilnie. 
Piechur francuski Karadec przybył 

do Wilna. Wygrywa zakład okrążając 
skwer na Placu Katedralnym w umó- 
wionym czasie. 

Bawi w Wilnie p. Paul Boncour. 
Marszałek Piłsudski w Wilnie. 
Dn. 25-go odbyło się wielkie mi- 

sterjium „Smocze* przy udziale nie- 
zliczonych tlumów. 

MAJ. * 
Dn. 1-go podczas pochodu doszło 

na Placu Katedralnym do przykrego 
incydentu. Publiczność i miodzież w 

daje 

odpowiedzi na socjalistyczne hasła 
zaintonowała pieśni narodowe. Nastą- 
piło starcie, a nawet wywiązały się 
walki na kije i laski. Jeden z mani- 
festantów otrzymał ciężką ranę. Po- 
licja konna położyła kres ekscesom. 

Dn. 3-go po nabożeństwie w Ba- 
zylice oraz defiladzie ruszył pochód 
na plac Łukiski i z powrotem do 
Sali Miejskiej. Odbyły się liczne za- 
bawy sportowe. 

Dn. 15-go ukazuje się w gazetach 
wiadomość, że marszałek Piłsudski 
ogłosił siebie dyktatorem. Dzień przed- 
tem miały miejsce w  „Cielętniku* 
całklem bezprzedmiotowe manifestacje 
ciemnych elementów. Ludność zacho- 
wała się całkiem spokojnie. 

  

Wojewoda Raczkiewicz opuszcza 
fotel ministerjalny w Warszawie i 
wraca na swoje stanowisko do Wilna. 

Dn. 22-go zostaje usunięty zakaz 
przebywania na ulicach do północy 
i ruch dozwolony jest znowu przez 
całą noc. Odwołano też zakaz ро- 
chodów i zebrań jako też sprzedaży 
alkoholu. 

Wycieczka krajoznawcza pod kie- 
rownictwem mec. Bułharowskiego ba- 
wi w Wilnie. 

Pułki Legjonowe wracają do Wilna. 
Zaczęto wznosić na Rossie pom- 

nik obrońcom Wilna. 
Bandyta Zbłoński stracony przez 

rozstrzelanie na wzgórzach antokol- 
skich. 

Ludność wileńska domaga się na 
kilku wiecach wyboru marsz. Piłsud- 
skiego na Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. 

jedi Malczewski, Rozwadow- 
ski, Zagórski i Jaźwiński internowani 
w Wilnie. 

CZERWIEC. 

Procesja Bożego Ciała wypadła 
wspaniale. 

Michał 
Wilnie. 

Wystawa pod nazwą „Nasze morza 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa: 

tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud  utrwała granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

Erdenko koncertuje w 

  

— Jakie to Święta! Słabo i słabo... 
Czy to tak bywało. Tylko muzyka 

ściąga jeszcze trochę ludzi. Przyjdą, 

może nawet st. się Šis IA, 

Nowym Roku, po „pie n“. 

= Poszedłóm dalej. P. Węcewicz 

w sklepie swym kolonjalnym na rogu 

ulicy Mickiewicza i zaułka nazwanego 

ni z tąd ni z owąd „Przeskok“, sta- 

nął do pogawędki ze zwykłą na twa- 

rzy pogodą, lecz to, co mi powie- 

dział nie tchnęło bynajmniej weselem 
i radością. ; 

— Ruch świąteczny—mówil—był 

wiele, wiele słabszy niż w roku ze- 

szłym. A i trwał znacznie krócej. 
Kupowano przedmioty pierwszej po- 

trzeby tylko najniezbędniejsze. Bakalij 

— bardzo mało. Bo i nie dziw! Co za 

cena np. na orzechy! Przez ciekawość 

cbliczylem: jeden Orzeszek —czy da 
pan Wiarę?—pięć groszy, Kupowano 

orzechy ...ósemkami. Osemka orze- 

chów na Święta! Czy kto słyszał coś 
dobnego! 

z» — Асзрігушяіія?-и;ющ!ет. 

— Ти р. Węcewiczowi „aż zatrzęsły 

się białe, sarmackie wąsy. | 

— Tego też nigdy dotąd nie bywa 

łol—obruszył się. Mogę stwierdzić 
znaczny, berdzo znaczny impet do 

wódki, wyraźnie, do wódki przy oby- 

waniu się jadła i przysmaków. Urzęd- 
mik tej lub owej instytucji, ktoś ze 
służby, funkcjonarjusz uzyskawszy 

od swojej dyrekcji kartkę, czyli bor, 

ma zakupy Świąteczne w moim skie: 

pie, cajmy ra to za 20, 30 złotych 

ani spójrzy—bywało—na cukier, ma- 

karon, masło. Prosi aby mu dać za 
ws»ystkie 20 lub 30 złotych—wódki! 

Dałem początkowo jednemu i dru- 
giemu a potem hali! Nietrzeba! Do- 
staniesz pan, powiadam, dwia bu- 
telki — nie więcej. Słyszane rzeczy 
Dawaj mu tylko wódki na Święta; 
niczego mu więcej nie trzeba. Nie- 
chciałbym uogólnać, ale to smutny 
objaw. 

— Nasza państwowa monopolka 
w kursie? 

— Jaknajbardziej, 
Poszedłem do jednego Z najtęż- 

szych kupców naszych kolonjalnych, 
doskonale świadomego jak stoją 
interesy na całym rynku wileńskim, 
a walczącego wytrwale i energicznie 
z ogólnym zastojem. 

P. Wojciech Gołębiowski, prowa- 
dzący wraz z bratem Józefem 7nany 
sklep kolonialny przy ulicy Trockiej, 
powitał mnie dwoma  lapidarnemi 
słowami: 

— Stagnacja ogromna. 
— Od dawna? 
— Zaczęła iść crescendo mniej 

więcej od lipca. Nie można bylo 
spodziewać się ruchu świątecznego. 
któryby dorównał zeszłorocznemu, 
Tak się i stało. Długo, długo nie- 
mogli ludzie zdecydov ać się przy. 
stąpiė do zakupów świątecznych 
Każdy myślał: a nuż uda się wykręcić 
od kupienia czegoś extra na Święta! 
1 wieiu udało się. Odkladali na 
ostatni dzień a ostatniego dna.. nie 
kupili nic. Obeszło się. 

— A pan czemu przypisuje ów 
zastój? 

— Rzecz bardzo prosta. Z roku 
na rok społeczeństwo ubożeje. Pie- 
niędzy ludzie nie mają. Zaledwie 

starczy na najniezbędniejsze potrzeby. 
To też i w tegorocznych zakupach 
świątecznych ograniczano się do 
rzeczy wprost nieuniknionych. Cu- 
kier... mąka... 

— A co do spirytualjów? 
— Wódki, przynajmniej u mnie, 

sprzedano mniej niż w roku ubiegłym 
na Święta. Wzmożenia się popędu 
do zalewania się wódką nie zauwa- 
żyłem. 

— A kiedy, jakiego roku, naj- 
większy był obrót i zysk u nas w 
handlu. 

-- Stanowczo w roku 1924-tym, 
na przełomie między inflacją a stabi- 
lizacją. 

Podziękowałem za cenne spostrze* 
żenia iza minut kilka jaż rozmawia” 
łem na rogu Trockiej i Wileńskiej z 
p. Sebastjanem Rudnickim wlašcicie- 
lem popularnej od dawna cukierni 
(po d'Aman'ie i Miśkiewiczu). P. Rud: 
nicki trzyma się krzepko jak dąb, on 
sam i jego cukiernia, pomimo, że 
dla każdego interesu zastój gorszy 
od wszystkich plag egipskich razem 
wziętych. 

— Podatki kładą nas na łopatkil— 
zawołał p. Rudnicki odpowiadając na 
moje zapytanie: „Co słychać?" 

Oho! Rymami pan gada. 
Dobre czasy kiedy poezja na ustach 

— Niech moi wrogowie gadają 
taką poezjąl—rzekl zawsze krtwki i 
do mocnego słowa skory p. Rudnic- 
ki. Jeszcze skarbowe podatki można 
z ciężką biedą wytrzymać ale magi- 
strackie—to śmierć! 

— To samo mówił 
pański p. Gołębiowski. 

mi i sąsiad 

— Nikt 
powie. 

— A ze sprzedażą na Święta jak 
była. Słabiej niż w roku zeszłym czy 
może mocniej? 

— Słabiej, słabiej, o wiele słabiej. 
— Ciasta, torty? 
— Ledwie, ledwie. Na szczęście 

przeczułem i piekliśmy / minimalną 
ilość. 

— Może cukry i czekoladki? 
— Pierniczki i karmelkil—odparł 

p. Rudnicki. Każdemu wystarczaly. 
Zrobiłem hurt. Wie pan po czemu 
puściłem karmelki? Po trzy złote kiło. 
Trzy złote! Kiedy cukier kosztuje bez 
mała złoty pięćdziesiąt. A robota, a 
sklep, a smaki? Ile się zarobi? Dwa- 
dzieście groszy na kilogramie. I gdy- 
byż to jeszcze kupowano kilograma- 
mil Gdzie tam! Pół kilo.. a i ćwierć 
kilo... [Dosyć na Święta. Na więcej 
niema pieniędzy. Ot, jak wygląda sy- 
tuacja. 

Zasępiliśmy się obaj. 
— Niewesołe poświęcie — rzek- 

łem. 
Życzyliśmy sobie noworocznych 

pomyślności... szczęścia... Zdrowia. 
Życzenia—to ostatnia deska ratunku 
dia zawiedzionych. Wesoło żeglujmy 
wesoło po życia burzliwym potoku! 

Pożeglowałem dalej. 
Na Żamkowej (róg Św.-Michal- 

skiego zaułku) zastałem w, sklepie 
właściciela, zawsze uprzejmego i oży- 
wionego ale też bez humoru. 

P. Januszewicz, jak się rychło z 
rozmowy okazało, nie jest optymistą. 
Wręcz chyba przeciwnie. 

— Musiało tak być—rzekł. Musia- 

inaczej z kupców nie 

i rzeki* otwarta w Kasynie Garnizo- 
nowem. 

Zjazd IV higjenistów lekarzy i dzia- 
łaczy sanitarnych polskich. Bawią w 
Wilnie prezydenci: Warszawy i Łodzi 
tudzież generalny dyrektor Dyrekcji 
Zdrowia Publicznego dr. Czyżewicz. 

Uroczyste nabożeństwo żałobne 
u św. Jana za duszę zmarłego w 
Paryżu Władysława Mickiewicza. 

Pogrzeb śp. Józefa Bielińskiego. 
Zwłoki spoczęły na cmentarzu Bernar- 
dyńskim. 

Odbyły się na Wiljj wianki bez 
wyjątkowego urozmaicenia tradycyjnej 
zabawy, 

Sądy doreźne przedłużono do dnia 
31-go grudnia 1926 r. 

Zjazd Tymczasowej Rady Bialo- 
ruskiej z terenu trzech województw. 

Występy p. E. Gisted w teatrze 
Letnim. 

Dnia 29 go straż ogniowa obcho- 
dziła uroczystość swego święta. 

Wilna wia- 
domość © prekomizowaniu w Rzye 

Dn. 24-go otrzymuje 

  

    

Dn. 22go Marjan Zdziechowski 
obrany ponownie rektorem na rok 
akademicki 1926/1927. — 98 

Kiermasz antokolski na šw.t Piotra 
i Pawła nie był wyjątkowo liczny. 

Występy S. Gruszczyńskiego w 
teatrze Letnim. 

mie biskupa Jalbrzykowskiego arcy- 
biskupem-metropolitą wileńskim. 

  

Proces komunistyczny w Grodnie. 
Onegdaj w Sądzie Okręgow rozpo+ 

czął się proces 15 osób, działających 
w gminie Wielko-Brzestowickiej, Par- 
tji Zachodniej Białorusi, która dąży 
do oderwania części ziemi naszej do 
Rosji Sowieckiej. Na ławie oskarże- 
nych zasiedli: Mowsza Wajner, Meje- 
rowicz Jankiel, Siėko Antoni, Lewo- 
nienia Zacharjasz, Kaniecki Paweł, 
Nowokacz Maksym, Marcul Grzegorz, 
Prymaczek Jan, Tomaszczyk Włodzi: 
mierz, Wołotyński Zajdel.  Mieleniec 
Zacharjasz, Łagoda Włodzimierz, Ar- 
ciukiewicz Włodzimierz,  Mieleniec 
Aleksander i Lewin Załman. 

Przewodniczy rozprawie Vice-Pre- 
zes Nowifiski, oskarża p. Dessin, 
bronią dobrowolnie mec. Fiirstenberg 
Lobman, oraz z urzędu mec. Nie- 
Jubowicz i Kattche Do wykrycia spis- 
ku przyczynił się fakt znalezienia 
sprawozdania z działalności partji ko- 
munistycznej u Jankiela Mejerowicza 
z Wielkiej-Brzostowicy, który bezsku- 
tecznie usiłował połknąć bibułę. Spra- 
wozdanie to Mejerowicz wyniósł z 
domu Sary Gurwicz. 

Następni oskarżeni  przyjmywali 
czynny udział w spisku, odbywali 
zebrania w lasku brzozowym pod 
Wielką Brzostowicą. 

Należy podkreślić, że w gminie 
Wielko-Brzostowickiej działalność Ko- 
mitetu Rejonowego rozwijała się ener- 
gicznie. Notowane były często wy- 

padki wywieszenia sztandarów w po- 
szczególnych wioskach. 

Na czele Komitetu Rejonowego 
stał Zacharjasz Lewonienia, sekreta- 
rzem był Łagoda. Prezesem Komitetu 
w W. Brzostowicy był Jankiel Meje- 
rowicz, 

W procesie przyjmuje też udział 
w charakterze biegłego podinspektor 
Komendy głównej Pol. Państw. pan 
Snarski i dr. Jakimowicz. 

KREEZKRNENNNNUNENKZAKKNNONNARKE 

Film Radości i Szczęścia! 

Ulubien. 
Union Harry Liedtke 

i jego pikantne partnerki 

Lillian Harwey i Mary Kid 
w najnowszej sztuce 

Wiedeń — miasto 

moieh marzeń! 
FILM, w którym publiczność przerywa 
akc ę na ekranie żywemi oklaskami! 

w tych dniach 

w kinie «HE L I O S», 

10450004400000950000600640GGGKGRRP 

Dr. med. B. SCHERMANN 
hosp. II kliniki chor. wewn. 

Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
Nr. 22. Tel. 1069. Od 5—7. 

W. Z. P, NE 
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ło do tego dojść. W tym roku gorzej 
niż w zeszłym; nic nie stoi na za- 
wadzie mniemać, że w roku przyszłym 
obrót świąteczny po sklepach, taki 
jaki jak mój, jeszcze się cofnie. Do 
jakiej cyfry? Tego tylko trudno prze- 
widzieć. - 

Nieśmiałem  precyzować o jakie 
chodzi mi szczegóły. 

— Kupowane tylko to, co najnie- 
zbędniejsze—rzekł p. Januszewicz jak 
echo wszystkich swoich wihandlu ko- 
legów. Na cień cienia zbytku nie sta- 
ło resursów... 

— To bardzo chwalebne — rzek- 
łem aby coś powiedzieć. A jak z mo- 
nopolką? : 

— Nawet wódki kupowano na- 
ogół mniej niż przed rokiem. 

Pozostawało mi tylko potrząść 
głową, co, jak wiajome, może być 
rozmaicie interpretowane. 

Rozmowa zeszła na temat nie- 
boszezki Inflacji. P. Januszewicz, wier- 
ny znanemu aksjomatowi, skoro już 
nie mógł zachować absolutnego mil- 
czenia, mówił © nieboszczce dobrze. 

— Obyż tylko—rzekłem — nie za- 
pomoiano o jubile.szu. Może być 
nawet dziesięcioletni. Obecnie naj- 
modniejsze są jubileusze krótkie, jak 
suknie damskie. Ładnie by wypadł 
pochód po pryncypalnych ulicach. 
Przodem niesiono by wieniec z napi- 
sem na wstęgach: „Niezapomnianej 
Inflacji wdzięczni kupcy*. 

W tym jednak: momencie uczynił 
się w sklepie wcale nawet przyzwoity 
tłok. P. Januszewicz rzucił się poma- 
gać swoim subjektom. 

Miał czas tylko obrzucić kupujących 

bolesnem spójrzeniem i szepnąć mi: | 
— Kropla w morzul 
Ja zaś chyłkiem wysunąłem się ze 

sklepu aby nie uledz pokusie kupie- 
nia dziesięciu deka kasztanów. 

— Licho wie! — pomyślałem. Za- 
graniczny pewnie towar. 
złota! 

A „na poświęciu* trzeba krzepko 
trzymać się za kieszeń, aby z = 
ostatni złoty nie uciekł tam doką 
rodzeni jego braciszkowie dali mura 
podczas najweselszych ze Świąt. 

Na tem zaš—punčium. 
Rycerz z Troską na siodle za so- 

bą, czyli Rok 1926-ty, znikł gdzieś 
za górą. Nigdy już go więcej nie zo- 
baczymy. 

Na spotkanie nasze wychodzą 
świeżutkie, całe w różowych blaskach 
marzeń dziewice reprezentujące Dwa- 
naście Miesięcy nowego roku. Witaj- 
cie! O, jakeście piękne, jak powabne, 
jak załotne, z jak wiele obiecującym 
uśmiechem na ustach! 

Witajcie, witajcie! 
Nie chcemy nawet myśleć, że i wy 

też zwiędniecie, pokryjecie się zmar- 
szczkami, i jedna po drugiej powle- 
czecie się o kiju za tym Rycerzem z 
cyfrą 1926 na tarczy, co przed chwi- 
łą znikł na zawsze za górą. 

My o tem, broń Boże, myśleć nie 
chcemy. 

Witaj nam, Roku Nowy! Dwaraś- 
cie nam hożych Dziewcząt prowadzisz. 
Toż to będzie używaniel 

Czego Wam i sobie życzę najsza- 
nowniejsi, najłaskawsi, drodzy moi 
Czytelnicy—znajomi i pas 

z 

Na wagę 

A
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|OSPODARCZY 
"ZIEM WSCHODRICH 

Po upływie róku. 
Początek roku 1926 ше  стб%у! 

nie dobrego. Gorzej — budził po- 
waźne obawy, że wciąż trwający kry- 

zys gospodarczy przeistoczy się w 

nieuleczalną chorobę, lamiąc ostatecz- 

nie zdrowy organizm państwowy. 

Społeczeństwo, tracąc zaufanie, ucie- 
kało od złotego, który stale spadał. 

Rząd nie posiadający programu go- 

spodarczego nieudolnie lawirowal 

między Scyllą apetytów partyjnych a 

Charybdą równowagi budżetowej. 
Życie gospodarcze zamierało. Znie- 
chęcenie ogarniało coraz szersze war- 

stwy. 
Stan taki trwał do przewrotu ma- 

jowego. Dzieli nas od niego zaledwie 
siedem i pół miesięcy. W krótkim 
tym czasie zaszła jednak tak poważ- 
na zmiana ku lepszemu, że wprost 

podziwiać należy ogrom energji Ży- 

wotnej twórczej społeczeństwa — ро!- 

skiego. Zdawało się przecież, że nie- 

masz już wyjścia. Wszak całe nasze 

ustawodawstwa gospodarcze, w gma- 

chu sejmowym uchwalane, było jed- 

nym nieprzerwanym łańcuchem — таг- 

tyrologji gospodarczej, upokorzenia i 

zniszczenia produkcji, propagandy 

nieróbstwa, zachęty do wykroczeń na 
tle stosunku między siłami wytwór” 
czemi a pracą. 

Rząd przewrotu rozpoczął od zbli- 

żenia i kooperacji z sferami gospo- 

darczemi, nawiązując z niemi kontakt 

bezpośredni, po nad glową Sejmu. 
Polityka bezprogramowości i ekspery- 
mentów ustąpiła miejsce rzeczowemu 

traktowaniu potrzeb gospodarczych, 
osnutemu na uzgodnieniu ogólnej 

polityki ekonomicznej państwa. 
W wyniku nastąpiło odprężenie 

sytuacji. O zasadniczej poprawie świad- 
czą następujące fakty: 

Budżet państwa jest od sześciu 
miesięcy nietylko zrównoważony, lecz 

dał możność wyrównać deficyt pierw- 
szych sześciu miesięcy oraz spłacić 
połowę pożyczki zaciągniętej przez 

państwo w Banku Polskim. 
. Bilans handlowy wykazał znaczną 

nadwyżkę wywozową, która umożli- 

wiła spłatę zaległości w walutach ob- 
cych obciążających Polskę z tytułu 

deficytu w roku 1925, jak również 

zebranie poważnej ilości dewiz celem 
zabezpieczenia złotego. 

Złoty od półrocza, pomimo bar- 

dzo znacznego wzrostu obiegu, jest 
zupełnie ustabilizowany przy kursie 

dostosowanym do istotnych potrzeb 
państwa. 

Bezrobocie zmniejszyło się prawie 
o połowę, wzrosła jednocześnie licz- 

ba robotników zatrudnionych przez 

wszystkie dnie w tygodniu. 

Są to główne, ważniejsze tylko 

cechy, świadczące o ogólnej poprawie 
Bodaj że najbardziej doniosłym faktem 

jest įednak rozbudzenie zaufania 
społeczeństwa do poczynań rządu, 
zaufania nad zniszczeniem którego 

bez przerwy od ośmiu lat pracowało 

tylu „przedstawicieli narodu* i nadal 
pracują ci, którzy nienawiść do bu: 

downiczego Polski nie mogą podpo- 

rządkować dobru państwowemu. 

Kryzys zaufania przeminął. Pod 
tym znakiem wchodzimy w rok 1927. 

* 

A nasze kresy wschodnie? Co im 

dał rok 1926? Czy i one dziś z więk- 

szą ufnością patrzyć mogą w przy- 

szłość, czy i dla nich skończyły się 

nareszcie dnie udręki, macoszego trak- 

towania, zaniedbania i poniewierki, 

czy też w dalszym ciągu rozbrzmie- 

wać będą histeryczne słowa Wł. Grab- 

skiego: <nie rozumiem poco wy tam 

wszyscy „siedzicie» 

Dobroczynny wpływ przewrotu ma- 

jowego pod względem rozbudowy ży- 

cia gospodarczego i pobudzenia do 

czynu Sił wytwórczych nie ominął 

kresów wschodnich. Po raz pierwszy 

rząd polski przestał je traktować jako 

polać kraju z macierzą niezespoloną, 

jako kolonję bezwartościową i poraz 
pierwszy ujawnił dobrą wolę w kie: 
runku podniesienia u na$ stanu eko- 

nomicznego i stworzenia warunków 
umożliwiających pracę. 

Dwa lata temu rząd ówczesny wy- 

dał zarządzenie wzbraniające używa- 

nia w korespondencji urzędowej wy* 
razu «kresy wschodnie», nakazując 

nadal używać wyrazu «województwa 
wschodnie». Nie zmieniło to postaci 
i stanu rzeczy. Województwa wschod= 

nie pozostały nadal ktesami, kresami 

w ogólno-państwowej polityce gospo- 
darczej nieuwzględnianemi, potrzebne- 

mi jedynie jako teren osadnictwa i 
pole doświadczalne dla celów likwi- 

dacji polskiego stanu posiadania. 

Po latach wojny, rabunkowej go- 
spodarce okupantów niemieckich» 

dwuch najazdach bolszewickich, w 
kraju wybitnie rolniczym, jakim są 
kresy wschodnie, pozostały tylko 
zgliszcza dymiące. Niespożyta епег- 

gia, wiara w przyszłość odbudowała 

zniszczone warsztaty pracy, by póź- 

niej patrzeć na ich upadek powodo- 

wany polityką Grabskich i innych. 

Rzecz prosta, że na wstępie zo- 

brazowana ogólna poprawa sytuacji 

ekonomicznej w całem państwie, nie 

mogła powstać bez wpływu na oży* 

wienie ruchu gospodarczego u nas 

na kresach. Wpływ ten jednak nie 

byłby tak znaczny wobec istniejącego 

stanu zniszczenia, gdyby rząd pozo- 

stał wierny tradycjom swych poprzed- 

ników. Rząd ten jednak poszedł dro- 

gą inną, drogą równorzędnego trak- 

towania potrzeb poszczególnych dziel- 

nic Państwa. Udostępnienie kredytów, 

rewizja taryfy kolejowej, wydatna po- 

moc rolnikom, dotkniętym klęską nie- 

urodzaju, odroczenia i ulgi podatko- 

we i t. p. świadczą wymownie o 

zwrocie w polityce rządowej w sto” 

sunku do kresów. 

Społeczeństwo kresowe odpowie- 

działo żywiołowem wytężeniem ener- 

gii twórczej. Odzyskało wiarę w swe 

siły, pewność, że wytworzone przez 

nie wartości nie będą zmarnotrawio- 

ne i zniszczone przez niepoczytalnych 

eksperymentatorow. 

Pod znakiem tej pewności rozpo- 

czyna się na kresach wschodnich 

rok 1927. 

Zygmunt klarski. 

INFORMACJE. 
Handel polsko-sowiecki. 

Przedstawiciel handlowy Sowietów 
w Warszawie p. Firsow oświadczył 
przedstawicielowi Momentu, że han- 
del pomiędzy Polską a Sowietami 
rozwija się stosunkowo normalnie. 

Sowiety zakupują w Polsce żelazo 
lane, stal, węgiel, przędzę, maszyny 
rolnicze i włókiennicze, metale i pa- 
rafinę. Natomiast polskie towary włó- 
kiennicze nie są nabywane. 

Dążeniem rządu sowieckiego jest 
uprzemysłowienie kraju i ogranicze- 
nie w miarę możności nabywania za- 
granicą towarów gotowych natomiast 
kupują Sowiety zagranicą surowce i 
sami je przerabiają. 
@ Wyroby włókiennicze fosiągnęly 
111 proc. produkcji przedwojennej. 

Sowiety kupują w Polsce na kre- 
dyt na weksle krótko i długotermino= 
we. Przy maszynach rolniczych otrzy- 

  

A Żyezenia Noworoczne 

składa 

nościowe na każde żądanie i 
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Bank Związku Spółek Zarobkowyal 
Oddział Wileński, u!._ Mickiewicza 1. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe, Przyjmuje wkłady oszczęd- 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 23. Tel. 405. 

Poleca pierwszorzędne odbiorniki i akcesorja zagraniczne i krajowe. 
Sprzedaż i na raty. 

Szanownym Swym Klijentom 

Stefan Grabowski 
Właściciel Biura Rekiamowego. 

w Wilnie. 

za wypowiedzeniem w złotych 

DEWIZOWY. 
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ЭРЕ WETTYN WTA WATT PYT PTT 
CZEKOLADA 

; MLECZNA 
GORZKA LUX 

OG 
Oto ulubione gatunki z najszlachetniejszych surowców, produkowane w 
najdoskonalszy sposób i djatego zawsze !! U SZCZYTU POWODZENIA!! 

Do nabycia wszędzie. Е 

w tabiiczkach 
MIGDAŁOWA 
ORZECHOWĄ 
DESEROWA 
SMIETANKOW A 

i Inne. 
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Teatr Rewzji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5.     
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A ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Szanownej swej Klijenteli składa 

Dom H|K. „ZACHĘTA*. 

Wilno, o 
Gdańska 6 Telefon 9.06 

  

  

a Biuro Ogłoszeń 
S. JUTANA. 

Witno, ul Niemiecka 4. 
Telef. 222 

Swym Szanownym Klijentom 
składa 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE4 

- RADJOSŁUCHACZE! 
Wielka różnorodność 
PHILIPS MINIWATT, niespotykana 
wśród lamp innej marki, ułatwia 
Wam odbiór odpowiednich lampek. 

Dla dażdej funkcji. każdego stopnia 
wzmocnienia i każdęgo napięcia 

oddzielny typ. 

Dokładne wskazówki i dane technicz- 
ne znajdziecie w prospektach o lamp" 

kach PHILIPS MINIWATT. 

Żądajcie prospektów od Waszych 
dostawców. 

$umy pieniężne 
lokujermy i posiadamy do ulokowania 

na hipotekę w każdej wysokości 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152, 

typów lamp 

  

  

  

  

Domy w Wilnie 
KUPIMY ZARAZ 

rozmaitej wartości. Biuro nasze nie 
pobiera żądnych kosztów za zgłoszenia. 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handiowe     Ad. Mickiewicza 21, tel. 152. 
  

El NACZOCGEOOKY OE PODAC OROPCOWE CO ORARIRDA 8 
W sobotę 1-go i hiedzielę 2:90 stycznia 1927 r. PO 3 SEANSE o godz. 5, 7 i 9 wiecz. 

OSTATNIE.DWA DNI 
Pierwszego programu 

otwarcia p. t. Hallo! Puszezamy się!!! 
Wieika rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Orkiestra w pełuym komplecie. — Balet 10 osób. — Ceny miejsc od 75 gr, 
Szczegóły w programach, Kasa czynna Od godz. 11 rano. 
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Pracownia Roentgenologiczna D»ra Leona Sutkowskiego 4 
przy Poradni Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. 

= Wilno, Garbarska 3 m, 17, tel. 658. Czynną będzie od dnia 5 stycznia r. b. codziennie od 5—7 p. p. 
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mują kredyt 15 miesięczny, przy że- 
iazie i towarach chemicznych — od 
6 do 12 miesięcy z zadatkiem 10 
proc. za dyskonto. 

Hande: wymienny Sowietów z 
|= nie przedstawia się zbyt oka- 
zale. 

Oprócz kilku nieznacznych objek- 
tów eksportowych sprzedają Sowięty 
Polsce ryby, drób żywy i nieżywy, 
pszenicę, Żyto, otręby. 

Polska wywiozła w czerwcu, lipcu 
i sierpniu zbyt wiele zboża, które o- 
becnie odkipuje po droższych ce- 
nach. W owym czasie cena rytkowa 
tony zboża wynosiła 25 dolarów, 0- 
becnie płaci się ża nią nie mniej, niż 
40 dolarów. 

Narazie sprzedały Sowiety Polsce 
3000 ton zboża dla potrzeb Kongre- 
sówki, Małopolski i Poznania, prze- 
widywane jest jednak zawarcie  tran- 
zakcji dalszych na wielkie transporty 
zboža do Polski. 

Naogół mogłaby Polska przy 
sprzyjających warunkach zająć więk- 
sze miejsce w handlu z  Sowiełami. 
Obecnie jest Polska według kolejnoś- 
ci wśród 23 państw, z któremi So- 
wiety utrzymują stosunki handlowe 
na dziewiątem miejscu. 

Do października rb. obrót han- 
dlowy z Anglją osiągnał 312  miljo- 
nów rubli w złocie, z Niemcami 283 
miliony, ze Stanami Zjednoczonemi 
200 milj-nów, a z Polską nie więcej 
ponad 12300000 rb. w złocie. 

Rokowania o dwie [pożyczki 
zagraniczne dla Polski. 

W chwili obecnej prowadzone są 
rokowania rządowe z dwoma koncer- 
nami finaasowemi zagranicznemi w 
sprawie pożyczek zagranicznych in- 
westycyjnych dla Polski, Jedna po- 
życzka dotyczyć będzie realizacjj pro- 
jektów elektryfikacji. Rokowania o 
tę pożyczkę prowadzone są z kon- 
cernem American-Europeen  Utilites 
Corporation. Z ramienia rządu pro- 
wadzi rokowania wiceprezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego p. Ossow- 
ski. 

Rokowania o drugą pożyczkę do- 
tyczą budowy linji kolejowoj Byd- 
gaszcz—Gdynia. Rokowania w spra- 
wie realizacji tej pożyczki prowadzo- 
ne są z grupą finansistów francusko- 
belgijskich, w których imieniu wystę- 
puje p.p. Gerson i Lothe. 

Obydwie powyższe sprawy były 
rozważane przez Radę Ministrów i 
Rada Ministrów wydała upoważnie- 
nie rządowym instytucjom finanso- 
wym do dalszego prowadzenia roko- 
wal. 

Wzrost oszczędności w ban- 
kach, 

Ostatnie parę miesięćy, szczegól- 
nie zaś listopad, zaznaczyły się dal- 
szą zwyżką wkładów w bankach pry- 
watnych. Zwyżka ta od początku ro- 
„ku wynosi dzisiaj około 50 proc. 
Naogół banki, należące do Związku 
z wyjątkiem Banku Cukrownictwa, 
który do zrzeszenia przystąpił sto- 
sunkowo niedawno i nie jest objęty 
narazie statystyką, posiadają obecnie 
wkładów około 300 miij. zł Wedle 
opinii sfer bankowych najbliższe mie- 
siące dadzą dalszy znaczny przyrost 
wkładów, co musi w konsekwencji 
aoprowadzić do poianienia kredytu. 

Lustracja przedsiębiorstw han- 
dlowo-przemysłowych. 

Izba Skarbowa otrzymała z Mini- 
sterstwa Skarbu telegraticzne zarzą- 
dzenie, zalecające władzom  skarbo- 
wym l instancji przystąpić z dniem 
3-go stycznia 1927 r, do lustracji 
przedsiębiorstw handlowych i prze- 

|, mysłowych a to w celu sprawdzenia 
czy zostały wykupione ma rok 1927-y 
właściwe Świadectwa przemysłowe 
względnie karty rejestracyjne. Na 
winnych  niewykupienia  šwiadectw 
przemysłowych, względnie wykupienia 
świadectw niższych kategoryj, niż 
wymaga ustawa o podatku przemy- 
słowym, będą nakładane dotkliwe ka- Prze 
ty pieniężne, 

Podatki w styczniu 
W styczniu roku 1927 przypadają do za- 

płaty podatki bezpośrednie: 
1) do 15 stycznia włącznie wpłata pań: 

stwowego podatku przemysłowego od obro- 
tu, osiągniętego w poprzednim miesiącu 
przez przedsiębiorstwa handjowe 1 i 2 kai. i 
przemysłowe 1—5 kat., prowadzące prawi- 
dłowe księgi handlowe oraz przez przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze; 

2) do 15 stycznia wpłata zaliczki na po: 
czet państwowego podatku przemysłowego 
od obrotu za 4 kwartał 1926 r. w wysokości 
2]5 kwoty podatku od obrotu, wymierzone- 
go za 2 półrocze 1925 r. przez przedsiębior- 
stwa handlowe i przemysłowe, nieprowa- 
dzące prawidłowych księg handiowych oraz 
przez zajęcia przemysłowe; 

3) państwowy podatek dochodowy od 
uposażeń służbowych, emerytur i wynagro- 
dzeń za sajetmną pracę — w ciągu 7 dni, li- 
cząc od dnia, w którym dokonaho potrące- 
nia podatku. 

Nadto płatne są podatki, na które płat- 
nicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem 
płatności w styczniu 1927 r., tudzież kwoty 
podatków, odroczonych i rozłożonych na 
raty z terminem płatności w tym miesiącu. 

Nowe blankiety weksiowe. 
W dniu 1 stycznia 1927 r. puszczone 

będą w obieg nowe blankiety weksiowe na 
sumy zaokrąglone, a mianowicie: na zł. 50, 
100, 200, 300 i t. d. 

. Obecnie zvajdujące się w sprzedaży blan- 
kiety wekslowe nie będą puszczane w obieg 
i w miarę możności zostaną wycofane, zaś 
znajdujące się w handlu prywatnym dotych- 
czasowe blankiety weks owe będą obowiązy- 
wały aż do wyczerpania. 

Zmiany w protestowaniu weksli. 

, Dotychczas w wypadku nieprotestową- 
nia weksła w terminie należało uiścić pod 
groźbą kary specjalną opłatę stempiową. 

uregulowanie | 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na STYCZEŃ 

Kónto Czekowe Słowa w P. K. O. 
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KMEAKIIESASA 
GOSPODARKA MAGISTRATU W R. 1926. 

Rozmowa z prezydentem mia.sta p. Witoidem Bańkowskim. 

Rok ubiegły, szósty rok pokojo- 
wej pracy nad budową zrębów рай- 
stwa w ogólnym swym bilansie wy- 
kazuje znaczne pozycje dodatnie. Nie 
stoimy na miejscu idziemy naprzód, 
aczkolwiek powoli jednakże stale i 
wytrwale dążymy do celu. 

l w naszej gospodarce miejskiej, 
z powodu której tyle słychać utyski- 
wań, rok 1926 zaznaczył się du- 
żym postępem. Aby lepiej przedsta- 
wić te wyniki zwróciliśmy się do 
Prezydenta miasta p. Witolda Bańiko- 
wskiego z prośbą o odpowiedź na 
pytanie: Jakie wyniki w gospodarce 
miejskiej osiągnęliśmy w roku 19262 

— Przedewszystkiem — rozpoczął 
p. Prezydent—muszę zaznaczyć, że 
Ścisłe rezultaty uwidocznione będą po 
zamknięciu roku  sprawozdawcze- 
go, ale już teraz swierdzić można 
znaczne wyniki. 
= W zakresie Zarządu ogólnego u- 
stalone stałyjzozasady zaszeregowania 
pracowników. W. dziale technicznym 
rezultaty są najbardziej pokaźne, j;że 
przytoczę tu wybudowanie kilku klm. 
kanalizacji, ustawienie nowego turbo- 
zespołu, który w dzisiejszych warun- 
kach gwarantuje całkowite oświetle- 
nie miasta. Następnie wywołano prze- 
targ pomiędzy najpowažniejszemi fir- 
mami zagranicznemi na potrzebne w 
elektrowni urządzenia, których pro- 
jekta już opracowano: Projekty jak i 
przetarg zostały zatwierdzone w od- 
nośnej uchwale Rady Miejskiej i przez 
władze nadzorcze. Załatwienie tych 
formalności umożliwi w najbliższym 
czasie zawarcie umów z firmami o 
dostawę potrzebnych urządzeń. Mu- 
szę tu podkreślić, że to co można było 
zamówić w kraju zostało powierzone 
firmom krajowym i tylko te urządze- 
nia, które masz przemysł nieprodu- 

kuje zamówione zostały zagranicą w 
Bernie w Czechosłowacji. Dostarcze- 
nia kotłów podjąła się firma «Fitzner 
i Gamper» w Sosnowcu. 

Pewne udoskonalenie i dość zna- 
czne oszczędności osiągnięto przy 
cksploatacji wodociągów miejskich. 

W  zakręsie drogowym również 
wyniki są poważne. Aczkolwiek opra- 

cowany pian nie został całkowicie 

wykonany wobec trudności finanso- 

wych, spowodowanych opóźnieniem 

zatwierdzenia inwestycyjn:go podatku 
drogowego. Wpływy z tego podatku 
w roku ubiegłym były bardzo nie 
znaczne. Teamniemniej jednak ułożone 
znaczną ilość chodników, przesrowa- 
dzono reguiację na drogach dojazda- 
wych do miasta, ureguiowanao nową 
ulicę Dobrej Rady, oraz ułożona 
znaczną ilość bruków. 

W dziedzinie finansowej uregulo- 
wano sprawę podatków zgadnie х по- 
wemi rozporządzeniami i uprawniono 
organizację ich uzyskiwacia. W za- 
kresie szkolnictwa wzniesiono na 
ulicy Szeptyckiego nowy gmach szkoły 
powszecznej zaprojektowanej wzoro- 
wo. Gmach ten oddany zostanie do 
użytku w roku bieżącym. Pozatem 
dostosowany został cały szereg lokali 
do potrzeb szkolnych, że wymienię 
lokal przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5, 
przy ul. Dobrej Rady, na Zwierzyńcu, 
przy ul. Inflanckiej. 

— A w dziedzinie opieki spole- 
cznej i zdrowia. 

— [ tu też posunęliśmy się na- 
przód. "W szpitalu św. |akóba 
wykonano dwie budowie, wykoń- 
czono kanalizację szpitala Sawicz. 
Akcja opieki społecznej oparła się 
głównie na rozdawniciwie. zasiików 
pieniężaych opału oraz obiadów bez- 
płataych dla bezrobotnych. 

— Czegoby Pan Prezydent życzył 
gospodarce miejskiej w roku 1927? 

— Zyczenia moje które zaraz Panu 
wyłuszczę, podkreślam, oparte są a 
całkiem realne możliwości ich  speł- 
nienia. A więc w pierwszem rzędzie 
życzyłbym aby w tym roku doszła 
do porozumienia z kredytorami an- 
gielskiemi w Sprawie uregulowania 
należności przedwojennych oraz aby 
nawiązane już pertrakcj3 w sprawie 
wielkiej pożyczki od 5—do 10 miljo- 
nów dolarów osiągnęły pomyślny re- 
zultat. 

Otrzymanie takiej pożyczki umo- 
żliwiłoby Magistratowi przeprowadze- 
nie daleko idącej rozbudowy wodo- 
ciągów oraz poczynienie wstępnych 
kroków w celu zrealizowania komu- 
nikacji tramwajowej w. mieście, roz- 
szerzenia gazowni oraz budowy kilku 
wzorowych szkół powszechnych. | 

ПОСЕДЛЫСПЫТСРИБЛЕННЫЫЕЛЕНС AT OZ EZ NSZ A WIE PIWA POCOO OWWCTOWZO KURSINIS BILIOESK GALA 

Obecnie z dniem 1 stycznia 1927 roku 

będzie można skarżyć do sądu nieprotesto- 
wany weksel bez żeegalnch opłaty stemplo- 
wej, która wynosiła 50-krotną wartość blan- 
kietu wekslowego. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 31 

grudnia rb. 
Ziemiopłody: žyto loco Wilno 41 — 

42 zł, za 100 klg., owies 35—37, sz 

mień browarowy 41 — 42, na kaszę — 

38, otręby żytnie 28 — 29, рвгеппе 29 —30, 
ziemniaki 8.00;— 8.50. Tendencja zniżkowa. 
Dowóz słaby.. 

Mąka pszenna amerykańska 90 100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra: 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za l kg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana całą 80-90, 

cierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 180 — 190 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 220—230, wie- 
przowe 270—290, schab 290—300, boczek 
280—300, 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 3.80 — 
4,00, I! gat. 320 — 360, szmalec wieprzowy 

450-—480, sadło 350—400. ak 
Nabiał: mteko 40—45 gr. za 1 litr, śmie- 

tanu 200--230, twaróg 80 — 100 za 1 kg., 

ser twarogowy 150 — 180, masto nieso- 

ione 650 — 750, solone 50) — 550, desero' 
we 750—850, 

Jaja: 250—260 za 1 dziesiątek, 
Warzywa: kartofle 10—12 gr. za 1 kg., 

cebula 60—70, marchew 12—15 gr. za 1 kg., 
pietruszka 8—12 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za 1 kg., brukiew 10 — 15, ogórki kwasz. 
800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. 
za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 20—25 kwaszona 20 — 25, kalafiory 

70 — 100 za sztukę, pomidory 90 — 100 za 

1 kg. 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
szki 120—203, śliwki 180—220. 

Cukier; kcyształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detaln), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg, 

Ryby; liny żywe (brak), śnięte 270 — 
280 za 1 kg., szczupaki żywe (brak), Śnięte 
220—250, okonie żywe (brak), Śnięte 250- 
260, karasie żywe (brak), Śnięte 180—200, 
karpie żywe (brak), śnięte 170—180, leszcze 
żywe (brak), śnięte 250—260, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe (brak), sniete 250—260, 
sumy 180—200, stynka 110—130, płocie 120- 
150, drobne 30—80. 

Drób; Bez zmiany. 

GRS . 
GIEŁDA wakoZAWSKA 

30 grudnia 1936 s. 
Dewizy i walaty: 

Trasa 3prer. Kupno. 

Dolary 8,98 9,00 8,96 
Belgja 125,55 , 125,86 12524 
Holancja 361,15 362,05 _ 360,25 

Lontyn 43.79 43,90 43.68 

Nowy-Vort 9— 9,02 8.08 
Parya 35, 35,89 35,71 
Praga 26.72 26,78 26,60 
Szwxsjcarja 174,40 17483 17397 
Włochy 4075 _ 4085 40,65 

Papiery wariości="ra 

Pożyczka kolejowa 93,00 — 
5 p. oużycz komw. 47 75 
4i pół proc. listy zast 

ziemekie przedw. 3875 . 38,25 

ГОНЕ OCZNE EZANZZTWC TRO WORORY ZYC 

Zę świata. 
— Kobieta w starożytnej Asyrii i 

Babilonji. Znany uczony angielski, Sir Fiyn- 
ders, wydał niedawno bardzo ciekawe dzie- 
ło o położeniu kobiety w starożytnem pań- 
stwie assyryjsko babilońskim. 

Przedewszystkiem Sir Flynders rozpa- 
truje prawo małżeńskie starych Ass"ryjczy- 
ków i Babilończyków. Dowiadujemy się, że 
2.000 lat przed narodzeniem Chrystusa istnia- 
ły już bardzo surowe przepisy, dotyczące 
życia małżeńskiego. Kobieta, która zdradziła 
swego męża, podlegała w państwie Asyryj- 
sko - Babiiońskim bardzo ostrym karom. 
Wszelkie sprawy, dotyczące kobiety, a więc 
i jej ewentualne przestępstwa, załatwiał jej 
mąż, który był całkowicie odpowiedzialny 
za czyny swej żony, Mąż musiał więc pła- 
cić odszkodowania za szkody, wyrządzone 
przez żonę, ponadto jednak musiał sam wy- 
mierzać jej przewld:iane przez prawo kary. 
Razu pewnezo,—pisze Sir Flynders, zdarzy- 
ło się, że pawna kobieta ukradła swemu 
znajomemu jakiś przedmiot, posiadający 
wartość 5 funiów ołowiu. Mąż jej musiał, 
rzecz jasna, wypłacić poszkodowanemu 5 
funtów ołowiu, a prócz tego wykonać wy- 
rok sądu, który skazał złodziejkę na karę 
obcięcia uszu. Ponieważ małżonek wahał się 
wyrok ten wykonać, nieszczęśliwej kobiecie 
obciął uszy sam poszkodowany. Sir Fiynders 
stwierdza jednak, iż obcięcie uszu było ka- 
rą stosunkowo łagodną, gdyż przy większych 
przewinieniach prawo przewidywało obok 

ŻE obcięcie nosa, wykłucie oczu 
16. d. 

Według asyryjsko-babilońskiego kode- 
ksu karnego, mężczyzna, który zastał «swą 
żonę w towarzystwie innego mężczyzny, 
miał prawo małżonkę swą zabić, Jeśli żona 
była kłótliwa, mąż miał prawo wyizucić ją 
z domu. 

Uzyskanie rozwodu w starożytnej Asy- 
rii i Babilonji było rzeczą dość łatwą, bo- 
wiem prawo małżeńskie przewidywało cały 
szereg powodów, dla których małżeństwa 
mogło być zerwane. Zaznaczyć jednak najeży 

iż prawo asyryjsko babilońskie dawało w 
tym kierunku znaczne przywileje mężczy- 
znom. Tak np. mąż, któremu żona obrzydła, 
mógł każdej chwiii uzyskać rozwód. Żona 
natomiast nigdy nie mogła opuścić męża 
bez jego zgody. 

ardzo surowe były również przepisy, 
dotyczące noszenia zasłony twarzy pizez 
kobiety w starożytnej Asyrji i Babilonii. Bez 
zasłony na twarzy nie wolno było kobiecie 
zamężnej nikomn się pokazywać, Natomiast 
noszenie zasłony na twarzy wzbronione by- 
ło niewolnicom, oraz kobietom lekkich oby- 
czajów. Kobiety, które postępowały wbrew 
temu przepisowi, podiegały surowym karom. 
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KRONIKA 
  

" Wsch. m. o g. 7 m 45 
Dziś 

Zach, m. в . || Nowż Bok ach, m, » g. 15 m. 34 

Im. Jezus 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorólogji U. S. B. 

z dnia 31—XHt 1926 r. 

Ciśnienie średnie ) 742 

Temperatura 
Grednia j saa 
(Opad za do- m“ 
Wiatr i przawažający Zachodni. 

Uwagi: Pochmurno, Śnieg, Minimum 
za dobę —f590. Tendencja  barometryczna 
wzrost ciśnienia. 

at 

URZĘDOWA. 

— (x) Zatwierdzenie uchwały 
R. M. przez Min. Spr. Wewn. 
Województwo wileńskie powiadomilo 
magistrat o zatwierdzeniu przez Mi- 
nisterstwo Spraw Wewn. uchwały 
Rady Miejskiej z dn. 28 listopada 
1926 r., dotyczącej przeniesienia kre- 
dytów miejskich z jednych działów 
budżetu do drugich. 

— (0 Godziny przyjęć u P. 
Wojewody. W dniu dzisiejszym do- 
rocznym zwyczajem .Pan. „Wojewoda 
Wileński przyjmować będzie w go- 
dzinach od 1—2 ppoł. w salach pa- 
łacu reprezentacyjnego, osoby, prag- 
nące złożyć na jego ręce,jako przed- 
stawiciela Rządu na terenie  Woje- 
'wództwa życzenia noworoczne dia 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

— () Z posiedzenia Komisji 
Ochrony lasów. Onegdaj w Wiel- 

kiej, Sali Konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego obradowała Okręgowa 
Komisja Ochrony lasów. 

Przewodniczył Inspektor Ochrony 
lasów p. Kutkorowski. 

,  Rozpoznano kilkanaście spraw 
śpowstałych na tle nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów w dzie- 
dzinie wyrębu lasu. 

MIEJSKA. 
— (x) Magistrat płaci zaświa- 

dectwo przemysłowe. W dniu 
wczorajszym magistrat m. Wilna 
wpłacił do Izby Skarbowej 5,300 zł., 
jako ratę za czas ubiegły do 1-go 
grudnia r. 1926, tytułem podatku 
obrotowego od kina miejskiego. Po- 
zatem magistrat opłacił 3,300 zł, za 
świadectwo przemysłowe na r. 1927 

. na prowadzenie kina miejskiego. 

WOJSKOWA. 

— Obowiązek meldowania się 
„szeregowych, zwolnionych z 
(wojska przed uplywem ustawo- 
wego czasu służby. |ak się do- 
wiadujemy celem dokładnego prowa- 
dzenia ewidencji wojskowej, która 
(winna uwidoczniać wszelkie zmiany 
miejsca pobytu i t. p. każdego żoł- 
'nierza, czy to służby czynnej czy to 
tezerwy lub pospolitego ruszenia i w 
ten sposób dać możność odnośnym 
władzom w razie potrzeby przydzie- 
fić tych żołnierzy tak w czasie poko- 
ju, jak i na wypadek wojny na od- 
bowiednie stanowisko — Ministerstwo 
*praw Wewnętrznych w porozumie- 
niu z Ministerstwem Spraw Wojsko: 

/wych zarządziło bezwzględne meldo- 
(anie się „szeregowych zwolnionych 
^& wojska stałego przed upływem us- 
"tawowego czasu służby czynnej na 
zasadzie art. 66 ustawy opow. obow. 
służdy wojskowej, jak następuje: 

Szeregowi zwolnieni z wojska sia- 
łego (urlopowani) przed upływem 
ustawowego czasu służby czynnej, 
winni aż do czasu ostatecziego prze- 
niesienia do rezerwy, meldować wszel- 
kie zmiany miejsca zamieszkania, 
względnie pobytu, narówni z szere- 
gowymi uriopowanymi z tem jedaak, 
że meldunki mają być dokonywane 

„Mie w komendach wojskowych, lecz 
wyłącznie w urzędach gminnych, ma- 

 gistratach, względnie bezpośrednio w 
urzędach meldunkowych, 

Powiadomione o zmianie miejsca 

y Powstanie Polaków 
nad Bajkałem, 

Manifest ten był ogłoszony po 
<ałej Syberji i władze przystąpiły do 

o wykonania. To wszystko wywo- 
łało w niektórych Polakach zmianę. 
Wielu którzy otrzymali zmniejszenie 

pary przestali na razie myśleć o wztiie- 
£eniu powstania. 

Dalsze wysyłanie Polaków za Baj- 
kał zostało chwilowo wstrzymane. 
Musiano ich rozdzielić na nowe ka- 
tegorje i to zajęło kiika dni czasu. 
V nowych wysyłanych partjach znaj- 

"dowali się tylko skazani na- ciężkie 
roboty; skazanych na „posielenie“ 
wydzielono i wskutek tego ilość wy- 
słanych za Bajkał znacznie się zmniej- 
Szyła. 

W pierwszej połowie lipca wszy- 
Scy zesłańcy znajdowali się już za 
'Bajkałem. Pierwsze dni zostały po- 
święcone rozpinaniu namiotów, mają- 
cych zamienić im mieszkania. Praco- 
Wauo przy budowie drogi na prze- 
strzeni 200 wiorst, począwszy od Kuł- 
tuka aż do stacji Lichanowej. Na 
Krugobajkalską drogę był przysłany 
oddział żołnierzy rosyjskich i koza-   

zamieszkania lub pobytu, Urzędy 
gminne, magistraty i biura meldun- 
kowe winny niezwłocznie powiadomić 
o tych zmianach Powiatowe Komendy 
Uzupełnień, w sposób ten sam jak 
to jest przewidziane w odniesieniu do 
rezerwistów i pospolitaków. 

Jedńocześnie dowiadujemy się, że 
osoby nie przestrzegające rozmyślnie 
obowiązku zameldowania przewidzia- 
nego powyższem zarządzeniem ulegną 
karze grzywny do 500 złotych lub 
atesztu do 6 tygodni, albo obu tym 
karom łącznie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walny zjazd Chrz. Nar. 
nauczycielstwa szkół powszech- 
nych. Dnia 2 styczaia br. w nie- 
dzielę zarząd okręgawy stowarzysze- 
nia Chrześcjańsko-Narodowego na- 
uczycielstwa szkół powszechnych w 
Wilnie zwałuje doroczny walny zjazd 
wszystkich członków organizacji na 
terenie Wi'na i powiatów. 

Zjazd odbędzie się w sali S.U.P. 
przy ul. Mickiewicza, 9. 

Program zjazdu: godz. 9 uro- 
czyste nabożeństwo w Bazylice, godz. 
10 otwarcie zjazdu: a) zagajenie po- 
siedzenia, b) wybór prezydjum zjaz- 
du, c) referat  «kulturalno-oświatowa 
praca nauczycisla poza szkołą», d) 
dyskusja nad referatem. 

Godz: "12m. 30—15 Przerwa 
obiadowa. 

Godz. 15 a) roczne sprawozdanie 
z działalności okręgu stowarzyszenia, 
b) sprawozdanie kasowe, c) sprawo- 
zdania kom. rewizyjnej, d) dyskusja, 
e) wybory członków zarządu, f) spra- 
wozdanie z działalności  poszczegól- 
nych Kół, h) zamknięcie zjazdu. 

Dia członków z prowincji kwatery 
są przygotowane. Należy tylko wcześ- 
niej zgłosić swój udział w sekretar- 
jacie zarządu oddz. okr. wileńskiego, 
mieszczącego się w lokalu szkoły 
powsz. Ne'24 przy ul. Mostowej 7. 

AKADEMICKA 

— Zabawa akademicka. Grono 
studentów Politechniki Warszawskiej 
i'W. S. H. zaprasza o przybycie na 
zabawę towarzyską dn. 2-go stycznia 
r. b. w lokalu Ogniska Akademickie- 
go (Wielka 24). 

Początek o godz. 9 wieczór. 

RÓŻNE. 
— Kol. Przyjaciół Akademika 

Polskiego. Wśród osób naszego 
społeczeństwa, którym leży na sercu 
byt młodzieży wileńskiej, zmuszonej 
do wyjazdu na studja wyžsze do 
innych miast Rzeczypospolitej, pó- 
wstała myśl zorganizowania Koła 
Przyjaciół Akademika Polskiego jako 
oddziału autonomicznego Komitetu 
Wojewódzkiego Pomocy _ Polskiej 
Młodzieży Akademickiej. Krok ten 
godzien najwyższego uznania' znalazł 
już zrozumienie i gorliwe poparcie u 
szeregu osobistości znanych naszemu 
miastu. 

Protektorat honorowy nad akcją 
organizacyjną przyjął P. Wojewoda 
Władysław Raczkiewicz, członek ho- 
norowy Akademickiego Koła Wilnian 
w Warszawie, tego największego sku- 
pienia młodzieży naszej po za Wilnem 
(150 członków). 

Zebranie organizacyjne Koła Przy- 
jaciół Akademika Polskiego wyzna- 
czono na dzień 4 stycznia 1927 roku 
o godz. 17 min. 30 w Wielkiej Sali 
Województwa  (Marji-Magdaleny 2). 

Sądzimy, iż liczne zgromadzenie 
w tym dniu wszystkich sympatyków 
powyższej sprawy, będzie dowodem 
jak żywotną i aktualną jest akcja na- 
szego społeczeństwa w kierunku za- 
opiekowania się młodzieżą akade- 
micką. 

— (x) Ku uwadze Urz. Poczt. 
Wilno I. W nocy z dnia 29 na 30 
grudnia r. 1926 między godz. 12—1 
przy rogu ulic Wielkiej i Świętojań- 
skiej pewiea kapral z kawalerji za: 
miierzał popełnić samobójstwo, przez 
wypicie większej dozy esencji octowej. 

Desperata w stanie „nieprzytom- 
nym znalazł pewien urzędnik Ma- 
g'straiu, który niebawem о wypadku 

  

ków dla pilnowania zesłańców. Było 
ich 138 ludzi i dzielili się oni na gru- 
py. liczące od 12 do 40 osób. 

Komendę nad wszystkimi miał 
pułkownik Czerniajew, a robotami za- 
rządzał, członek Rady głównego za: 
rządu Wschodniej Syberji, inżynier- 
podpułkownik Szac. 

Na utrzymanie każdego Polaka, 
wydawano miesięcznie 72 funty (29 
i pół kg.) żytniej mąki, 7 i pół fun. 
(8 kg.) jęczmiennej kaszy, 15 funtów 
(6,140 kg.) mięsa, i płytkę prasowa- 
nej herbaty. Pracowali zesłańcy od 
g. 5 rano do 6 wieczór. W 12 wior- 
stach od Kultuka znajdowała się inna 
partja Polaków, którzy przybyli tutaj 
z Listwienicznej. Starostami *) w tej 
partji byli Kwiatkowski i Gustaw Sza- 
ramowicz młody, nadzwyczaj епег- 
giczny i pełen zapału powstaniec. 
Obaj starostowie marzyli o wolności 
i byli gotowi dopiąć do tego za jaką 
bądź cenę. 

„Mamy przed sobą dwie drogi", 
mówił Szaramowicz, „albo zdechnąć, 
jak bydło”, wśród ciężkiej pracy, al- 

‚ +) Każda partja wybierała z pośród 
siebie starostę dla pośrednictwa między - 
mi i administracją. 

ЭВОЛО 

ZWINIĘCIE OBOZU. 

  

  

zameldował najbliższemu posterunko- 
wi policji. Po stwierdzeniu faktu przez 
posterunkowego wyżej wymienieni 
udali się natychmiast do Urzędu Po- 
cztowego Wilno I, w celu zawezwa* 
nia telefonicznie na miejsce wypadku 
pogotowia ratunkowego. Lecz nieste- 
ty ao aparatu dotrzeć niemogli gayż 
widocznie dyżurujący byli pogrążeni 
w głębokim Śnie. Wszelkie starania 
nic nie pomogły, wobec czego też 
wymienieni zmuszeni byli szukać 
innego sposobu, w celu okazania 
pomocy desperatowi. Nasuwa się py- 
tanie, czyżby odnośne władze zwierz- 
chnie tak zbytnio ufały w sumien- 
ność swych urzędników i nie prze- 
prowadzały częstej—koniecznej kon- 
troli. 

— „Betleem Polskie”. W nie- 
dzielę, dnia 2-30 stycznia 1927 roku 
stowarzyszenie młodzieży polskiej im. 
St Moniuszki w „Ognisku Kolejo- 
wem* przy ul. Kolejowej Nr. 29 o 
godz. 6 minut 30 wieczór odegra 
„Betleem Polskie" z urozmaiconym 
programem. 
— Hojna Ofiara. Firma „ Tektura” 

S-ka z egr. odp' w Wilnie, Wileńska 
14 na zebraniu udziałowców w dniu 
29 zm. asygnował z powodu zam- 
knięcia roku operacyjnego na cele do- 
broczynne do podziału na instyiucje 
dobroczynne w Wilnie Zł. 3.750. 

„Czarodziejski pierścień”. 
W niedzietę dn. 2.1.27 r. o-godz, 12 
min. 30 w Sali Miejskiej będzie ode- 
grany «Czarodziejski pierścień» uro- 
zmaicony śpiewem i tańcami. Całko* 
wity dochód przeznaczony na sieroty 
Domu Dzieciątka Jezus. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Bal Morski odbędzie się5-go 
stycznia 1927 r. w salonach recep- 
cyjnych Palacu Reprezentacyjnego 
(Plac Napoleona) pod: protektoratem 
P.P. Wojewody Wileńskiego Włady- 
sława Raczkiewicza i Inspektora Armji 
gen. bryg. Stanisława Burhardt-Bu- 
kackiego. Wstęp zł. 5. Całkowity da- 
chód przeznacza się na cele Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

Obowiązki Pań gospodyń przyjąć raczy- 
ły Panie: Białasowa Stanisławowa, Bochwi- 
cowa Stanisławowa, Bohdanowiczowa Ignaco- 
wa, Bohdanowiczó *na Marja, Bosiacka Bo- 

stawowa, Barszczewska Ludwikowa, Bur- 
ardtowa Aleksandrowa, Czarnowska Cze- 

sławowa, Dobaczewska Eugenjuszowa, En- 
po Mieczysławowa. Foglowa Janowa, 
lorczakowa Kazimierzowa, Gtowiūska An- 

toniowa, Głazerowa Stetanowa, Górska Ja- 
nowa, Hurycowiczówna Janina, Janowiczo- 
wa Janowa, Jordan-Bundykowa Wacławo- 
wa, Kownacka Piotrowa, Kowalska Edmun- 
dowa, Kalicińska Zofja, Kłosowa Juljuszo- 
wa, Kruszewska Janowa, Krzyżanowska Ka- 
rolowa, Kulesińska Stanisławowa, „Łoku- 
ciewska Janqwa, Łukowska Łudwikowa, 
Malinowska Olgierdowa, hr. Mohlowa Sta- 
nisławowa, Małecka Janowa, Materska Igna- 
cowa, Miedzianowska Władysławowa, Mi- 
chejdzina Kornelowa, Moszyńska _ Michało- 
wa, Mieszkowska Janowa, Minkiewiczówna 
Elżbieta, Popowiczowa_ Bolesławowa, Pie- 
karska Bolesławowa, Raczkiewiczowa Wła- 
dysławowa,  Reszczyńska Aleksandrowa, 
Reicherowa Michatowa, Rochowiczowa Ja- 
nowa, Rucińska Romanowa, Staszewska 
Juljanowa, Stabrowska Piotrowa, Sznioliso- 
wa Boleslawowa, Schrótterowa Karolowa, 
Szumańska Władysławowa, Szilling-Sienga- 
lewiczowa Sergjusz*wa, Sztraliowa Bolesła- 
wowa, Sobecka Janowa, Swiacko-Swiackie- 
wiczową Marja, Tokarzewska Michałowa, 
Turkułłowa Witoldowa, Wimborowa . Kazi- 

bo sprobować uwolnić się z pod te- 
go jarzma. Jeśli nawet powstanie się 
nie uda, to przynajmniej zginiemy z 
orężem w ręku, walcząc o swą wol- 
ność! 

"Takie mowy podburzały najbar- 
dziej zapalczywych i niecierpliwych 
zesłańców, którzy zupełnie nie chcieli 
zwracać uwagi na okoliczności, a 
czekali tylko okazji, aby wzniecić po- 
wstanie. 

Zapoczątkował je Celiński, który 
się znajdował właśnie w Murinie. Wi- 
dział on, że manifest imperatorski o 
amnestji podziałał ujemnie na Polaków 
i znacznie się przyczynił do ostygnię- 
cia ich- zapału. To też. chcąc dać 
przykład innym, wysłał przez Arcimo- 
wicza odezwę do starostów Szaramo- 
wicza i Kwiatkowskiego. 

Treść jej była następującą: Musi- 
my dokonać tego, cośmy postanowi- 
li. Czekać dalej nie można, gdyż każ- 
da chwila zwłoki może się stać przy- 
czyną naszej zguby. ]а pierwszy ze 
swym oddziałem rozpocznę powsta- 
nie. Tymczasem Arcimowicz nicch 
idzie ze swym oddziałem na północ 
wzdłuż brzegów  Bajkału.**) Rozkaz 
ściśle wypełnić. Odpowiedź niepo- 
trzebna. Celiński". 

mierzowa, Wyjeżyńska Adamowa, Węsław- 
ska Stanisławowa, Zawadzka Władysławo- 
wa, Zawadzka Adamowa, Zdrojewska Zo- 
fja, Zapolya-Zapolska Ksawerowa, Zahor- 
ska Stanisława. 

— Bal Rodziny Wojskowej. 
Pad protektoratem |. W. Pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej Aleksaadry od- 
bęcz'e się Bal Rodziny Wojskowej w 
dn. 8 styczna w Salonach Kasyga 
Garnizonowego. 

Obowiązki Honorowych Gospodyń ła- 
skawie przyjąć raczyły: J. W. P. P. Mec. 
Abramowiczowa, gen. Burchard Bukacka, 
mjr. Balingerowa, prez. Bafikowska, dyr. 
Białasowa, rej. Bujkowa, dr. Bujalska, mec. 
Burchardowa; p. Bohdanowiczowa, dyr. Boch- 
wicowa, p. Cywińska, p. Dworakowska, mec. 
Englowa, gen. Farowa, inż. Glatmanowa. 
p. Głowińska, dyr. Grzegorzewsta, ppłk, 
Górska, gen. Karasiewicz-[okarzewska, gen. 
Kubinowa, pik. Kruszewska, płk. Kozicka, 

k. Koziorowska, del. St. Kopciowa, sen. 
rzyžauowska, gen. lek. Klottowa, prof. 

Kłosowa, rej. Klottowa, prez. Korolcowa, 
red. Kownacka, płk. Lukasowa, prez. Lewa- 
kowska, hr. Łopacińska, wic.-prez. Łokucijew- 
ska, prez. Malecka, mec. Miedziano wska. 
hr. Mohlowa, hr. Mohiowa, wic. woj. Mali- 
nowska, prof. Michejdowa, płk. Ordyłowska, 
płk. Ożyńska, dyr. Osterwowa, prok. Przyłu- 
Ska, płk. Popowiczowa, prez. Popowiczowa, 
płk. Pakoszowa, prez. Pietraszewska; hr. 
Piaterowa, p. Pimonowa, insp, pol. Prasza- 
łow'czowa, woj. Raczkiewiczowa, orof. Ru- 
szczycowa, prof. Remerowa, kurat. Ryniewi- 
Czowa, płk. Szallyowa, płk. Schrotterowa, ppłk. 

- Siestrzeńcewiczowa, mec. Sumorokowa, prez. 
Szczepkowska, prez. Strumiłłowa, prof. Szy- 
mańska, prof. Szmurłowa, mec. Skinderowa, 
gen. Tupalska, ppłk. Trzebińska. ppłk. Wci- 
Śślakowa, ppłk. Wełdyczowa, kom; rz. Wim- 
borowa, prez. Węstawska, prez Wańkiewi- 
czowa, prof. Władyczkowa, dr. Wojewódz- 
ka Wanda, płk. Voglowa, dyr. Zawadzka, 
prof. Zawadzka Marja. 

Obowiązki Hońorowych Gospodarzy ła- 
skawie przyjąć raczyli: J. W. P. P. mec. 
Abramowicz Witold, gen. Burchard Bukacki 
Stanisław, mir. Balinger, prez. Bańkowski 
Witoid, dyr. Białas Stanisław, rej. Bujko 
Jan, dr. Bujalski Władysław, mec. Buchardt 
Aleksander, p. Bohdanowicz Igaacy, ауг. 
Bochwic Stanisław, płk. Czuma, p. Cywiński 
Jan, p. Dworakowski Włodzimierz, mec. En- 

el Mieczysław, gen. Fara,. inż. Glatman 
isa p. Głowiński Antoni, dyr. Grzego- 
rzewski Stanisław, ppłk. Górski, gen. Kara- 
siewicz Tokarzewski, gen. Kubin, płk. Kru- 
szewski Jan, płk. Kozicei Stanisław, pik. 
Kunicki, ppłk. Koziorowski, del. Kopeć Adolf, 
prez. Korolec, sen. Krzyżanowski Bronisław, 
gen. iek. Klott, prof. Kłos Juljusz, rej. Klott 
Jan, red. Kownacki, płk. Lukas, prez. Lewa- 
kowski Stanisław, hr. Łopaciński Sergjusz, 
wic. prez. Łokucijewski Jan, prez, Malecki 
Jan, mec. Miedzianowski Władysław, hr. 
Moh! Hieronim, hr. Mohl Stanisław, hr. Mohl 
Wacław, wic. woj. Malinowski Olgierd, prof. 
Michejda Jerzy, płk. Ordyłowski, płk. Ożyń- 
ski, dyr. Osterwa, prok. Przyłuski Józef, 
płk. Popowicz Bolesław, płk, Pakosz Michał, 
prez. Pietraszewski Jan, hr. Plater Jan, mec. 
riłsudski Jan, p. Pimonow, insp. pol. Pra- 
szałowicz Bronisław, woj. Raczciewicz Wła- 
dysław, prof. Ruszczyc Ferdynand, prof. Re- 
mer jerzy, kurat. Ryniewicz, płk. Szally Ka- 
zimierz, pik. Schrotter, ppłk. Siestrzeńcewicz, 
prez. Sumorok Restyfut, mec. Sumorok Leon, 
prez. Szczepkowski Bolesław, prez. Strumił- 
ło Marjan, prof. Szymański Juljan, prof. 
Szmurło Jan, rej. Siewiorek Józef, mec. Skin- 
der, płk. Skwarczyński, gen. Tupalski An- 
drzej, hr. Tyszkiewicz Jan, ppłk. Trzebiński, 
ppłk: Wciślak, ppłk. Wełdycz, kom. Rz. Wim- 

or Kazimierz, prez. dr. Węsławski Witold, 
prez. Wańkowicz Stanisław Senior, red. 
Wścieklica, prof. Władyczko Stanisław, płk. 
Vogel, dyr. Feliks Zawadzki, prof. Włady- 
„a Zawadzki, p. Adam Zawadzki, ppłk. 

ello. 

— Bal Białej Chryzantemy. 
15 stycznia tb. w sałonach Domu 

Oficera Potskiego pod protektoratem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego «d- 

       

Gdyby Celiński stanowczo nie za- 
powiedział, że występuje, Kwiatkow- 
ski i Szaramowicz, pomimo swej nie- 
cierpliwości i gwałtowności, zwlekali- 
by z powstaniem, dopóki nie zapano- 
wałby wśród zesłańców bardziej po- 
myślny nastrój Ale opuścić Celiń- 
skiego i dozwolić, aby bez ich pod- 
trzymania zginął wrazze swym woj- 
skiem oni nie chcieli, Więc chcąc nie 
chcąc go usłuchali. 

Szaramowicz począł namawiać to: 
warzyszy chwycić za broń i połączyć 
się z oddziałem Celińskiego w Kultu- 
ku. Ale o ile przed odczytaniem ma- 
nifestu wszyscy pragnęli czemprędzej 
rozpocząć powstanie, o tyle teraz wa- 
hana SiĘ I uazywano to nierozważnym 
krokiem. Napróżno Szaramowicz tłu- 
maczył, że w razie zwycięstwa na- 
szych ciemięzców wszyscy bez wyjąt- 
ku Polacy poniosą karę; lepiej więc 
jest powstać i wyzwolić się z pod wła- 
dzy Rosjan. Nic nie skutkowało. Za- 
mieszanie wsród zesłańców zwiększy- 
ło się i wzbudziło nawet podejrzenie 

#*) Celiński wybrał kierunek północny 
dlatego, ponieważ za stacją «Posolskoje> 
zaczynało się wyjście z gór "Bajkalskich w 
stepy, któremi było lekko dostać do granicy 
mongolskiej. 

  

Satwiar ski, kpt. Stawifńscy, 

będzie się bał reprezentacyjny  zwią- 
zku Strzeleckiego p. n. „Bal Białej 
Chryzantemy*. 

Obowiązki gospodyń oraz gospo- 
darzy honorowych zechciały uprzej- 
mie przyjąć następujące osoby. 

Pp. mec. Abramowiczowie, dr. Alchimo - 
wiczo wie, płk. Alter, 

Inż. Bachowscy, kpt. Bacz, mec. Bagiń 
ski, red. Batorowicz, Benisławska  Ofelja z 
córką Heleną, dyr. Białasowie, mjr Białkow- 
scy, nacz, Bielunasowie, inż, Bochyńscy, 
not. Bohuszewiczo wie, sędz. Brandtowie, Dr. 
Brokowski, mjr, Budrewiczowie, gen. Bur- 
hardt-Bukacki. 

Poseł Chomiński, mjr, Ciastoń, inż. Cy- 
wińscy, red. Czaki, płk. Czuma, inż. Czy- 
żowie. 

Dobiesław Damięcki, gen, Dąb-Biar- 
n:ccy, kpt. Dąbrowski, płk. Dębski, prez. dr“ 
Diuski, kmdt. Do2o0sz, sędz. Dowgiałłowie, 
rnż, Dreszer, mjr. Drewniakowie, mje Dwo- 
rzakowie, mjr. Dziadoszowie, gen. Dzierża- 
nowscy, nacz, Dziewiałtowscy-Ginto wt. 

Prof. Ehrenkreutzowie. 
Gen. Farowie, kpt. Fiłdortowie, płk Filip- 

kowscy, mec. Florczako wie, płk. Fiorek. 
1. Gallowie, mjr. Gałąz zowie, inż. G2d- 

wodowie, płk, Górski, mjr, Gil, prez. Grze- 
gorzewscv. prez. Gałąskowie, 

Płk. Hackbeilowie, mjr. Hałacińscy, mjr. 
Heil-Rawiczowie, art. Hendrychówna, por. 
Hordtowie,  Dobiesławowa  Hryniewiecka- 
Damięcka. 

Dr. Iszora, starosta Iszora, mec. iwanow- 
scy. 

i prof. Jakowiccy, red. Jankowski, prof. 
Januszkiewiczowie, prof. Jasińscy. 

inz. Kadenacy, inż. Kamińscy, prez. Ka- 
mińscy, Karczmarczykowie. kot. Kawalec, 
prof. Kempistowie, główny kmdt Kierzkow- 
Ski, dr. Kieżunowie, płk.  Kieczyńscy, 1tm. 
Kiepaczowie, prof. Kłossowie, mjr Koc, płk, 
Kahutnicki, poseł. Košciatxowski Zyadram, 
łk-pilot Kossowski, prez. Koessler, - prez. 
r, Pom. Kowalski, płk. Koziccy, prez. Ko- 

złowscy, prof, Krasnopolscy, mjr. Krėlikow- 
всу, płk. Kruszewscy, kpt. «rui-Śmigłowie, 
sen. Krzyžanowscy, gen. Kubinowie, mec. 
Kalikowsk!, płk. Kunicki, por. piłot Kuzian. 

Lidowscy, por. Lasonowie, inż. Lacho- 
wiczowie, Ledniczi Seweryn, mjr Leikos- 
Kowalscy, por. pilot Leszczyński, - Lewicki 
Michal, prof. Limanows<i, inż, Luboińscy, 
prot. Ludwig. 

inž. Łagunowie, inż. Łastowscy, prez. 
Łączyńscy, kpt, Łebkowzsey, prezyd. Łoku- 
ciejewscy, Łopaciński Euzebjusz, red. Łopa- 
lewscy, sędz. Łuczyński. 

Płk. Maćkowscy, dyr. Maculewiczowie, 
prez. Maleccy, v-woj. Malinowscy, .prof. 
Matusiakowie, kpt. Mayerow:e, Meaemy Ar- 
tur, prof. Michejdowie, mec, Miedzianowscy, 
inż. Mieszkowscy, Bir Mirgałowscy, prez. 
Miśkiewicz, kmdt. Miodkowscy, pik. Moraw- 
scy, kmdt. Mrocz-iewiczowie, 

prez. Nagrodzcy, płk. Niemierscy, star. 
Nitosławscy, inż. Nosi, 

mjr. O>ertyńscy, dyr Okuliczowie, O. 
Olejniczakowska, prof. Opoczyńscy, płk. 
Ordyłowscy, kmdt Ordynięc, kpt. pilot Or- 
liński, dyr. Osterwowie, płk. Ożyńscy, prez. 
Ożdźyński, 

płk. Pakoszowie, kpt. Parczyńscy, płk. 
Pasławscy, prof: Patkowscy, pik. Pereświet- 
Soltanowie, prof. Petrusewiczowie, por. 
Piaseccy. inż. Piekarski, ptez. Pietraszew- 
scy, Piłsudzcy Adamostwo, mec. Piisudski 
Jan, mjr. Pióreccy, mjr Piórowie, pos. Pia- 
wscy, p:k. Popowiczowie, płk. Powieżowie, 
insp. Praszałowiczowie, mjr. Proficowie, 
mjr. Prystorowie, prok.  Przyluscy, płk, 
Pytel. 

_ wojew. Raczkiewiczowie, mec. Raczkie- 
wiczo wie, prez. Rewkowscy, kom. Reszczyń- 
scy, prof. Reycherowie, not. Rożnowski, 
prot. Rómerowie, prez. Rucińscy, rim. Rud- 
niccy, Rusieccy, gen. Rydz-Ś nigiowie, kurat. 
Ryniewiczowie, 

mjr. Sabliński, por. Sacewiczowie, mjr. 
Sęka'owie, dr. Safarewiczowie, mec. Siaw- 
ciłłowie, mjr Siedlecki, płk. Skorobohaty- 
Jakubowscy, Skórka Andrzej, płk. Skwar- 
Czyński, prof. Sławiński, Janostwo Sobecoy, 
red. Sokołowski, Stabińska-t rzybytkowa, mi- 
nistr. Sianiewiczowie, starost. Staniszewscy, 
prez. prez. Staszewscy, dr Staniewscy, mjr. 

rtm. Sucheccy, 

kozaków, którzy słysząc krzyki i ha- 
łas w obozie więźniów, chwycili się 
za broń. Wtedy Szaramowicz z nie- 
wielką garstką wiernych współtowa- 
rzyszy, szybko rozbroił straż i wyru- 
szył na spotkanie Arcimowicza. Obyd- 
wa oddziały spotkały się o: dwie 
wiorsty przed Murinem. Powitano się 
okrzykami radości. Wodzem wybrano 
Szaramowicza. Z zesłańców niechęt-. 
nych powstaniu zostało „w Murinie 
100 ludzi, licząc w tem i chorych. 

Szaramowicz stosownie do rozka- 
zu Celińskiego, jako głównego do- 
wódcy powstania, posuwał się wciąż 
brzegami jeziora Bajkalskiego, zabie- 
rając po drodze, na pocztowych sta- 
cjach broń i konie, które zostały roz- 
dzielone pomiędzy jego partją, liczą- 
cą 80 osób. W ten sposób powstała 
mała garstka kawalerji. Dowództwo 
nad nią powierzono Leopoldowi Elja- 
szewiczowi. Szaramówicz wysłał kawa- 
lerję naprzód, jako awangardę z roz- 
kazem posuwania się pośpiesznym 
marszem w kierunku Miszychi ażeby 
tam oczekiwał nadejścia jego z  pie- 
chotą. 

Odległość między Murino 
szyche była dość wielka; 

i Mi- 
wynosiła 

około 90 wiorst. To też kawalerja po- 

prez. Sumorok Restytut, prez. Szczepkow- 
$cy, prof, Szmurłowie, B. Sztrallowa, art. 
rzeź. Szukalski, Szumańscy, prof. Szymań- 

, kpt scy 
2 E zińscy, kpt. Śniechowski, 

Świda Witold, red. Świechowski, 
Toczkowie, gen. Kara iewic7-Tokarzew- 

ski, Tołłoczkowie, dr. Totwenowie, Trtsz- 
kowska, płk. Trzebińscy, mir. Tyczyński. 

dr. Umiastowscy, mjr Ulatowscy. 
art. Vorbrodt, 
Waliccy, kpt. Wąsowicz-Dunin, pik. 

Wciślak, prof, Wierzyńscy, komis. Wimbo- 
rowie, starost. Witkowscy, prof. Władyca- 
obie ai red: Wėcieklica, 6 WYSZYŃSKI) 2 

© mieć. Zagórscy, mjr. Zajączkowski, płk 
ATZ Zygmunt m. ek, 

pfez. Żejmowie, mir igrodzcy, dr. 
Żukowska, Żyźniewski Ryszard. ; 

Celem ułatwienia utrzymywania 
biletów przez p.p. Gospodynie oraz 
Gospodarzy honorowych ustanowio- 
ne zostały dyżury Komitetu Organi- 

zacyjnego w Domu Oficera Polskie- 
go (Mickiewicza 13) w dniach 3-go, 
4-go, 5-go, 12-go, 13-go i 14-go 
stycznia od g. 5-ej do 7-ej po poł. 

SPORTOWA. 
— (t) Kursy narciarskie. W okresie 

od 28-1—18-I1 1927 zorganizowany zostanie 
Kurs Narciarski w Worochcie. PR 

Wszystk e okręgi przysposobienia woj- 
skowego wydelegują na te kursy jednego 
członka, który po ukończeniu kursów będzie 
instruktorem na miejscu. 

TBATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj w 
dniu Nowego Roku odbędą się dwa p'zed- 
stawienia: o g. 4-ej pp. <Romantycznis Ro- 
standa, o gi 8-ej <Wyzwolenie» Wysp'ań- 
skiego z Juijuszem Os'erwą jako Konradem. 
Jutro o g. 4-ej pp. «Świętoszek» Moliera, o 
g. 8-ej w. p? raz pierwszy <Oj młody, mło- 
dy!» Fredry syna w przeróbce Zespołu Re- 
duty, który uczynił z tego utworu tryskają- 
cą humorem komedję współczesną. W po- 
niedziałek <Oj młody, młody!» po raz drugi. 

Bilety i abonamenty nabywać można w 
biurze podróży *Orbis> od god. 10 — 4.30 
w dnie powszednie i od godz. 10—12 w nie- 
dziele i święta. W dniu przedstawienia bile- 
ty sprzedaje kasa teatru Reduta. : 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
Teatr Polski powtarza program Sytwestro- 
wy, złożony z arcywesołej krotochwili w 
3-ch aktach W. Rapackiego <]a tu rządzę» 
z K. Wyrwicz-Wichrowskim i L. Piliad w 
rolach głównych, oraz działem koncerto- 
wym, w kiórym humo", piosnki i taniec są 
reprezentowane przez Czołowe siły nsszego 
zespołu. Życzenia noworoc=ne aktualne wy- 
kona przy akompanjąmencie harmonji — K. 
Wyrwicz-Wichrowski, jako dziadek z pod 
Katedry. z 

— «Kobieta, wino i dancing». Jutro 
t. j. w niedzielę o g. 8 wieczorem raz jeszcze 
graną będzie świetna komedja St. Kiedrzyń- 
skiego <Wino, kobieta i dancing». 

— Popołudniówki świąteczne w Te- 
atrze Polskim. Dziś o g. 4-ej pp. po ce- 
nach najniższych graną będzie krotochwila 
amerykańska «Dzień bez kłamstwa»; jutro 
2żas— Wesele Fonsia». . 

Ceny miejsc od 15 groszy. 
— Najbliėsza premjera. We wlorek 

wchodzi na repertuar Teairu Polskiego naj- 
nowsza komedja amerykańska Mongomery- 
ego «Tajemnica powodzenia». Sensacyjna 
treść tej ciętej satyry stanowi widowisko 
niezwykle z2jmujące : 

— Teatr <Operetka-Wodewilr (Ludwi- 
sarska 4). Ostatnie. cztery przedstawienia 
odbędą się w dnin 1 i 2 stycznia. W Nowy 
Rok 0 g: 4-ej'pp: przedstawienie dla dzieci 
«Książe Leniuszek» i <Choinka». Ceny od 
30 gr. do 2 zł. 80 gr.; o g. S-ej m. 15 wiecz. 
<Gejsza>. 

W niedzielę 2-go stycznia o g. 4-ej pp. 
po raz ostatni po cenach od 50 gr. do 3 zł. 
«Hrabina Marica», wieczorem zaś o g. 8 
m. 15 «Gejsza». 

Ofiary. 
— Na rzecz potrzebujących doraź 

nej pomocy weteranów powstania 1863 r. 
Szereg osób ze składu Sęiziów, Proku- 

ratury i Notarjatu zł. 100. 
— Dla b. posterunkowego Kozłow: 

skiego: Jurek i Wandzia Jensz zł. 5. 
— Zamiast. wizyt i powinszowań 

Noworocznych: 
„ Na Žiobek im. Marji Antoni Janus1e- 

wicz 24..5,-Mieczystaw Bohdanowicz zt. 20, 
Konstanty Syrewicz zł. 5. 

Na Schronisko Nauczycielek wete- 
ranek Michał i Maria Józefowiczowie zł. 5. 

Na Polską Macież Szkolną Włodzi- 
mierz Dworakowski zł. 5. 

— Dyrekcja Księgarni Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego zamiast życzeń 
Pe na najbiedniejszych składa 
Zi. ь 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

‚ Uprzejmie proszę o łaskawe zamieszcze- 
nie w poczytnem piśmie WPana Redaktora, 
kiku słów posziekowania p. l. Pagierowl 
(Ks ęgarnia <Lektor) za bezinteresowną i 
wydainą pomoc przy organizacji przedsta- 
wień operetki polskiej w Wilnie, oraz za 
bezinteresowną przedsprzedaż nasztch bile- 
tów jak i wogóie życzliwe stanowisko dia 
całej imprezy. 

Dyrektor (2) Jose? Winias rekter (—) Józe. iniaszkiewicz. AO, (—) kiewicz. 

2 ii i iii 

špieszala, o ile mogla. Nieopodal sta- 
cji Wyd ino napotkali powstańcy dwa 
pocztowe wozy, dążącę w kierunku 
Murina. To jechali oficerowie nazua- 
czeni dla pilnowania robót na „Kru-- 
gobajkaiskiej* drodze: podpułkownik 
Szac, esaul Proszutiński i „zauriad- 
sotnik* Popow. Eljaszewicz wydał 
rozkaz zeskoczyć z koni i otoczyć 
spotkanych oficerów. Ci spostrzegłszy 
uzbrojonych Polaków, wstrzymali konie. 

Na mrośbę Eljaszewicza oddać 
broń, oficerowie bez słowa protestu 
oddali swe szable j rewolwery. Pow- 
słańcy otoczyli ich powozy i powieźli 
napowrót do Miszyche. Po paru wior- 
stach drogi napotkano jeszcze po- 
wóz w którym jechał pułkownik Czer- 
niajew. Gdy zażądano od niego 
złożenia broni, Czerniajew zapytał 
chłodno: „Co to znaczy?* „To znaczy, 
że pan jesteś aresztowany przez Po- 
łaków-powstańców*, odpowiedział mu 
Eljaszewicz. Więdy Czerniajew z u- 
kłonem podał mu swą brcń. Przyłą- 
czono go do poprzednio aresztowa- 
nych, i następnie, rzabrawszy konie, 
wyruszono dałej w drogę. 

(C. D. N.)



     

  

| udelikatnia i odświeża cerę, Chroni 
- рггей рекеп!ет. „- › 

HENRYK ŻAK - POZNAŃ, Fabryka perfum i kosmetyków. 
       
    

twarz i ręce 

  

  

  

  

iejski Kitematooraf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobrameka 5) 

KASA CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 

SŁOWO 

Driš będzie wyświefiany film 

„NIE GRZESZ MATKO* *"=ix*« i 

| oraz nad program <MAKSIO BOKSEREM» w 2.ch aktach. 

i 
CENA BILETÓW: * Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

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

Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz 10. 
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KINO Na ekranie: Rozkoszna salonowa 
komedja w 8 akt. „Jedynaczka Króla Miedzi" 
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w " (OSTROŽNIE Z FLIRTEM). 0900 
Ka W. JUREWICZ 2 я Poloni 66 ; SE * rolach głównych: najmilsza artystka swiata NORMA SCHEARER 1 JACK NOIT, 
“ o 0 m Rzecz dzieje się współcześnie w New - Jorku i Kanadzie w T.wie holdującem chłopczycom» Pierwsza Polska$ Wytwórnia 
$ były majster firmy PAOEL RURE e 93 : miłostkom i rozwiązłym zabawom, Apasatów:do. Powielania 

łask. klijente! 6 sio tyik: ul.£A, Micklewicza 22, m ie: Gościnne wys znanej i iai 
+ Pain ka * As 2 3 : Na scenie: pabuose Ei Bialskiej która podczas seansów wykona: s 46 

% ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. © 5 Arje z opery „Tosca“, „Halka“, „Pikowa Dama“ i in, | 0 Ip 
% Ро!;сд zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz * 

99 + wykonywa ponų od biżuterji po cenach ė * Kino-Teatr Film, o ktėrym diugo mėwič i myšleč będiie Wilno! $ Jen. przedstawiciel: 
a Najpotężniejsze arcydzieło sezonu! $ T-wo. Mill SB 

Z powodu LiKWiDACJI wyprzedaję | Helios“ Wi d ® Lib Monument. dramat erotyczny w 12 akt, S$ | Handlowe ;, 0gT6p Z0.0. 

PIANINA, FORTEPIANY e , a czy ni i anu p./g. słyn. romansu Р, Benoit. 2 WARSZAWA, 
i FISHARMONIE Ph. cenach W rol. gł, Arlette MARCHALL i PETROWICZ. Oszałamiający przepych wystawy! Marszałkowska 119. Te'. 37—83 

ycznych ul. Wileńska 38, 5 я s Emocjonująca trešė. Seansy o 4, 6, 8 i 10 1/4, e Tylko za 120 zł. setki tysięcy 

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

- Często naśladowany, lecz niedości- © 
śniony oryginał wody Kolońskiej 
  

  

  

   EAU de COLOGNE | 

оЩ че 
SKONCENTROWANA 

  

       

    
    

HENRYK ŻAK 
POZNAN   

5 "Nie przyjmowač talsyfikatów. а 
а       

  

  

  

Wažne dia Kresėw 

Elektryka 
OKAZYJNIE. 

Z powodu przyłączenia się do Elektrowni Gródek są 
do sprzedania następujące maszyny w dobrym stanie: 

: Dwie aa Wolff Company po 80 P.S. 12 
Łatm. z condesatorami i przegrzewaczami 
1906—1907 r. A >= 

Jedna dynamo Simens Szukert 2—110 wol 168 amp 
į 975 obr. 

„ 225 500 wol, 18—200 
amp. 810 obr. 

| 220— 300 wol. 120—164 
3 amp. 975 obr. 

Tablica rozdzielcza z całym kompletem 3x4, 
Baterje firmy Tudor typ.: S. 16 3 gor.: 164 amp. 

; 124 ogniwa, 
| Powysze sprzedaje się w tukomplecie lub częšciow.   

  

  

    RAREBEZEK ЛОЛО 6 оЗО о оа СО я ка 6 6а Ыа 

Najtańszy i najlepszy upominek dla dzieci i młodzieży 

  

Książki różcwe I książki bękline | 
Książki wychodzą co tydzień: w jednym tygodniu —     

  

  

NA RATY! 

Wiadomość Jabłonowo (Pomorze) Gmina. 

Hurt! Detall 
NAJTAŃSZE RADIO :;,:: 

Odbiorniki ""P""e_ze<c skŁADOWE. , 
Wilno, 

Wileńska 24 
R djo- techniczne Tel. Nr 1038. „7 BI 

Istniejący od r. 1914 sklep płótna i bięlizny 

G. Arndta 
Wilno, Wielka nr. 6 

| Zawiadamia Sz. Klijentelę, iż z dniem 1 stycznia 1927r. 
pan Stanisław Jezierski (były: kierownik firmy B-ci 
Jabłkowskich) wstąpił do spółki. Sklep został nana- 
wo zaopatrzony w bieliznę damską skromną i opa- 
lową, pończochy, bieliznę męską, towary bieliźniane, 

kołdry watowe, swetry, żakiety, serwety, kapy. 
Sklep nadał będzie prowadzony pod firmą 
Gustaw Arndt i Stanisław Jezierski 

+ Kalkulacja cen zniżona, wszelkie towary w dużym 
wyborze: 

  

  

    
   
   
      
  

im. A. MICKIEWICZA 

W. Pohulanka 14, 2 piętro 
przyjmuje zapisy na wykłady w 2-gim półroczu 

od dn. 3-go stycznia, godz. 6—8 wiecz, 
Ogpła'a miesięczna za 3 godz, tygodniowo; język polski 
i arytmetyka 3 zł, angielski, francuski, niemiecki, 

buchalierja, korespondencja i inne przedmioty 5 zł. +
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
 A
 

Pielęgniarek i Higjenistek 
: W KRAKOWIE 

otwiera nowy kurs od 15 lutego 1927 r. Nauka trwa | 
2 lata i 1 miesiąc; przyjmuje się tylko internistki, 
Wykształcenie: 6 klas gimnazjalnych, lub równorzędne. 
Zgłoszenia: Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgnia- || 

Kopernika 25 | 
WANETADEETEWZAC 

Uniwersytecka Szkoła | 

| 
i 

rek i H'gienistek, Kraków, 

    

  

     

  

    

    

     

    

    

   

    

różowa (dla dzieci) w drugim—bł kitna (dla dzieci starsżych i młodzieży). 
Każdy tom w barwnej kolorowej oprawie i obficie ilustrowany wewnątrz, 
Treść zdrowa i zajmująca, na wysokim poziomie literackim i artystycznym. 

szata zewnętrzna powabna i estetyczna, rozwi ająca poczucie piekna u 

> dzieci i młodzieży. 

Cena tomu w prenumeracie zł. 1. Za przesyłkę dolicza się 10 pro 

Dotychczas zostały wydane RęcSi 
KSIĄŻKI RÓŻOWE © KSIĄŻKI BŁĘKITNE 

Benedykt Hertz — Kciuk i kot maj 4 pd — Ршвнигсен 
h: E ja Solska — skim sztandarem; dmun 

as Zosi i Rysa u Króla Jezierski — Wyspa Elektyrczna 

Sa: oknie O Bim арУЕ о ая На ер епа uniBOwna — czem ш Г 

mówiły Jaskółki; Janko Myzyk Ba. ae ów sh 

— Dzidzia (w grudniu), e ycerz ( w oni aj ną Inga 

Prenumeratę przyjmuje się również wstecz, t. į. od listopada 1926 r. 

Adres Redakcji i Administracji: E. Wende i S-ka, Warszawa, Krakowskie 

Przedmieście Nr. 9. Konto czekowe P. K. O..Nr, 13.636. a 

Wydawczyni i Redaktorka: Kierowniczka Literacka: | 

Janina Remigjuszowa Kwiatkowska. Stefanja Jerwiczowa,? 7% 

i SGZS 

MTTT 
Mydło 

4
0
0
4
 

  

  

   

  

S `   

  

RB 

odbitek pisma maszynowego i 
ręcznego, rysunków  technicz- 

nych i reklamowych. 

Najlepsza i najtańsza na 
świecie drukarnia domowa 

WYRÓB KRAJOWY. 

UWAGA! Energiczni przedstawi- 
ciele w całej Polsce poszukiwani.   

PROSZEK'0D BÓŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA 
> "USUWA NAJSILMIEJSZE 
Vas GŁOWY 

    

040+44444406444404 5 

Obwieszczenie. 
Wileńska Izba Skarbowa niniejszem po- 

deje do powszechnej wiadomości, iż z dniem 
1 stycznia 1927 r. zapssy spirytusu i są 
bów wódczanych, znajdujące się w  iabry- 
kach wódek, hurtowniach, restauracjach, 
sklepach detalicznych, j k również u osób 
prywatnych (u ostatnich ponad 10 litrów 
1000), wręszcie przesyłki spirytusu i wódek 
wysłane przed dniem 1 stycznia 1927 r. (po 
nadejściu do miejsca przeznaczenia) podle- 
gają dodaikowemu opodatkowaniu, a mia- 
nowicie: 

a) spirytus przeznaczony do wyrobu 
wódek czystych, oraz zawarty w półfebry- 
katach wódek czystychi gotowych wyrobach 
po 154 zł. za hektolitr 1000. Przez wódki 
czyste rozumie się jedynie wyroby nieza- 
wierzjące cprócz spirytusu i wody żadnych 
innych domieszek; : <sis. <A PEAK 

b) spirytus przeznaczony do wyrobu 
wódek gstunkowych, oraz zawarty w goto- 
wych wyrobach, półfabrykatach, sokzch, 
morsach i t. p. po 175 zł. za hl. 1000; 

e) spirytus do celów leczniczych i do- 
mowych, rozlany do butelek i znajdujący 
się w prywatnych hurtowniach i miejscach 
detalicznej sprzedaży po 193 zł. za hl. 1000. 

  

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

l poleca ы 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l-a 

Należność może być spłacona w 
ciągu 10 miesięcy, Kredyt bezpro- 
centowy. Żądajcie broszury opisowej. 

Przedsiębiorstwa 1 wyżej wymienione 
osoby obowiązane są zgłosić do dnia 5 
stycznia 1927 r. właściwemu Oddzi»łowi lub 
Inspektorowi Kontroli Sk:rbowej zgłoszenia 
w 2-ch egzemplarzach o zapas:ch Spirytusu 
ZE do a I се- 

(ów, orsz wyrobów wódczanych, siada- 
nych w dniu 1 stycznia 1927 r. Odbiorcy 
zaś przesyłek wysłanych przed dniem 1 
stycznia 1927 r., a odebranych po tym ter- 
minie są obowiązani zgłosić się właściwe- 
mu Inspektorowi lub Oddziałowi Kontroli 

  Skarbowej w przeciągu 2-ch dni po odbi rze. 
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SE ŻADAJCIE TYLKO! 
Magist 

k Glicerophosphate czysty i z żelazem „ Buko wilka, 4 

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

Magist 
Thė Purgativ podiug Chambarda „ ke das 

i jące, nieszkodliwe dla organizmu, łagodnie i szybko 

4 I Raba stosowane dla osób dodnałyci: oraz dzieci. 

Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratorjum są 
zaopatrzone w czerwony podpis „A. Bukow- 

ski* i markę ochronną trójkąt ze stątywem. 

W. Z. P. Wilno 3 il 1926 r. Nr 10, Reg, Min. Zdr, Pub. Nr. 228. 
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£ jesl nieubłagana, coroczńie kosi tysiące 

Gruźlica płuc lędzi Nie Bi różnicy dła narodowości, 

tanów wieku i po > prawie u wszystkich zejść przypada na a 
jdać we wszystkich księgarniach. 

H. NIEMOJEWSKI „„Leczenie płuc 
(Przyczynek do terapji gruźlicy). 

Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru- 

żlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 

tej plagi ludzkości. Cena i zł. Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. 

WILNO, Królewska 1, (telefon 314). Konto P. K. O, 80.180, 
P. S$. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. 0

0
0
0
9
9
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Wyczwca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 

  

Biuro Techniczno - Handlowe 

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
Adres tel. — «KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

NAJSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 4 

1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WrTWORNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

  

Wydź. Zdr. Nr. 88. 

NoG ootOorzony 
SKLEP 

$. Н. Kuiesza 

Wilne, Zamkowa 3. 

POLECA 

naczynia kuchenne, szczotki 

Piece żelazne 
naftowe 

„„ SZamotowe, 

Klozety pokojowe wynośne. 

Kuche n ki spirytusowe 
naftowe. 

Wagi i odważniki. 

Piły, siekiery i gwoździe. 

Po cenach niskich. 

” 

LK Wa 
® 

ALL ELT O BOLLY 
TAS 

WARSZAWA, Ч     

Odpowieczialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

    

    

    

      
       

'«co do ilości, mocy spirytusu i wyrobów 
wódczanych, tudzież imię i nazwisko właści- 
ciela i miejsce przeciiowywania wyrobów. 

Szczegółowych  informacyj _ udzielają 
Urzędy Akcyzowe w Wilnie i Wilejce, In 
spektoraty oraz Oddziały KKcntroli Skarbo-   
wej. 

(—) J. Małecki. 
PREZES. 

Wilno, dnia 20 grudnia 1926 r. 
3372/V1 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

prawnuczka Lenorman; co wrėžyla 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6. w bramie na schody. 
Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz.   

GRANULKI || 
RUSSYANA* 
ZR 

POLU 
£ WIEZAWODNY ŚRODEK: 

ma 6 *KASZLU 
DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
FaBayka Chenieżno_ A.P KOWALSKI” WARSZAWA 

  

AGRONOM Kupimy zaraz 
kawaler, lat 27 z ośrodek шЬ foiwark z 
ukończoną Akademją dobremi zabudowania. 
Rolniczą w kom Bi wz ładną 
czy Oraz 4 siedzibą, lane w 
racą w dużych i obliża Wilna. 
intensywnie prowa- ileńskie Biuro 

dzonych majątkach  Komisowo Handlowe 
poszukuje posady Ad, Mickiewicza 21, 

rządcy samodzielnego tel. 152. 
względnie pod dyspo- 
zycję samego właści. Miyn murowany 

  

епа 

1. Akoris Wilno. МАЕ dogodnych 
Mostowa 2/21, я Ймш;:у 1…-.. 

Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

kradziono książkę Ad. Mickiewicza 21, 
Grojstową rocznik te]. 152. 

1901 wyd: przez = 
P. K. U+ Święciany 
na imię Rekiecia Sta: 
nisława, oraz pokwi- 

SKLEP 
odstąpię natych- 

    

towanie 0 złożeniu | miast w centrum 
kaucji na imię Jana miasta, dobrze 
Zienkiewicza w Sądzie prosperujący 
Okręgowym?w Wilnie. | (2 wystawy): może 

być z towarem 
spożywczo: 

Akuszerka kolonjalnym. 
Wi Smiałowska | Warunki dogodne: Dowiedzieć _ się: 

Wileńskie Biuro 
Komisowo:Handlo- 
we Mickiewicza 21 

yjmuje od godz. 9 
Lai = z. 

m. 
WZ.P, Nr 63 

  

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskiz» Kwaszelna 23 

Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane * 

    

СЭ 
     

Do wynajęcia | 
pokój umeblowany Z 
elektrycznością i opa*„/ 
łem. Wejście niekrępu- 4 
jące. Adres w Redakcji 

i 

POWODU 
wyjazdu sprzedaje 
się fortepjan @ 
lustro. o. 

Kalwaryjska 156. 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ || 
chor. W ENERYCZ- | 
NE,  MOCZOPŁC. | 

HSKÓRNE 
od 10-1,god 5-8 w. 

DO! KTOR į 

LIeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. | | 
RYCZNE i chor, | 
DRÓG MOCZ, { 

prz. 12—5 | 
ul.Mickiewicza 24. 

tel. 277 | 

w. Zdr. Nr. 31. | 

į 

Etola || 
sobolowa || 

okazyjnie| 
do sprzedania 

z 14 skórek 

Kalwaryjska 4, 
m. T. 

  

ŽYCZENIA 
świąteczne swoim | 
byłym, — terazniej: 
szym i przyszlym 
kljentom składa 
Władysław Tru* 4 

biłło. Polski skład fAJ 
apteczny  Ludwi- fl 

sarska 12. 

aiendarzyk 
1927 r. otrzyma | 

każdy kupujący w. 
Polskim składzie 

aptecznym Włady- | 
sława  Trubiłły 
Ludwisarska 12 | 
róg Tatarskiej: 

  

Dywan į 
polski tkany sre- 
brem lub złotemij | 
kupimy płacąc || 

dobre pieniądze 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA | 
Gdańska 6 

Tel. 9—05. 
  

———— 

Gotėwkę || 
na oprocentowanie || 
pod mocne gwa' |] 

rancje lokuje 
najdogodniej : 
Dom H.-K. : 

„ZACHĘTA“| 
Gdańska 6. I 

Telei. 9—05] 

Lešnych objektėt 
„ poszukujemy || 
natychmiast do | 

sprzedažy  powaž:| 
nym firmom. || 

Zgłoszenia przyj+| b 
miu jemy osobiste w. 

łistow ne, przy: 
czem żadnych | 
opłat Biuro nie | 

pobiera | 
Dom Handl.-Kom.| | 

„ZACHETA“| | 
Gdańska 6 tel. 9-05.| I 

  

  

  a uż cje | 
Dobry interesį | 

40.000 złotych 
rocznie! Trzy domy | 
murowane w cante| | | 
rum miasta, ze ! 

wszelkiemi wygo”| | + 
dami, ogrodem | 
owecowym— sprzet 
damy okazyjnie | 
ryczałtowo lub | | 

oddzielne niedrogo| | у 

Dom Напа! "Копи lg 
„ДАСНЕТА“ 
GOdafiska 6, tel. 90511 + 

7 Т 

       
Sumy pienięž || 
lokujemy i posiad. |, | 
do alokoEnA ns 4|| A 
potekę w każdej "p 

sokości. 0 | : 
Wileńskie Biuro || 

Komisowo:Handlow?. 4 
Ad. Mickiewicza 25, | 

tel. 1622 @ 

M. Wilenkif, 
i Ska fi! 

Spėlka Zz ogr. odp4! b 
Wilno, ul. Tatarsk| wy 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. h w 
Fabryka i skład ,')| 

jadal orz (1) 
adalne, sypialne, Sy. 
lony, gabinety, Tori 3 
niklowane i angiė! 
skie, Ктейепсу, в!О В | 
szafy, biurka, ki wę 

dębowe id. fi s 
Dogodne warunki i Sty 

raty. 

= De 
Domy w Wiln*| wę 
kupimy zaraz roz) zę 

ite wartości | q. 
Wileńskie Biuro „| „A 

Komisowo-Handiowć | "8! 
Mickiewicza 2% 

tel. 152 | hg 

 


