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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. O. Nr 

SŁOPRA ARADEMICKA 

przesyłką pocztową 4 zł. 
80259. > 

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

Opłata pocztowa 'uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówi onych nie zwraca. 
  

BARANOWICZE — ul. Srosowa 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 
ŁIDA — mi. Majora Mackiewicza 63 

za tekstem 10 groszy. 
oraz z prowincji o 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ -—— ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—u! Mickiewicza 24, 

e 2—ej i 3—ej 380g. EŃ; Wi itimetrowy jednoszpaliowy na stroni IAR 

TT Kida ssklarowa (b nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 

25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe 0 25 proc, drożej. 

eodziennie, oprócz ezwartków o godz. 8 m. 15 od dn. 23-go lutego b. r, 

wy Ognisku Hkadem. Wielka 24, Geny miejse od 50 gr. w górę. 

Księża katoliccy © kazamatach sowieckich. 
WiadomościĘz Petersburga o aresz- 

towaniu księży katolickich, wtrąceniu 
ich do więzienia, lub wysłaniu na 

wyspy Białego Morza przejmują nas 

trwogą. W Petersburgu pozostała 

dość liczna kolonja polska roboinicza, 
najbiedniejsza ludność, która nie miae 
ła już za co z raju bolszewickiego 

uciekać. Księża byli jej może więcej 

potrzebni niż jakiejkolwiekSinnej lude 
ności, w jakimkolwiek punkcie kuli 

ziemskiej. Aresztowanie i wywiezienie 

tych księży to klęska dla tamtejszej 
ludności. 

Kościół katolicki, słusznie uważa- 

iąc Bolszewję za wielkie państwo po- 

gańskie, traktuje dziś ziemie po-rosyj- 

skie jak tereny misjonerskie. Niegdyś 

Kościół katolicki wewnątrz Rosji ob- 

sadzony był prawie wyłącznie przez 

księży polskich. Dziś już tak nie jest. 

Temniemniej państwo polskie powin- 
no się poczuwać do moralnego obo- 
wiązku pomocy i obrony Kościoła 

katolickiego w Rosji. Francja miała 
taki obowiązek wobec misyj chrze- 

ścijańskich w cesarstwie  Olomań- 
skiem. Od Francji królewskiej przejęła 
go Francja rewolucyjna, potem obaj 

PZ wreszcie trzecia repu- 

lika. Nasz obowiązek wobec Kościo- 

a katolickiego jest bliższy i normal- 

niejszy. Jesteśmy pierwszem z państw 

cywilizowanych i chrześcjańskich, któ- 

re sąsiadują z Boiszewją. : 

Aresztowanie księży w Petersbur- 

gu może być tylko przedłużeniem tej 

ohydnej akcji antyreligijnej, której 
większe natężenie ujawniły niedawno 

Sowiety, wtrącając metropolitę Sergjiu- 

sza, następcę patrjarchy Tichona do 
więzienia. Może być także próbą 

szantażu, próbą wyszantażowania u. 

więzionych przez rząd polski pos- 

łów bolszewickich. Sawiety już nieraz 
w ten sposób wiracaly się do na- 

szych spraw wewnętrznych, akcentu- 

jąc swoją solidarność ze wszełkiego 

rodzaju  indywiduami i wisielcami 
uprawiającemi u nas bolszewicką pro- 

pagandę. 
W Polsce istnieją specjalne orga- 

ny prasowe (przez nader hojnych wy- 
dawane ofiarodawców) zajęte tłóma- 

czeniem społeczeństwu polskiemu, że 
Hromada reprezentowała nie propa: 
gandę bolszewicką, lecz sprawę bia- 

łoruską. I w naszym i w bialorus- 
kim interesie leży, aby tego rodzaju 

skandaliczne nonsensy nie były roz- 

powszechniane. Walka z Hromadą 

nic nie ma wspólnego z taka czy inną 

polityką, z takim czy innym stosun 

kiem do sprawy białoruskiej. Trzeba 
istotnie nie mieć pojęcia o tem co 

się w kraju dzieje, albo kierować się 
jakiemiś bardzo dziwnermi względami 

ubocznemi, aby tę sprawą tak jasną 
starać się zaciemnić. W każdym razie 
ze strony Sowietów, czy to przez pu- 
bliczne zbieranie składek na Hrama- 
dzian, czy przez inne akty, mamy 
stwierdzoną solidarność Kominternu 
z Hramadą. 

Przy tych warunkach polskie 
oczy spoczywają na mapach zapom- 

nianych od lat dawnych, bood 1004, 
od wojny japońskiej, na mapach Da- 
lekiego Wschodu. Kto wie czy nie 
tam się ważą losy świata i odpoe 

wiedź na przekształcone pytanie 
Napoleona: «czy Europa ma pozostać 
Sobą czy też zostać bolszewicką» — 

NĘZY nie tam będzie rozstrzygnięta. 

‹ M. 

SŁYNNA S 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
Prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyłą Napoleonowi: Przepowiada 
Pęzyztość, sądowe sprawy, o miłości 

cia, ow odnawia prz;ję* 

ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo. 

   

      

    

       

  

godz. 10 zrana do 8:ej wiecz., 

  
  

Aresztowanie 11 księży Rewizje w kościołach 
Władze sowieckie w Petersburgu dokonały w ostatnich ty. 

godniach szeregu aresztowań wśród kleru katolickiego. Areszto- 
wani zostali i osadzeni w więzieniu następujący kapłani: 

Ks. Antoni Wasilewski proboszcz kościoła św. Katarzyny. 
Ks. Jan Trojga proboszcz kościoła św. Stanisława. 
Ks. Mieczysław Szawdzinis proboszcz Katedry. 

Ks. Dominik Iwanów sekretarz Kurji djecezjalnej. 
Ks. Paweł Chomicz proboszcz kościoła św. Kazimierza. 
Pozatem w Petersburgu aresztowano 12 sióstr Franciszka- 

nek oraz kilku kandydatów przygotowujących się do stanu du- 

chownego. - 
W tymże czasie władze sowieckie wysłały do więzienia na 

wyspach Sołowieckich następujących księży z djecezji żytomier- 
skiej: ks, Sokołowskiego, ks. Fiedorowicza, ks. Sławińskiego, 
ks. Krywczuka oraz ks. Białowoiowego i ks. ilgina z Mohylewa. 

W więzieniu Solowieckiem, w którym dłuższy pobyt równa 
się skazaniu na śmierć oddawna znajduje się już ks. Zieliński. 
Liczba więźniów wynosi 6000 osób, wszystko są to iudzie skazani 
za przestępstwa polityczne. 

Fodczas aresztowań księży w Petersburgu władze sowiec- 
kie dokonały rewizyj w kościołach miejscow;ych. Poza Peters- 
burgiem przeprowadzono rewizję w kościele parafjainym i w 
kapicy francuskiej w Carskiem Sicle. i 

Wszystkim aresztowanym księżom władze sowieckie zarzu- 

cają knowania kontrrewolucyjne. 

LTE Ti TIK I TIT KSI TORS SS IS ITK 

Burzenie fortec wschodnich. 

BERLIN, 21—II. PAT. „Voss'sche Ztg.* donosi, że Minister- 
stwo Reichswehry wydało rozkaz komendantom poszczegóiny: h 
fortec wschodnich by rozpoczęli burzenie umocnień, które w 
myśl! umowy: paryskiej mają być zniesione Ro:kaz powyższy wy- 
znacza poszczegó nym dowódcom terminy, w których likwidacją 
tych umocnień ma być wykonana. Cala akcja ma być w myśl 
umowy paryskiej zakończona w terminie 4-miesięcznym, W tym 
samym czasokresie Reichstag ma uchwalić wymaganą przez 
kompromis paryski ustawę © wyrobie i eksporcie materjału wo- 
jennego. 

Amunicja sowiecka do Niemiec. 
BERLIN, 21. II, PAT. <Vorwaeris» podaje protokuły badań ; przepro» 

wadzonych przez jednego z mężów zaufania frakcji socjalistycznej Kinstle- 
ra w porcie szczecińskim w sprawie amunicji, przywiezionej z Rosji do 
Niemiec. 2 protokułów wynika, że w pierwszych dniach października 
1926 r. na okręcie «Ariuihof» przybyło 500 ton granatów z Leningradu* 
Ładunek ten został przeładowany па żaglowiec «Jean Brinkman>, który 
miał odwieść ten ładunek do poriu kilońskiego. Drugi transport wynosił 
około 3.000 ton amunicji artyleryjskiej, czyli około 350.000 granatów. 

O warunki spłaty długów Francji, 
PARYŻ, 21.II, PAT. Deputo wany socjalistyezny Vincent Auriol wy- 

stosował do przewodniczącego komisji fiaansowej lzby Malwyego pismo 
z prośbą o zażądanie od Poincarego wyjaśnień w sprawie spłat, jakie 
mają być dokonane na rzecz skarbu angielskiego. Malvy przekazał to pise 
mo Poincaremu, który oznajmił, iż udzieli w tej sprawiej odpowiedzi i wyjaś- 
nia szązegółowo. 

W kuluarach Izby Malwy oświadczył, iż odbył wczoraj z Poincarem 
rozmowę w sprawie darocznych spłat długów sojuszniczych. Poincare Wy- 
jaśnił mu warunki tych spłat, które stanowiłyby zwykłą operację skarbową. 
Malvy odmówił komentowania słownych oświadczeń Poincarego, które za- 

koowaikuje komisji finansowej wraz z odpowiedzią na pistno Vincent 
a. 

Czechosłowacja zaprzecza. 
PRAGA, 21 li. PAT. Dzienniki dzisiejsze pomimo zaprzeczeń z kół 

półuszędowych zamieszczają znów wiadomość o mającem nastąpić rzeko- 
mo uznaniu w najbliższych dniach Rosji sowieckiej de jure przez rząd 
czechosłowacki. ; 

Prezydent Czakste chory. 
RYGA, 21. Il. PAT. Stan zdrowia niedomagającego już od tygodnia 

prezydenta republiki Czakste pogorszył się nagie. Konsyljum stwierdziło 
osłabienie mięśnia sercowego, co czyni koniecznem energiczne zabiegi le- 
karskie. W/ dniu dzisiejszym w stanie zdrowia prezydenta zaszła pewna 
poprawa, aczkolwiek kryzys nie został jeszcze zażegnany. 

Spotkanie min. Zaleskiego i Stresemana. 
BERLIN, 21. Il. Tel. wł. „Berliner Tageblatt* donosi, że w związku 

Z rozpoczynającą się sesją Rady Ligi Narodów, ma się odbyć rozmowa 
między ministrem Stresemanem a ministrem Zaleskim. Obaj ministrowie 
mają z okazji spotkania na sesji Rady Ligi omówić sporne obecnie za- 
gadnienia polityki handlowej i zbadać możliwości dalszego rozwoju sto- 
sunków. „Berliner Tageblatt" twierdzi, że «Germania» myślała właśnie o 
tej ewentualności, apelując do odpowiedzialnych kierowników polskiej i 
niemieckiej polityki, aby wzięli w swe ręce uregulowanie obecnego kryzysu 
w rokowaniach handlowych. 

O naprawę polsko=niemieckich stosunków. 
WIEDEN, 21.ll, PAT. «N:ue frecie Presse» cytuje artykuł dziennika 

centrowego <Germania» w którym powiedziane jest, że kwesija polska 
nie może być traktowana wyłącznie przez junkrów nadłabskich, i że całe 
Niemcy są zainteresowane w pokejowem porozumieniu z Polską, państwem 
30-miljonowem, które obok Francji jest największym i najważniejszym 
sąsiadem Niemiec. W niemieckich kołach politycznych i gospodarczych 
istiieje zdaniem dziennika, plan utworzenia komitetu z wybitnych osobi- 
stości, przedstawicieli wszystkich kierunków, który zająłby się badaniem 
stosunków niemiecko-polskich i dążyłby do ich poprawy, 

Polska ch wiek XIX-sty Polskiej 
Z dwuch pojęć wyrazu „naród*, — 

naród-lud, w przeciwstawieniu do 

władzy, do klas wyższych, i naród— 

państwo, jak to dzisiaj jest jeszcze 

używane na zachodzie Europy—skty: 

stalizowało się ostatecznie w pierw= 

szej połowie XIX w, pojęcie naród— 

narodowość, w pojęciu skupienia 

ludzkiego o jednem pochodzeniu et- 

nicznem i jednym języku. 

Nie będziemy wchodzić w szcze- 

góły historyczne, Zaakcentujmy tylko, 

że pojęcie „naród*, że hasło nacjo- 

nalizmu jest w tej pierwszej połowie 
XIX w. hasłem demokratycznem, „le- 

wicowem”, jakby powiedziano dziś, 

hasłem, —które się przeciwstawia „iro- 

nom i tyranom*. Reakcja wszelka, 

czy to Metternich czy to Mikołaj 

l-szy, wałczy z tem hasłem, przešla- 
duje go. Hasło to, nietylko dzięki 

„młodej ltalji", często jest antyklery- 

kalnem, antyreligijnem.  Zaakceniuj- 

my dałej, że ogromną rolę w popu- 

laryzacji, w  rozpowszechnieniu, w 

zwycięstwie hasła nacjonalistycznego 

odegrywa Polska i odegrywują Po: 

lacy. 

W polityce można mówić o in- 
stynktach narodów. %eźmy przykład 

żydów. Przez cały wiek XIX solidary- 

zują się oni z rewolucją socjalną, Z 

walką kłasy najniższej przeciw wyż- 

szym. Gazety burżuazji żydowskiej, 
gazety bankierów 3 miijonerów żydów 

są «dobrym przewodnikiem» jeśli nie 

haseł socjalistycznych, to socjalisty- 

czno-materjalistycznego  światopoglą- 

„du. Wygląda jakgdyby żydzi wyrze- 

kii się swej religji i gromadnie przy- 

stąpili do materjalizmu, Niel — Żydzi 
nietylko przeważnie pozostali wierni 

swej religji, swej tradycji w większym 

o wiele stopniu, aniżeli społeczeń- 

stwa chrześcijańskie, lecz nawst ich 
religja dalek> mniej poddawała się 

wpływom racjonalistycznym, zastygła 

w swoim  przedwiecznym, zgruba 

ociosanym mistycyzmie. Co więc popy- 
chało solidarnie żydów całego głobu 
ku materjalizmowi, co powodowało 

że miljonerzy żydowscy wspomagali 

pieniężnie pisma socjalizujące?— Tylko 

instynkt narodowy, który w przela- 

maniu panujących form społecznych 
widział emancypację różnych upośle- 
dzeń ponoszonych przez żydów. Pra- 

tokuły «mędrców Sjonu» nie zachwy- 

cają mnie swoją autentycznością. Lecz 

«protokuły mędrców Sjonu» jako 
symbol, że interes narodowy żydaw- 

ski tkwił w solidarności z obozem 
rewolucji socjalnej — są niewątpli- 

wie słuszne. CARE 
Ktoś badający za lat dwieście „z 

lotu pitaka“ dzieje wielkiej wojny go- 

tów jest oświadczyć się za hypviezą 
jakichś polskich „protokułów mędrców 
Sjonu", tak ta nasza gra na „rouge 
i na not“ byla w interesie Polski, 
jako całości. My wiemy, że pomię- 

dzy naszymi aktywistami i pasywista* 
mi nie było najmniejszego porozu- 
mienia, że nienawidzili siebie nawza- 
jem i nawzajem uważali się za naj- 

większych szkodników Polski, ale 
historja gotowa jest powiedzieć, że 
dziełem niezwykle sprytnej „polskiej 

intrygi", był ten „podział ról", па 

mocy którego Polacy proklamowali 
nazewnątrz solidarność swego inte- 

resu ze zwycięstwem koalicji, a na 

wewnątrz tworzyli siłę zbrojną w 

kraju. 

Rodacy moi nie iubią analogji 
pomiędzy sobą a żydami. Uspakajam, 

że moja analogja będzie miała przy» 
zwoity dystans. Oto Polacy z pierw- 
szej połowy XIX w. przypominają 

istotnie żydów w ten sposób, żE so- 
lidaryzując się wszędzie z obozem 

demokracji, rewolucji i nacjonalizmu, 

mewnątrz nie zatracają nic ze swoich 

tradycji. Spotkanie w Tolentino wy- 

pędzonego przez Napoleona Papieża 

z napołeońskimi legjonistami pol- 
skimi jest tu symboliczne. Polacy 
klękają przed głową Kościoła, a On 

ich błogosławi. Ale w Europie żadna 
rewolucja, żadna _ demokratyczna 

impreza, żadne wewnętrzne zaburze: 

nia od gen. Dąbrowskiego do Jaro- 

sława Dąbrowskiego i Wróblewskie- 
go z komuny paryskiej 1871r. nie oby- 

wa się bez udziału polskiego, bez krwi 

polskiej, bez polskiego serca. Czekaliś- 
my od demokracji europejskiej zbawie- 

nia, prosiliśmy ją o wstawiennictwo. 
Naszą dumą jest, że płaciliśmy jej 

hojnie własną krwią, że wojowaliśmy 
w jej obronie z czarem i wdziękiem; 
że nasze srebra na amarantach i ama- 
ranty na granatach dwa razy zbawiły 

rewolucję francuską, raz za Kościuszki, 
po raz drugi w r. 1831-ym. 

I jako monarchista i konserwa- 

tysta uchylić głowę muszę przed temi 

ofiarami Polaków przeszłego wieku. 

Oto ostoją reakcji były wtedy trzy 
mocarstwa, trzy cesarstwa zaborcze” 

Walcząc w obozie demokracji ude- 
rzałiśmy przedewszystkiem w naszych 

zaborców. 
Interes narodowy Polski wymagał 

więc opowiedzenia się po stronie de- 

mokracji, po-drugie skierowania haseł 

demokratycznych w kierunku samo- 
stanowienia narodów. Byliśmy naiwię- 
kszą z bezpaństwowych narodowości. 

Stąd płynęło kelportowanie przez nas 

hasła, że dość być narodem, aby zo* 

stać państwem. Piłsudski jako czła- 

wiek solidaryzujący obóz demokracji 

rewolucyjnej z nacjonalistycznym pro- 
gramem, to syn i wnuk taksamo Ja- 

rosława Dąbrowskiego z Komuny 
Paryskiej, jak Mierosławskiego, jak 

tych oficerów polskich, którzy dowo- 
dziii czy służyli narodowej armji wę- 

gierskiej, belgijskiej, włoskiej. 

Ale myśmy dotychczas nie zrozu- 

mieli, że dziś interes państwowy Pol- 
Ski przeniósł nas z obozu wojującej 

demokracji i konsekwentnego nacjo- 

nałizmu do obozu przeciwnego. Zro- 

zumialy to Węgry, te same Węgry, 

które w pierwszej połowie XIX w. 

tak samo jak my solidaryzowały się 

kompletnie z demokracją międzyna- 
rodową, od niepodległości swego pań- 
stwa, od 1867 zmieniły swą linję. 
Dziś są „ostoją reakcji*. 

Przez nasz udział w zwycięstwie 

zasady „Samostanowienia narodów* 

jesteśmy ojcami : chrzestnemi takich 

państw jak Czechosłowacja, jak re- 
publika Kowieńska. Ale posiadanie 
przez nas terytorjum historycznego, 

zamieszkałego przez ludy nie mówią- 
ce popolsku, zrywa solidarność na- 
szego interesu państwowego z hasła- 
mi „samostanowienia narodu* i nacjo- 
nalizmu. Zasada nacjonalizmu głosi, 

że wystarcza aby pewien lud teryto- 

rjalny miał odrębny język i. stanowił 
całość etniczną, aby miał prawo do 
posiadania własnego państwa, — ta 
Zusaua ZWraca Się Qziś przeciw pań- 
stwu polskiemu.į 

Hasła jednak narodu polskiego z 
XIX w. tkwią w naszesi społeczeństwie. 
Hasłami temi są solidarność z zasa- 

dą nacjonalistyczną i z zasadą de- 

mokracji. I dzisiaj te hasla są dwoma 

psychicznemi hamulcami, zwężającemi 

nasze ambicje państwowotwórcze, po- 

głębiają one wewnątrz państwa to, 

cośmy nazwali uczuciem  defetyzmu 

w Polsce. 

dostawą Węgiel >: 
w zamkniętych płombowanych wozach 

Cat, 

  opałowy i 
kowalski z 

Ceny najniższe, 
Jagiellońska 3 m. 6, 

M. D eul tei. 811. 
  

Komunikat 
Orgenizacji Zacho- 

wawczej Przcy Państwowej. 

W dniu 18 lutego 1927 r. w Wilejce 
Powiatowej odbyło się zebranie organizacyj- 
ne Polskiej Organizacji Zachowawczej Pra- 

cy Państwowej. Zebraniu przewodniczył 
Prezes Hipolit Gieczewicz. Po referacie 
prof. Władysława Zawadzkiego, Prezesa 
Wileńskiego Okręgowego Zarządu Organi- 
zacji i dyskusji na tematy polityczne i or- 
ganizącyjne postanowiono założyć koło w 
Wilejce na powiaty Wilejski i Mołode- 

Czański. i 
Wybrano Zarząd Koła w osobach pp. 

Ludwika Krakowa, Leonarda Wołczackiego, 
Eugenjusza Cheichowskiego, Władysława 
Kiersnowsziego i Władysława Konarzew- 
skiego. Do organizacji przystąpili m. in.+ 
pp. Jan Myśliński, Ks. Józef Drucki-Lubec- 
ki, Zbigniew Czechowicz, Leon Gieczewicz, 
Piotr Biał nicki-Birula, Czesław Gnatowski, 
Bronisław Szociłowski, Teresa Gierłowiczo- 
ws, Władysław Okuszko, Wincenty Borkow- 

Ski, Witołd Moross-Mross, Bronisław Kodź, 

Józef Żakiewicz, Jan Pilecki, Aleksander 
Łagunowski, Bolesław Swiętorzecki, Wanda 

Eynarowiczowa, Leonarda  Wołłowiczowa, 

Zofija Swiętorzecka, Mieczysław Janiszewski, 

Czesław Kurowski, Walenty Mordusewicz, 
Józet Birula, Leon Butarewicz. 

Ostrzeżenie. 

Doszły nas wiadomości iż niejaki p. 
Józef Siła-Nowicki (Wilno Zarzecze 16) 
względnie jego przedstawiciel p. Dyx 
objeżdżając prowincję powołują się na 
rzekomy swój kontakt z Pol. Organiza- 
cją Zachowaw zej Pracy Państwowej. 
Ostrzegamy; iż ci panowie żadnego konta- 
ktu z Orgauizacją nie mają, a tembardziej 
żadnego upoważnienia od Organizacji i 
Organizacja nie chciałbby za dziaiait 
ność wyżej wymienionych osób ponosić 
odpowiedzialności, gdyż polecić ich w 
żadnym razie mkomu nie może. 
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dejm i Rząu. 
Posiedzenie komitetu drzew- 

nego. 

WARSZAWA, 21. Il. PAT. W dniu 
15 b. m. odbyło się w Ministerstwie 
Rolnictwa i D. P. trzecie posiedze. 
nie komitetu drzewnego z udziałem 
delegatów wszystkich zrzeszeń drzew- 
nych. Przewodniczył p. Minister rol- 
nictwa i D. P, Niezabytowski. Tema- 
tem obrad były uchwały ogólno- 
państwowego zjazdu przemysłowców 
i kupców drzewnych, odnoszące Się 
bezpośrednio do zakresu działania 
Ministerstwa Rolnictwa i D. P. Po 
wyczerpującej dyskusji ogólnej komi- 
tet drzewny wyłonił dwie komisje, z 
których pierwsza zajmie się sprawą 
eksportu drewna, w związku z zer- 
waniem rokowań o traktat handlowy 
z Niemcami i sprawą zaopatrzenia 
krajowego przemysłu drzewnego w 
surowiec, druga opracuje szereg 
wniosków, zmierzających do uregu- 
lowania stosunków między nabywca- 
mi drewna, a administracją lasów 
państwowych przez zaprojektewanie 
umowy wzorowej, jednolitego spo- 
sobu ogłaszania i odbywania prze- 
iargu, warunków płatności i nabywa- 
nia drewna i t. d. 

Zamiecie tamoją ruch na ko- 
lejach, 

WARSZAWA, 21.1 (PAT). Z po» 
wodu zamieci śnieżnej wstrzymany 
został ruch pociągów na wąskotoro- 
wej linji Jędrzejów—Szczucin aż do 
odwołania. 
DE USD TRUST IRAS 

Zaniepokojenie w Gdańsku 
GDAŃSK, 21.11 (Tel. wł.) Nega- 

tywny wynik rokowań polsko-gdań- 
skiih wywołuje w kołach  politycze 
nych i gospodarczych wolnego  mia- 
sta wielkie zaaiepokojenie, albowiem 
wskutek przerwania rokowań zakwe- 
stjonowana została ponowna pożycz- 
ka dia wolnego miasta, co zgodnie 
przyznają wszystkie miarodajne czyn 
niki gdańskie. W powyższej sprawie 
podjęta została ostatnio przez oficjal- 
ne czynniki gdańskie energiczna kam- 
panja, mająca na celu wzorem rządu 
Rzeszy w rokowaniach: gospodar- 
czych polsko-niemieckich, urobienie 
zagranicznej opinii publicznej w du- 
chu przyjaznym dla Gdańska i przee 
rzucenie całej odpowiedzialności za 
przerwanie rokowań na Polskę. Cha- 
rakterystycznem jest przytem, że na- 
cjonaliści niemieccy odegrywujący w 
obecnym senacie rolę decydującą nie 
występują bezpośredmio sami, lecz 
ukrywając się po za plecami innych 
wysuwając do ataku ma Połskę libera- 
łów i centrowców.  



SŁO wo 

Pogrzeb s. p. įana Basanowicza. 
W niedzielę po południu, około 

stacji granicznej Zawiasy, przekro- 

czyło granicę naszą, poraz pierwszy 
od szeregu lat, kilkunastu wybitnych Po, 

na tamtejszym gruncie, działaczy i 

polityków kowieńskich. Stało się to z 
powodu śmierci Ś. p. Jana Basanowi- 
cza, a zezwoleniem rządu polskiego, 
który nieograniczonej liczbie obywa- 
teli kowieńskich,  którzyby udział 
wziąść chcieli w pogrzebie Basano- 
wicza, pozwolił na wjazd do Polski i 

i kilkudniowy tu pobyt. 
Początkowo przybyć miało osób 

około 35-ciu. Między innemi mówio- 
no o ks. biskupie Rejnisie, b. mini- 
strze spraw zagranicznych Litwy, ks. 
biskupie Kuchci:, znanym polakożer- 
cy it. d. Wszyscy przybyć mieli 
prawo, jednak ci właśnie cofnęli swój 
zamiar, jakoby w ostatniej chwili. 

Na granicę do Zawias wysłany 
był specjalny wagon |-ej kiasy, a na 
spotkanie delegacji kowieńskiej udał 
się z ramienia władz starosta 
na powiat Wileńsko - Trocki pan 
Michał Łukaszewicz i tu powitał; re- 
ktora uniwersytetu kowieńskiego Bir- 
żyszkę, burmistrza m. Kowna Wiłej- 
szysa, redaktora „Lietuvy* Jokanta- 
sa, redaktora „Rytas“ Turauskasa, 
prof. Żemajtisa, ks. kanonika Tuma- 
sa, prof. Tamonajtisa, Janułajtisa, 
przedstawiciela kowieńskiej młodzieży 
akademickiej Czeburasa, artystów ope- 
ry Sodejko i Gugajtisównę, oraz jed- 
rą krewną zmarłego Basanowicza. 

Na samej grariicy spotkał przyby- 
wających d-ca baonu, kpt. Koszelew- 
ski, który zważywszy na mróz i opóź- 
1ienie nieco pociągu, uprzejmie za- 
ęraszał delegację kowieńską do wnę- 
trza strażnicy K. O. P., gdzieby się 
ogrzać można. Litwini grzecznie od- 
mówili, oświadczając, że pozostaną na 
posterunku i będą czekać. Tak ich 
zastał starosta Łukaszewicz i odwiózł 
do Landwarowa, gdzie wagon  przy* 
czepiono do pociągu warszawskiego. 

W poliklinice litewskiej. 

Jeżeli dzień wczorajszy opisać 
mamy dokładnie, zmuszeni jesteśmy 
cofnąć się o parę godzin i zajrzeć 
do polikliniki litewskiej przy ulicy 
Wileńskiej, gdzie zmarł $. p. Ba- 
sanowicz i gdzie trumnę z ciałem 
ustawiono na katafalku. Schody wy: 
sypane jedliną. We wnętrzu ruch, 
Wiele osób przychodzi zobaczyć zmar- 
łego męża. Słychać język litewski 
i polski Okna przysłonięto. Kolo 
trumny straż honorowa pełaią skauci 
litewscy w mundurach z chorągwią. 

Punktualnie o godz. 6:tej jesteśmy 
znów przed gmachem kliniki, Około 
200 osób na ulicy w oczekiwaniu 
eksportacji zwłok. Nagle w głębi ulicy 

Wileńskiej zajaśniały reflektory samo* 
chodów. W pędzie nadjechało ich 
kilka. Wysiadają. Słychać powitania, po 

Isku ktoś mówi <osiem lat niewi- 
działem tych ulic»|—«Trzeba było przy: 
jechać»l Dalegacja kowieńska przy- 

wiozła ze sobą dwa wieńce. N. b. 

śpiesząe się zapomniała wstęgi w 

Kownie i aeroplan tamtejszy doganiał 
ich w Jewju. 

Delegacja kowieńska w Wiinie. 

Eksportacja do Bazyliki odbyła 
się w zupełaym porządku, co przy- 
pisać należy niewielkiej stosunkowo 
ilości osób udział biorących. Po- 
licjj było mało. W Katedrze šcisk 
też nie: wielki. Dużo jednak przy» 
szło takich bab, tutejszych bab wileń- 
skich, Skauci w kapeluszach peł- 
nią wartę, Słychać jękłiwe wołanie 
«A Jezusl w czapce do Kešciolall» 
— «To musi jaki znatny dochtór 
był». <Czy to Litwini nie mają swe- 
go Kościoła?l» Te jednak gawędy i 
szepty nie mącą ogólnie pobożnego 
nastroju. Po krótkiem nabożeństwie, 
dr. Olsejko zaprasza delegację ko- 
wieńską na kolację. Wychodzą oni 
z Kościoła ciekawie oglądając się 
po mieście. 
Pogrzeb 6. p. Jana Basanowicza. 

Wczoraj © godz. 9. min. 30 rano 
rozpoczęła się msza żałobna za du- 
szę Ś. p. Basanowicza, celebrowana 
uroczyście przez ]. E, ks. metropoli- 
tę Jalbrzykowskiego.  Publicznošci 
mało nie cowigcejiniž w dniu poprzed- 
nim. Katafalk rzęsišcie oświetlony. 
Na ambonę wkracza ks. Kraujalis, 
który w dlužszem kazaniu po litew- 
sku podnosi zasługi i znaczenie 
spuscizny jakążpo sobie pozostawił 
zmarły. Następnie kazanie te wygła- 
sza w języku polskim. — Kondukt 
żałobny . ukonstytuował się w ten 
sposób: Przodem niesiono przeszło 
40 wieńców, w tem 2 z Kowna. 
Następnie orkiestra, szkoły litewskie, 
tuż za karawanem postępowała naj- 
bliższa rodzina zmarłego i delegaci 
z Kowna. 

Przemówienia na cmentarzu. 

Na stopniach kaplicy, naprzęciw 
której wykopano grób staneli mówcy. 
Pierwszy długą przemowę wygłosił 
dr. Olsejko. Porównał on Basanowi+ 
cza z W. Ks. Litewskim Witoldem i 

przeprowadzając pomiędzy niemi para- 
lelę, doszedł do wniosku, że jak je- 
den tak drugi byli wodzami narodu. 
Z tą [ednak różnicą, że jeden był 

władcą państwa, a drugi władcą du- 
cha litewskiego. 

Następnie rektor uniwersytetu ko- 
wieńskiego odezwał się mniej więcej 

w te słowa: 
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Niniejszem zawiadamiamy naszą Szanowną Klijen: 

telę, że p. Stanisław Stoberski vel Stebelski przestał u 

nas pracować i że wszelkie dane jemu przez nag 
upoważnienia utraciły swoją 

Zakłady budowy 

moc. 

młynów, 
fabryki maszyn i odlewnie 

„LECHJA“ Sp. RAke. dawniej 
Kujawski, 

w Lublinie. 

Milewski i S-ka 

odka bobu A a ki ba Jbak ud dada udka du da 
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a Do sprzedania 
urządzeniem DLA OBRÓBKI LNU z bocznicą kole- 
jową w Toruniu po byłej fabryce „LEN*. 
ca 60 morgów podm. gruntów i zabudowania nadające się na 

cele przemysłowe. Wiadomości w Toruniu u p. Lewandow- 

skiego, ul. Kazimierza Jagiellończyka Nr. 6 
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ROMA LOCUTA. 
Przybył do Ojca świętego w 

misji oficjalnej jenerał de Ca. 
stejnau, prezes związków mło- 
dzieży kaiolickiej we Francji. 
Misja jest w związku z polityką 
Watykanu wobec rządu lewi« 
cowego i <Aciion Frangaise». 
Jenerał de Castelnau, jak wia- 
domo, rozszedł się z <Action 

FranGaise>». Ё 
W sferach watykafiskich za- 

pewniają, że pogłoski o za- 
mierzonej ekskomunice Maur- 
reasa i Daudeta nie są praw- 
dziwe: ekskomunika byłaby pe- 
wne, gdyby to byli księża, ale 
wobec świeckich stosowana 
nie będzie. 

Telegram paryski 
z dn. 19-go bm. 

Głośny list kardynała Andrieu w 
sprawie dziennika paryskiego „Action 
Francaise" oraz list Ojca Św. z dnia 
5-go września roku ubiegłego w tym 
samym przedmiocie — nie przestają 
być tematem dla ożywionych dysku- 
syj wśród katolików francuskich. Na- 
pisano już w tej kwestji tysiące arty- 
kułów i rozpraw; wydano cały sze 
reg listów pasterskich— a poruszenie 
opinji wciąż jeszcze trwa i nie pręd- 
ko chyba ustanie. „Znać, że skalpel 
rządców Kościoła — jak wyraża się w 
„PrzeglądziePowszechnym* na miesiąc 
luty ks, Jan Rostworowski — uderzył 
we wrzód bardzo głęboki, z którym 
łączył się kłąb zagadnień równie 
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skomplikowanych jak aktualnych. 
Papież atoli zmuszony był użyć 

jeszcze silniejszego środka. W allo- 
kucji konsystorjalaej z dn. 20 grud- 
nia r. ub. poświęcił -z wielkim nacis 
kiem cały, długi ustęp sprawie „Acti- 
on francaise". 

Slowa. papieskie wymierzone były 
tym razem z taką precyzją, że nie 
mogło być mowy o sparowaniu ciosu. 
To też zaledwie tekst allokucji do- 
szedł do Francji, ukazał się w Acti- 
оп francaise artykuł zatytułowany 
Non possumus, w którym wodzowie 
pariji, pod pozorem, że Papież wdaje 
się w politykę, decydują się postępo- 
wać wbrew jego upomnieniom. Ale i 
Rzym postanowił na raz obranej dro- 
dze iść dalej. Dn. 29 grudnia tegoż 
roku wychodził dekret św. Oflicjum, 
w którym szereg książek Maurras'a, 
a przedewszystkiem dziennik „Acćion 
frangaise" z wyraźnem wymienieniem 
artykułów Maurras'a i Leona Dau- 
det'a, były potępione i zakazane. 

Sądzimy, iż podając na tem miej- 
Scu — zaczerpnięte z najkompetent- 
niejszego źródła — wyjaśnienie na 
czem polega fałsz, który Stolica św. 
uznała za stosowne tak silnie i sta- 
noewczo napiętnować, oddamy rzetel- 
ną usługę istotnym katolikom, a u- 
wagę nominainych ku wysokiej po: 
wagi zagadnieniu obrócimy. 

My, przybyli z Litwy niepodiegłej 
tu małą garstką, wojsko nasze akade- 
micy i cały naród jesteśmy pokryci 
kirem żałoby. Naród nasz jest ściśle 
związany z Basanowiczem. On to 
podpisał pierwszy akt niepodległości. 
Czynu tego dokonał nie na obczyźnie 
ale tu, w centrum Litwy—Wilnie. On 
całe życie pracował dla Litwy. Stał na 
straży wszystkiego co litewskie i nie 
opuścił Wilna. 

Umierając w Wilnie wskazuje 
nam w jakim kierunku winny być 
zwrócone nasze Oczy. 

Ojcze! błogosiaw mas z tamtego 
świata, a my pójdzemy wśjad twoich 
czynów czerpiąc z nich przykład, 
Niech będzie ci lekką ziemia Wileń: 
ska—cmentarza Rosy. 

Burmistrz Kowna Wiłejszys rzekł 
krótko: Wielkie zasługi były Basano- 
wicza. Zawdzięczając jego pracy zo- 
stał zwołany w Wilnie Ssjm, którego 
stał się on symbolem. jemu zawdzię. 
czamy założenie Stowarzyszenia Na- 
ukowego w Wilnie. On, niestrudzo- 
ny pracownik o przyszłość, zawsze 
był na posterunku, zawsze stał na 
straży interesów litewskich. Dziś nie 
mogliśmy nie przybyć. Įa jako przed- 
stawiciel m. Kowna w imieniu orga: 
nizacjj składam wieniec. Akademicy 
nasi nie mogli uczestniczyć przy od- 
daniu ostatniej posługi śp. Basano- 
wiczowi więc ja ich reprezentuję. 

P. Czeporys zakończył swą mowę 
temi słowy. 

W imieniu studentów korporacji 
„Neolituanja* uniwersytetu kowień- 
skiego my przy Twoim grobie obie- 
cujemy ci pamiętać zawsze, że Wilno 
będzie dla nas tem, czem dla 
krzyżowców grób Chrystusa. 

Po polsku przemawiał senator Krzy- 
żanowski, który wyraził madzieję, że 
w najbliższej przyszłości wyrównane 
zostaną antagonizmy narodowościowe, 

W podobny nieco sposób mówił 
p. Abramowicz. 

Ks. Stankiewicz wyglosił mowę w 
języku białoruskim, a p. Pluderma- 
cher w żargonie, 

B. minister oświaty, Jokantas za: 
znaczył, że Wilnu przybyła jeszcze 
jedna wiełka pamiątka w postaci gro- 
bu Basanowicza. 

W sali „Kakadu“, 
Wieczorem o godzinie szóstej 

odbyła się uroczysta akademja w lo- 
kalu teatrzyku „Kakadu“. Przemawia- 
ły mniejwięcej te same osoby. Długą 
mowę wygłosił ks. Tumas, znany 
działacz kowieński. Po przemowach 
dr. Olsejko odczytał 14 depesz kon- 
ae, nadesłanych z różnych 

stron. Między innemi znalazła się 
tam depesza od Związku Połaków 
Ziemi Kowieńskiej. Nadesłał też na 
ręce Litewskiego T-wa Naukowego 
depeszę kondolencyjną Wojewoda 
Raczkiewicz. Wszystkie depesze po: 
krywane były sowitemi oklaskami 
publiczności. : 

W palarni, na korytarzu, na scho- 
dach, rozmawiano z przybyłymi z 
Kowna delegatami. Widocznem było, 
iż zaskoczeni są wspanialomyšinem 
przyjęciem jakie zgotowała im Pol- 
ska. Czuli się nieswojo i onieśmiele- 
ni, Żadnych wywiadów politycznych. 
Z rezerwą posuniętą do ostatnich gra- 
nic mówili o kwestjrch politycznych. 
Nawet w bardziej poufnych rozmo- 
wach nie wykraczali z ramek urzędo- 
wego stanowiska wobec «sprawy wi: 
jeńskiej». iš 

W. niektórych czasopismach wileń- 
skich umieszczone zostały wzmianki 
jakoby władze polskie nie zezwoliły 
na przyjazd z Litwy do Wilna, w ce- 
lu wzięcia udziału w pogrzebie ś. p. 
dr. Jana Basanowicza, ks. bisk. Ko- 
szedarskiemu Kuchcie, jak również ca- 
łemu szeregowi przedstawicieli organi- 
cji i instytucji społecznych, oraz, że 
w sprawie tej interwenjował poseł 
francuski w Warszawie. 

Jak się dowiadujemy ze. źróde» 

  

Wpierw jednak poświęćmy słów 
kilka samej „Action francaise", jej hi- 
storji i jej dzialalnošci.*) 

Zawiązana w 1898 r. jako odłam 
nieco ociężałej „Ligue de la Patrie 
Francaise," zrazu była republikańską; 
przeszedłszy na rojalizm wyrosła na 
wzorową organizację i w 1908-ym 
zdobyła się na własny, duży dziennik. 
Założyła wydawnictwo niedzielne dia 

włościan, stworzyła naukowy instytut, 
zarzuciła Paryż i prowincję broszura- 
mi agitacyjnemi. W służbę idei mo- 
narchistycznej zaciągnęło się kilku 
pierwszorzędnych publicystów: Leon 
Davdet, Jakób Bainviile,Piotr Ląsserre, 
Jerzy Valois i inni. ; 

Opracowano dokładny program 
nacjonalistycznej doktryny; określono 
przyszłą monarchię jako une monar- 
chie traditionnelle, hćreditaire, anti: 
parląmentaire et dócentralisće. 

Program ten wszedł w ramy zna- 
nej „Enquete sur la monarchie* ogło- 
szonej w latach 1900 i 1901 i opu- 

blikowanej w książce, która miała 
dziewięć wydań (ostatnie, jako &а оп 
dėfinitive ukazało się w 1924 r.). 
Wielkiego znaczenia nabrało dia pro- 

‚ ®) Korzystamy z obszernego rozwinię- 
cia tego tematu w godnem najżywszego za- 
interesowania się dzieje Stanisława Wędkie- 
wicza <Dyktafor — uwagi na marginesie 
współczesnej publicystyki francuskiej». Kra- 
ków. Nakład Krakowskiej Spółki Wydawni- 
czej. 1925. (Str. 81 i dalsze). 

miarodajnych podane wyżej wzmianki 
zgoła nie odpowiadają prawdzie. 

Istotnie kwestja przyjazdu do Wil- 
na, na pogrzeb Ś. p. dr. ]. Basano- 
wicza, ks. biskupa Kuchty wskutek 
nieuzgodnienia stanowiska w tej spra: 
wie władz lokalnych ułe:ła zwłoce, 
jednak sprawa przyjazdu została roz- 
strzygnięta w sensie pozytywnym w 
dniu 21 b. m. i wydane zostało za- 
rządzenie wpuszczenie ks. kiskupa 
Kuchty na teren Polski. 

Odnośnie zakazu przyjazdu innych 
osób stwierdzić należy, że nie tylko 
nie było go lecz odwrotnie władze 
polskie nakazały wpuszczenie na te- 
ren Polski nie tylko tych, które były 
wymienione w spisach złożonych 
przez przedstawicieli społeczeństwa 
litewskiego w Wilnie, lecz wszystkich, 
które zgłosiły się na placówki pols- 
kiej straży granicznej w Zawiasach lub 
w Turmontach wyrażając życzenie u- 
dania się na pogrzeb w Wilnie. 

Jednocześnie z tem w celu ułat- 
wienia ks. biskupowi Kuchcie ewen- 
tualnie innym osobom jadącym z 
Wilna pan Wojewoda delegował do 
Zawias na punkt graniczny zastępcę 
starosty pow. Wileńsko-Trockiego p. 
M. Łukaszewicza — dwukrotnie — 
20-go wieczorem i 21-go rano. 

Wileńska Dyrekcja Kolejowaprze-- 
znaczyła specjalnie wagon, który na 
stępnie doczepiony został do pociągu 
idącego do Wilna. 

Co się tyczy wzmianki o inter 
wencji posła francuskiego, to ła jest 
całkowicie bezpodstawna. Zarządzenie 
pana Wojewody wydane zostało bez 
czyjejkolwiek interwencji. 

Jak się pisze popolsku nazwisko Basa- 
nowiczą. — Sam Basanowicz pisał je: Basa- 
nowicz. — Litewskie Tow. Naukowe i Ko- 
mitet litewski w rękopisach nekrologów na- 
desłanych prasie polskiej w Wilnie także 
napisało Basanowicz. — Kto natomiast pi- 
szo — Basanowiczius? — Epoka urzędowy 
organ w Warszawie. Ach Warszawiacy, 
Warszawiacy! 

TORE EUR TURAS 

Zajšcia w Bombaju, 

BOMBAJ, 21.11 PAT. Wczoraj wie-. 
czorem doszło tu do starć między 
muzułmanami a członkami sekty hin- 
duskiej Sikhs. Interwenjowała policja 
używając broń palną. Ilość żabitych 
i rannych nie została dotychczas 
stwierdzona. 

BOMBAJ, 21.11 PAT. W wyniku 
starć między , hindusami i mahometa- 
nami zabici zostali: jeden hindus, 
członek szczepu Shiks i jeden maho- 
metanin. Nadto 23 osoby odniosło 
rany, w tej liczbie 6 policjantów. 

Spokój został przywrócony. 

Porozumienie towarzystw lot. 
niczych. 

WIEDEŃ, 21.1 PAT. Na odbytej 
tu ostatnio konferencji towarzystw 
lotniczych powzięto szereg uchwał 
w sprawie ujednostajnienia powietrzne- 
go ruchu pasażerskiego. Stwierdzono, 
że wobec przystąpienia trzech nowych 
towarzystw lotniczych, a miaowicie: 
Polskiego «Aerolotu», Transadrjatyku 
w Wenecji i Aerolotu w Rewlu, do 
szeregu towarzyst Sprzymierzonych, 
rozszerzył się zakres działania sprzy- 
mierzonych towarzystw lotniczych na 
całą Europę. 

De Rivera min. spr. zagr. 
MADRYD, 21 II. PAT. Półoficjal- 

ny komunikat podaje do wiadomości, 
że w następstwie różnicy poglądów 
na sprawy marokańskie i na kwesiję 
Tangeru ustąpił minister spraw za- 
granicznych Vanguas. Król powierzył 
tekę spraw zagranicznych Primo de 
Riverze. 

gramu Maurrasa (który od lat wielu 
jest dźwignią duchową „Action Fran- 
qaise*) przystąpienie doń pretendenta 
Filipa VilH-go i jego najbliższego oto- 
czenia. Stangło do pomocy  Maurra- 
sowi kilku wielkich pisarzy, jak np. 
Bourget i Lemaitre, sam do znacz. 
nego stopnia Anatol France **). Obóz 

grupujący się/ dokoła „Action fran- 
Gaise“ stał/ się właściwie jedyną a 
mocną ostoją monarchicznej idei we 
Francji. / 

W _1913-tym ukazuje się sensa- 
cyjna książka Marcelego Sembata— 
wówczas gdy już wojna zbliżała się 
z zawrotną szybkością. Tytuł książki 
był: „Faites um roi sinon faties la 
paix“ (dwadzieście miała wydań). Mau. 
rras pośpieszył wyzyskać niesłycha- 
nie poczytną książkę dla swoich ce- 
lów. Jeżeli republika niezdolna jest 
do zwycięzkiej obrony granic—pozo- 
staje tylko oświadczyć się... za mo- 
narchją. Wszelako nie doszło do te- 
go. Republikanie pomimo klęsk i roz- 
czarowań, które wojna przyniosła, 
nie kapitulowali. 

Objęcie władzy przez Clemenceau, 
oraz wytoczenie procesu defetystom 
oznacza szczytowy punkt popular- 
ności monarchicznego dziennika. Pod- 

  

**) Znane jest jego brawurowe odezwa- 
nie się na poły żartobliwe na poły serjo: <Je 
ne suis pas republicain, in ne fauf pas me 
prendre pour un idiof.» 

Nowy ustrój koncesyj w Hankou. 
LONDYN 21 II PAT, Chamberlain oświadczył w Izbie Gmin, że nowym 

erganem, który zarządzać będzie koncesją brytyjską w Hankou będzie mie- 
szana angielsko-chińska rada miejska, przyczem przewagę będą mieli chińscy 
ezłonkowie rady. Następnie Chamberiain podniósł, że w związku z protestem 
Czena w sprawie wylądowania wojsk angielskich w Szanghaju udzielił O. 
Malleyowi instrukcyj, aby dał wyraźnie do zrozumienia rządowi kantońskientągo' 
że rząd brytyjski ma zachowaną możność rozporządzania swojem wojskiem 
celem zapewnienia ochrony życia obywateli brytyjskich zamieszkujących w 
Szanghaju, w sposób jaki uzna za właściwy. 

Egzekucje strajkujących w Szanghaju. 
SZAGHAJ, 211I, PAY. W ruchu strajkowym nastąpiło pewne uspokoje <$ę 

nie, będące następstwem licznych egzekucyj, dokonanych na agititorach straj- 
kowych z rozkazu Sun-Szuan-Fanga. Dotychczas stracono kilkudziesięciu agi- 
tatorów. W chińskiej części miasta panuje terror. Głowy strąconych zawieszo- 
ne zostały na bramach miasta. Wiele osób ukrywa się w dzielni cudzoziemskiej. 

LONDYN, 2L.I1. Biuro Reutera donosi z zanghaju, że do strajku pow- 
szechnego, który obejmuje 100.000 osób przyłączył się także pers'nel obsłu- 
guiacy omnibusy Oraz inne środki lokomocji miejskiej. Gubernator wojskowy 
zanghaja ogłosił rozorządzenie, w którem grozi karą śmierki wszystkim agi- 

tatorom strajkowym. Trzej agitatorzy zostali już straceni, a głowy ich zostały 
wystawione na widok publiczny. 

PEKIN, 211I, PAT. Donoszą ze źródeł japońskich iż, po mimo ostrzeżeń 
ze strony Czang-Tso-Lina, wojska Wu-Pej-Fu rozbroiły w prowi ncji Honan ba- 
taljon wojsk mandżurskich oraz zatrzymały pociąg mandżurski, transp ortujący 
amunicję: Syndykat robotniczy w I—Tang zamierza ogłosić strajk powszechny, 
skierowany przeciwko Anglji. * 

Aralow ambasadorem SSSR, w Kantonie. 
LONDYN, 21 II. PAT. „Daily Mail“ donosi z Rygi, 2e zastępca ko- 

misarza spraw zagranicznych Rosji sowieckiej Arałow mianowany został 
ambasadorem Rosji sowieckiej w Kantonie. 

TELEF 

Ks. Karol udaje się dc Bukaresztu. 
PARYŻ, 21 Il. PAT. „Le Matin* zaznacza, iż uzyskał potwierdzenie 

wiadomości donoszącej, że książe Karol rumuński zamierza niezwłocznie 
udać się do Bukaresztu, powodem zaś wyjazdu ma być wyłącznie stan 
zdrowia króla Ferdynanda. Przed odjazdem do Bukaresztu ks, Karol uda 
się prawdopodobnie do Rapallo celem odwiedzenia syna. 

Spustoszenia na wybrzeżach Atlantyku. 
NOWY-YORK. 21—Il Pat. Burze którym towarzyszyły niezwykłej siły przypłY- 

wy, spowodowały u wybrzeży Atlantyku wielkie 
Szkody meterjalne obliczają na trzy uniljony doła! 

nożna: Zatonęło około 20 osób. 
w. Zalane zostało całe przedmieście 

Staten Island. Zatonął między innemi statek strażniczy, przyczem zginęło 9 ludzi 
załogi. 

NOWY YORK, 21-11. PAT. Na zachodniem wybrzeżu Stanów Zjednoczonych 
podczas burz po'ączonych z gwałtowną śnieżycą, które wywołały wdarcie się fal m0r- 
Skich wgłąb lądu, uległ przerwaniu szerej 
ło odciętych od kontynentu, ° 

polączefi kolejowych. Koto 1500 os60 20814 
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Акс]а wojewodzka w sprawie -odbudowy terenów 
w dawnym pasie przyfrontowym, 

Z inicjatywy p. Wojewody Wileń- 
skiego, zmierzającej do jaknajszybsze- 
go odbudowania terenów w dawnym 
pasie przyfrontowym, podjęto w Urzę- 
dzie Wojewódzkim szereg prac w ce: 
lu zrealizowania postulatów konferen- 
cji w sprawie odbudowy, która od- 
była się w Urzędzie Wojewódzkim w 
początkach b. m, o czem w swoim 
czasie informowaliśmy. Jak wyjaśnio- 
no na wzmiankowanej konferencji w 
pasie najbardziej zniszczonym zacho- 
dzi potrzeba jaknajszybszej odbudo- 
wy około 4.000 gospodarstw. Ponie- 
waż gospodarstwa te: znajdują się 
przeważnie w okolicy bezleśnej, dokąd 
budulec drzewny należałoby sprowa- 
dzać z odległości 40 'do 50 kilome- 
trów, co przy braku odpowiednich ar- 
teryj komunikacyjnych powodowałoby 
niepozmiernie wysokie koszta, siłą rze- 
czy odbudowa musi iść w kierunku 
wykorzystania materjałów łatwiej do- 
stępnych, co da się osiągnąć przy za: 
stosowaniu w budownictwie systemu 
glinobitnego. 

W związku z tem Dyrekcja Robót 
Publicznych przy pomocy b. instruk- 
tora budownictwa glinobitnego p. Nie: 
wierowicza opracowuje porównawcze 

kosztorysy odbudowy domostw 4 ch 
typów: a) z drzewa, b) z cegły, c) 5ро- 
sobem glinobitnym i d; przy zastoso- 
waniu jako materjału cemeniu z chró* 
stem. Jednocześnie opracowywany jest 
typ chaty glinobitnej, który posłuży 
za wzór na kursach instruktorskich 
budownictwa glinobitnego, które Ma- + 
ja być uruchomione w najbliższym 
czasie. Kursa te przeznaczone bĘdĄ 
dla włościan z gmin zniszonych 5КЦ> 
tek działań wojennych i potrwają 
przypuszczalnie około 2-ch tygodni. 
Po ukończeniu kursów sluchaczę 
otrzymają prawa instruktorów budow- 
nictwa glinobitnego. Е 

Po ukończeniu wyżej wymienio- 
nych prac, co nastąpi w dniach naj- 
bliższych, odpowiednie wnioski zosta- 

ną złożone Ministerstwu Robót pu- 
blicznych. 

Jednocześnie Urząd Wojewódzki 
zwrócił się do znanego propagatora 
i znawcy systemu budownictwa gli- 
nobitnego p. Sienkiewicza, właściciela 
majątku Czerwony Dwór, gminy Rze: 
szańskiej, pow. Wileńsko-Trockiego 
z prośbą o wzięcie udziału w pomie- 
nionych pracach przygotowawczych. 
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czas wojny akcje obozu Maurrasa 
stały—u szczytu. Atoli traktaty po- 
kojowe nie wypadły według rad i za- 
klinań Maurrasa. Nie rozbito jed- 
ności Niemiec; mie zatknięto słupów 
granicznych nad Renem—zniszczono 
natomiast... monarchję Habsburgów. 
Nastąpii w 1926 tym cios nielada. 
Umar! książę Orleański noszący w 
obozie monarchicznym tytul króla 
i imię Filipa Vill-go. Następca, książę 
de Guise — Jan Jll-ci—jest dla opinii 
zagadką, prestige'u nie ma. 

Co zaś do samego wodza obozu, - 
do Maurrasa, to stoi on nieprzerwa- 
nie w ogniu ostrych krytyk ze stro- 
ny katolików prawowiernych. Spór z 
nim idzie o rzeczy wielkiej wagi. 

Maurras, zwany nawet przez prze- 
ciwników jednym z mistrzów współ. 
czesnej kultury francuskiej, jest 
wprawdzie  czcicielem _ katolickiej 
dyscypliny i papieskiej hierarchji iecz 
zarazem autorem grecko-poganskiej 
książki „Anthinća*, Zarzucają mu, że 
młodzież, która za nim idzie on 
rozchrześcjanizował, _ dechristianisć, 
że żyje tak, jakby © Pana Boga nie 
dbał wcale... Oczywiście Maurras 
bronił się i broni. Lecz bezsku- 
tecznie. 

Na tle właśnie tega Sporu zary» 
Sowało się jaskrawo, wolno wyrazić 
się wybuchło oskarżenie kardynała 
Andrien (arcybiskupem jest w Borde- 
ax); sporu tego bardzo znamiennym 

incydentem były artykuły niejako 
ostrzegawcze w „Osservatore Roma- 
по“. Padło wreszcie druzgoczące sło- 
wo Benedykta Xt-go, 

Zobaczmyż jak należy pojmować, 
jakiem jest Stanowisko Kościoła w 
tem, zaiste niesłychanem, najbardz ej 
nieoczekiwanem potępieniu Maurrasa 
i naczelnych organów jego obozu. 

* 

Tu ustępujemy całkowicie głosu 
ks, Rostworowskiemu. : 

„Potępiona została — pisze on — 
zasada jakoby względy polityczne 
czy narodowe można kiedykolwiek 
stawiać wyżej niż względy religijne i 
jakoby religja mogła uchodzić za śro- 
"dek czy za pomoc do osiągnięcia 
PORY celów. 

o stronnictwa, które w  teorji 
czy w praktyce przyznawałoby się do 
zasady politique d'abord, katolikom 
przystępować, ani też w niem pozo 
stawać żadną miarą nie wolno. NiS 
wolno też trzymać się żadnych powag, 
które te zasady głoszą, ani też prenu- 
merować czy w inny Sposób popie- 
rać pism i książek, które w ten spo- 
sób wywracają hierarchję dóbr, na 
samej istocie chrześcijaństwa opartą, 
Dobro bowiem religijne i związane 
z tem dobrem prawo albo jest bez- 
warunkowo najwyższe i dłatego nie 
może ustąpić wzgiędom na żadne in- 
ne dobra, albo jest czczą jakąś kon- 

(
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD NICH. 

Polska a Wschód 

Sprawa kredytów eksporto- 
й wych). 

18-go b. m. odbyła się w gmachu 
ministerstwa przemysłu i handlu na- 
rada gospodarcza w sprawie handłu 
z państwami wschodniemi w ogólnoś: 
ci, oraz w sprawie kredytów ekspór- 
towych—w- szczególności, 

Niebawem rozpocznie się sezon 
budowlany i jest uzasadniona obawa, 
że i on będzie zmarnowany, o ile 
nowela ta w jak najkrótszym czasie 
nie będzie przez Radę załatwiona. 

Omawiana nowela położy między 
in. kres dalszemu budowaniu prywat- 
nych willi luksusowych w celu obra- 
cania funduszów państwowych w ca- 
łości na budówę domów  mieszkal- 
nych dla nmajszerszych warstw lud- 

W konferencji, na której przewo- ności. 
dniczył p. minister Kwiatkowski, wzię- 

i udział przedstawiciele przemyslu, 
handlu i rolnictwa, delegaci mini- 
sterstw skarbu, rolnictwa i spraw za- 
granicznych oraz reprezentanci ban- 
ków polskiego i gospodarstwa krajo- 
wego. 

Po zagajeniu narady przez minist- 
ra przemysłu i handlu p. E. Kwiat- 
kowskiego, wygłosił treściwy referat 
przedstawiciel departamentu  handlo- 
wego p. Goździkowski. Na kanwie 
referatu wyłoniła się dyskusja, w 
której uczestniczyli pp. dr. Sachs, 

kretu 
wszelkich niezbędnych  opinij 
ministerstwo przemysłu i handiu zu- 
pełnie zakończony i w dniu jutrzej- 
szym przesłany zostaie w ostatecznei 
redakcji ustalonym trybem do wszyst- 
kich pp. ministrów, poczem złożony 
zostanie radzie ministrów do zatwier- 
dzenia. 

Dekret o targach i wysta- 
wach, 

Jak się dowiadujemy, projekt de- 
został już po  zasiągnięciu 

przez 

Saenger, Słaboszewicz, dr. Barciński, Fałszywe wiadomości o ro. 
Cybulski, prof. Okolski, posłowie: 
Wiślicki, Wartalski i Wierzbicki. 

Omawiając sprawę finansowania 
ekeportu do Rosji, wypowiedziano się 
za utworzeniem bądź to banku, 

kowaniach pożyczkowych. 
Podane w dniu 21 lutego przez 

kilka pism informacje dotyczące ro. 
bądź kowań, prowadzonych jakoby przez 

to specjalnego towarzystwa, któreby rząd © pożyczkę międzynarodową, 
zajmowało się udzieleniem kredytów względnie grupy banków angielskich, 
dla eksporterów. Poru 
sprawę asekuracji kredytów. 

W rezultacie obrad została wyło-. 
miona komisja w osobach: Ejtingona, 
Biedermana, Wiślickiego, W artalskie- 
go, Wierzbickiego, Szydłowskiego. 
Olszewskiego, Okolskiego, Zaglewicz- 
nego, Kosteckiego i Slaboszewicza, 
która w ciągu najbliższych: dni 
opracować referat zasadniczy. Referat 
ten posłuży za podstawę do dalszych 
marad w sprawie polskiego handłu ze 
Wschodem w ogólności, a z Rosją— 
sw. szczególności. 

Uczestnicy narady, nie wyłącza- 
jąc przedstawicieli rządowych, zdali 
sobie doskonale sprawę z koniecz- 
ności rozwoju eksportu na Wschód, 
tembardziej, iż konjunktura eksportu 
«węglowego prawie że zupełnie ustaje. 

Między innemi ciekawem jest o- 
świadczenie p. ministra Kwiatkow- 
skiego, że bilans handlowy za ubieg- 
ży miesiąc styczeń wykazuje nadwyż- 
kę eksportu nad importem, a miano- 
«wicie: eksport w poprzednim miesią- śred: 
<u wynosił 115 miljonów zł. w złoe 
<ie, a import 108 milj. złotych w zło« 
cie. Jak widzimy "nadwyżka eksportu 
wynosi tylko ca 7 miljonów złotych 
«w złocie. W porównaniu z ubiegłymi 
miesiącami, jest to nieznaczna nad- 
«wyżka która dobitnie świadczy o 
pewnym zwrocie w naszym eksporcie. 
Nadto cyfra wwozu do Polski pod- 
skoczyła znacznie w górę. 

Zakaz wywozu do Niemiec 
- drzewa nieobrobionego. 

W związku z zerwaniem pertrak- 
tacyj traktatowych polsko-niemieckich, 
cząd polski ma zamiar rabronić wy- 
wozu do Niemiec drzewa okrągłego 
4nieobrobionego) przez ustanowienie 
wysokich stawek celnych. 

Jeżeli zakaz taki doszedlby do 
skutku— byłby on dotkliwym ciosem 
dla Niemiec, z drugiej jednak strony 
maraziłby na poważne straty kilka 
firm krajowych, zaangażowanych w 
‹екзрогс1е drzewnym. 

Ustawa o rozbudowie miast. 

Nowela do ustawy o rozbudowie 
miast opracowana przez min. skarbu 
i spraw wewnętrznych, mająca na ce- 
łu głównie spowodowanie racjonalne- 
go wydatkowania funduszów na cele 
budowlane, jeszcze: we wrześniu r. z. 
przesłana została do Rady Prawni- przynależność państwową. Osiat- 

nio wydana specjalna instrukcja mini- czej. 

szono nawet nie odpowiadają rzeczywistości. Jedy- 
ny kontakt, jaki obecnie rząd utrzy- 
muje z zagranicznemi sferami finan- 
sowemi, polega na misji p. Krzyża- 
nowskiego i Młynarskiego, których 
źdaniem jest uzgodnić plan finanso- 

y rządu z zaleceniami komisji eks- 
pertów prof. Kemmerera. Zacjągnię- 

cie pożyczki zagranicznej nastąpi w 
momencie, który będzie przez rząd i 
przez sfery finansowe zagraniczne 
uznany za odpowiedni. Wiadomości, 
jakoby były już prowadzoue przez 
rząd konkretne rokowania w tej spra- 
wie, przyczem dodawane są przy- 
puszczalne sumy pożyczki i nazwise 
ka finansistów nie są prawdziwe. 

Rozwój portu w Gdańsku. 

Od czasu wcielenia obszaru wolnego 
m. Gdańska w życie gospodarcze Polski, 
port w Gdańsku przechodzi niebywały roz- 
wój i zajmuje obecnie czwarte miejsce w 
szeregu najważniejszych i w pobliżu nas 
położonych portów. 

Ogólny tonaż w 1926 roku portu gdań* 
skiego wynosi ca 7 miljonów  tonn, 
co oznacza, że obró: tonnażowy w porów- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 lutego 247 k, 

Dewizy | wałcty: 
Trasx Śprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8.94 8,90 
Holandia 359,01 359 90 358,12 
Londyn 43 51 43,62 43,40 
Nowy-Yort 8.95 8 97 8,3 
Paryż 35,11 35,20 35,02 
Praga 26 57 26,63 26,51 

Szw:icarja 172,52 172.95 172,09 
Wiedeń 126.45 126.77 126.13 

Papiery Procentowe 

5 рг pożycz. konw 59,50 
Pożyczka kolejowa 101,50 — 
8 proc. pożyczka konw. 98.00 
4,5 proc. listy jzast. ziems. zł. 53,— 52— 
4 proc. ziemskie złotowe 46.— 
8 proc, warsz. zł. 82 
5 proc. złotowe 62,25, 63. 
4,5 proc. złotowe 58,75 
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z dnia 21—1Il 1927 r. 

| 768 

trzeżenia meteorologiczn Po eteorologii U: 

Ciśnienie 
nie 

Temperatura | _ 
rednia 3) 3 
Opad za do- 

| Północny. 

bę w mm, 

Wiatr 
przęważający 

Uwagi: 
mum za dobę—278C. 
ma bez zmian. | 

Komitet kościelny 

e Zakładu publiczry 

Pogodnit. Mgła Mini- 
Tendencja barometrycz- 

sterjalna wyjaśnia aktualną sprawę, w 
jaki sposób mogą obywatele udowad= 
niać swoją przynależność państwową. 

O ile chodzi o księgi stałej lude 
ności, to dopuszczony -jest obecnie 
dowód prawdy przez dokument 

ujawniony przed upływem 
roku 1915, stwierdzający, że od tego 
czasu osoba zainteresowana była za- 
pisana do tych ksiąg. Dokumentami, 
służącemi do tego celu jest książecz- 
ka legitymacyjna, paszport rosyjski, 
wyciąg z ksiąg Stanu cywilnego, © zwyczajne posiedzenie Wileńskiego Towa- 
ile dokument taki zawiera wzmiankę, 
że dana osoba jest stałym mieszkań- 
cem wymienionej gminy, miasta lub 
osady, O ile zaś chodzi o udowod- 

w tym wypadku jest dopuszcze- 

drodze dochodzenia z urzędu. 

czynił starania © zwrot ziemi należą- Sób również zapis do ksiąg stałej 

cej do kościoła, a znajdującej się obec- 
nie w rękach rządu. 

Na marginesie tej sprawy zazna- 
czyć należy, że cngiś jeden z pro- 

pra- 
wosławje  przepisując całą  parafję. 
Władze rosyjskie w przeciągu kilku- 

boszczy tej parafii przeszedł na 

dziesięciu lat uważały parafjan za pra: 
wosławnych, osadziły prawosławnego 
duchownego i zabraniały ludności u 
częszczania do kościołów katolickich 

ści 
Ukaz tolerancyjny pozwolił ludno- 
wrócić na łona kościoła katolic- 

nie posiada żadnych dokumentów, 
świadczących o zapisie. 

W ten sposób wprowadzono sze- 
reg poważnych ulg dla. ludności, 
która przebywała w okolicach, nawie- 
dzionych 
wojnę. 

— Arcybiskup Teodozjusz 
dziękuje za życzenia z okazji 
imienin. Arcybiskup Wileński pra- 
wosławny Teodozjusz przesłał na 
ręce Pana Wojewody podziękowanie 

kiego Obecnie na terenie parafji pod- za złożone mu w dniu imienin ży- 
brzeskiej mieszka tylko dwie rodziny czenia. 
prawosławne, 

zwrotu ziemi kościelnej przewiec. 

URZĘDOWA. 
— (o) W jaki sposób mogą c : 

udowadniać swoją omawiana sprawa udzielenia ludności obywatele 

z zz 27-78 

  

'wencją, której niepodobna brać zu- 
pełnie na serjo. 

Ergo — wolno wprawdzie katoli- 
kom trzymać się-w polityce tych lub 
innych przekonań i obozów, ale nie 
wolno im wyznawać takich przekonań 
i nałeżeć do takich stronnictw, które 
z samą podstawą katolickiego na 
świat poglądu są niezgodne, Czy 
ustrój państwa ma być republikański 

- €zy monarchiczny, czy taka ma być 
lub inna ordynacja wyborcza — te i 
tym podobne przeróżne zagadnienia 
$а Фа wiary i zbawienia dusz obo- 
jętne i Kościół się w nie nie miesza, po- 
zostawiając co do nich ludziom czy 
partjom pełną swobodę pogłądów i 
dążeń. Ale czy Bóg, jego prawda i 
prawo w ocenie różnych dóbr mają 
zachować miejsce istotnis pierwsze, 
czy też przeciwnie mają być zepchnię- 
te na bok przez inne dobra, np. 
przez naród, czy państwo, czy czło- 
wieczeństwo, czy jakąkolwiek inną 
dzecz skończoną, na to Kościół obo- 
iętnie patrzeć nie może i musi wszel- 
Kie przewrócenie porządku tak potę- 
Pič, jak je świeżo potępił. 
уа więc, powtóre, żeby katolik 
а gł ze spokojnem sumieniem {ггу- 
= Się jakiegoś politycznego stron- 

pozd nie wystarczy, żeby to stron+ 
wa a zachowywało z Kościołem ze- 
bił ue poprawne stosunki. To 

+ iła Action Frangaise, nawet w bar- 
<dzo obfitej mierze. Ponieważ jednak 

broniąc katolicyzmu, zalecając katoli- 
cy”m i oddając mu przeróżne usługi, 
patrzała nań zawsże i jedynie jako 
na środek do swych politycznych za- 
mierzeń, Kościół nie zawahał się wy- 
rzec się tego przymierza i zrezygno- 
wać ze wszystkich, jakie zeń spłynąć 
mogły, korzyści. Bo prawdziwym 
sprzymierzeńcem Kościoła może być 
tylko ten, kto, trzymając się w czysto 
politycznej dziedzinie jakichkolwiek 
zasad, wszystko i zawsze wewnę- 
trznym aktem wiary podporządko- 
wuje Bogu. Żeby jakieś stronnictwa 
polityczne było dla katolików  praw- 
dziwie bezpieczne, a więc dozwolone, 
musi tej wierze przynajmniej niczem 
się nie sprzeciwiać”. 

Oto sama istota stanowiska Ko- 
ścioła wobec — nawet obozu ucho- 
dzącego — pozornie — za wzór pra- 
womyślności katolickiej. 

Nie traćmy z oczu, że Francja — 
republikańska czy powojenna, mniej- 
sza — jest krajem uatolickim, w ol- 
brzymiej większości swej ludności, 
nawet krajem szczerze i głęboko ka- 
tolickim, 

Łatwo sobie przeto wyobrazić 
powszechne poruszenie, które sprawa, 
powyżej rozwinięta, wywołała we 
Francji — a pośrednio i w całym ka- 
tolickim świecie» 

AE E 

a i te są napływowe. 
Podkreślić należy, że urząd ziem- 

ski wszelkimi siłami stara się sprawę 

SAMORZĄDOWA. 

— (o) Pomoc siewna. Dnia 24 
lutego w lokału wydząłu powiatowe- 
go, odbędzie się posiedzenie Wileń- 
ske-Trockiego komitetu powia'owego 
pomocy siewnej, na kiórem będzie 

pożyczek siewnych z funduszu 90000 
zł., jaki został przydzielony przez 
komitet wojewódzki pomucy siewnej. 

MIEJSKA. 
— Najbliższe posiedzenie Ra- 

dy Miejskiej. Porządek dzienny naj- 
bliższego posiedzenia Rady miejskiej 
już został ustalony. 

Na porządku dziennym znajdzie 
się między innemi wotowanie nad 
budżetem m. Wilna, który budzi ogól- 
ne zainteresowanie. Termin posiedze- 
nia nie został ostatecznie ustalony — 
odbędzie się ono w najbliższych 
dniach bieżącego tygodnia. 

— (o Posiedzenie Miejskiej 
Komisji Finansowej. Dziś, (dnia 
22 lutego, odbędzie się w Magistra* 
cie posiedzenie Miejskiej Komisji 
Finansowej. Na porządku dziennym: 
1) sprawy związane z preliminarzem 
budżetowym na rok 1927—8; 2) spra- 
wy przeniesienia kredytów w ubieg- 
łym i bieżących okresach budżeto- Bo 
wych; 3) sprawy bieżące. 

WOJSKOWA. 
— Inspekcja VI brygady. 

K. O. P. Dowódca VI kyd, 
K.O.P'u. Stefan Pasławski wyjechał 
w dniu wczorajszym na granicę ce- 
lem przeprowadzenia inspekcii po- 
szczególnych oddziałów i placówek 
Vi brygady. 
№ — (о) Spis mężczyzn w wieku 
wojskowym. Jak się dowiadujemy, 
w związku z mającem nastąpić ra 
wzór Warszawy zakładaniem we 
wszystkich komisarjatach policji pań- 
stwowej kartoteki wszystkich  męż- 

ne Kola Prawników U. S. B. Od- 
było się w ubiegłą sobotę walne ze- 
branie organizacyjne Koła Prawników уу 
USB. Sała V została po brzegi wy- 
pełniona młodymi prawnikami, którzy 

е 4 S Ё p 
naniu z 1912rokiem zwiekszyl się o 300 pr. swoje „Koto“. Jak wiadomo, istnialo 

już „Koło Prawników”, lecz skutkiem 

Prawnego prof. 
nicki przemówieniem, które zakończył księżna i chłopiec 
życzeniami  jaknajlepszego 

kuł ostatniego zebrania komitetu orga- 
nizacyjnego z dn. 8 lutego br., z któ- 

nienie zapisu do ksiąg stanowych, to wienie przypadku Osteogenesis imperfecta na 21 b. m. w mieszkaniu Abrama Mo: 

nie ustalenia przynależności stanowej Czucie włosowe. 4. D-rzy 
KOŚCIELNA. za pomocą zeznań świadków i 

— O zwrot ziemi kościelnej. 
w Podbrzeziu po- 

w cyn — 

W praktyce ustala się w ten spo- 

ludności, jeżeli zainteresowana osoba 

lub zniszczonych przez , 

czyzn w wieku "wojskowym, będzi 
sporządzony spis tych właśnie męż- 
czyzn. Przy tej okazji nastąpi jedno- 
cześne jednorazowe skontrolowanie, 
czy adresy, uwidocznione w książkach 
wojskowych rezerwistów i zaliczonych 
do pospolitego ruszenia zgodne są z 
rzeczywistem miejscem zamieszkania. 
W razie stwierdzenia, że osoba zain- 
teresowana nie dopełniła przepisanego 
meldunku, winni pociągani będą do 
odpowiedzialności karaej. Odpowied- 
nia ustawa przewiduje w tej mierze 
grzywny do 500 zł. i do 6 tygodni 
aresztu. Mogą być nałożone obydwie 
te kary łącznie. 

AKADEMICKA 
— (Sch) Zebranie organizacyj- 

Członek Zarządu Głównego i Ra 

O bolesnej stracie zasłużon 

Bilety w cenig od 50 gr. do 6 zł. na- 
ywsć można w biurze <Orbis» i w dzień 

przedstawienia w kasie teatru od g. 5-ej pp. 
— Z Teatru Polskiego. <Płomienna 

ragną na nowo powołać do życia Moe». Dziś przed zejściem na czas dłuższy 
z repertuaru malownicza <Płomienna noc», 
w której akty drugi i trzeci są entuzjasty- 
cznie oklaskiwane. Żidna sztuka grana w 

laty sezonie bieżącym nie przypadła do gustu 
publiczności tak jak «<Płomienna noc», którą 
dotychczas Teatr Polski grał przy zapełnio- 
nej do ostatniego miejsca widowni. 

Jutrzejsza premjera. +Wicika 
lec hotelowy» — Saysira, 

rozwoju jest satyrą na Życie arystokracji rosyjskiej, 
przebywającej na emigracji. Sztuka posiada 
niezmiernie miocne akcenty, paradoksy i 
świetne sceny. 

„ Akt ostatni dzieje się w nocnym kaba- 
recie w Dauvile, utrzymywanym przez Wiel- 
ką Księżnę. Sztuka ta w Paryżu grana kil- 
kaset razy z rzędu. 

l 
złej organizacji 
rozpadło się. 

Zagaił zebranie Dziekan Wydz. 
d-r Wacław Komar- 

przed dwoma 

odradzającego się Kola, 
Następnie zostal odczytany proto- 

rego L že EP nie zamierzał 
tworzyć nowy statut, lecz zawiązać — Teatr rewii « 
Koło w ramach statutu dawnego po dni, do czwartku z KORZE 
wprowadzeniu niezbędnych poprawek. Szych sziagierów «Kakadu», w 15 obrazach. 

Na przewodniczącego zebrania wy- Humor, tańce, śpiew. W programie: <Zaba- brano: kol.-Siajewskie kol wa na Peśpieszce», <Cyrk», <Kasa Chorych», 
Si я j lego, poczem KO!. «Międzynarodowy karnawał» i in. Balet z 

więcicki odczytał statut Koła i refe- 10 osób. Pocmież o godz. 7i 9 wiecz. Ce- 
e poprawki komitetu organiza: ny miejsc od 50 gr. do 2 zł. 50 gr. 

cyjnego. RADIO. 
Okazało się jednak, że statut za- 23. Proikia 

wiera mnóstwo wad i sprzeczności. | 15.00—15.25. Kaodai Mazda 
Ujawnila się tedy potrzeba rewizji i meteorologiczny. 
dawnego statułu Uzasadnił to w 1630-1645 Stacja nieczynna. _ 
swym wniosku kol. Kowalski, propo- vsisg w Roka > IE 
nując zebranym wybranie 5 członków, zap ya bran 17.15 —18.40. Koncert. 
którzy winni do 1 marca br. wygo- Koncert popołudniowy. Wykonawcy: Or- 
tować statut i niezwłocznie iprzedsta- pay P. = pod dyr. Jana Dworakowskie- 
wić go na walnem zgromadzeniu. | (ecytacja). 74 Śpiew) i Cz, Skonieczny 

Wniosek przyjęto, Po rzeczowem 
przemówieniu kol. Plewaki, który bli- 
żej wyjaśniał wady statutu i niemoż- 
ności przyjęcia go w obecnym stanie * 
dokonano wyboru komisji statutowej 
do której weszli *kol. kol.: 
Zajączkowski, Karczewski, 
Puchalski 
macj 

18.40—19.00 Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt p.t. «Joanna D'Arc», 

wygł. prof. Włodzimierz Dzwonkowski (Dział 
Fistorja Powszechna»). 
19.30 — 19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. «Raj Pacyfi- 

Wacław ku—wyspy Hawajskie», wygł. prof. Aleksan- 
Babicki, der Janowski (dżiał <Podróże— przygody»). i. Szajewski Į(przez akla- a © Przerwa, Przypuszczalnie 

20.30—22.00. Koncert. P; i | ZEBRANIA | ODCZYTY nałęzesu, Komunikaty: || ooo "e — Posiedzenie T-—wa Lekarskiego. oncert wieczorny, Wykonawcy: Stani- 23 lut ie się Sława Argasińska (śpiew), prof. Zotja Rab- a lutego o godz. 20-ej odbędzie się Er (tort.), prot. mdwik Urstein 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Ujęcie fałszerzy wódki. W nocy 

wraz z pokazem chorego. 3) Dr. J. Hury- Gorowoha (lgnacowski zauł, 12) nsłono 
Kliniki Neurofo, 

Dni 

rzystwa Lekarskiego w lokalu własnym 
(Zamkowa 24), 

Porządek dzienny: 1. Dr. Michniewicz— 
Pokaz chorego. 2) Dr. Gogolewska-Lowen- 
hoff z Kliniki Pedjatrycznej USB. — Omó- 

nowicz z 

konferencja przyjezdnych z ;przedsta- 
wicielami żydowskiej prasy  miejsco- 
wej, którą zorganizowano w hotelu 

ze zwykłą doroczną oka- 
u Wojewody dn. 28-70 bm. 

. Jest to jedea z wielkich batów  wileń. 
skich, który jeszcze żadnemu innemu  ni- 
gdy przyćmić siebie nie dał. 

A zresztą — cel! Mimo skarbony Czer- 

icznej USB, — 43 butelki nieopieczętowanych wódki, 10 fi- 
irszubski i Zar- trów spirytusu, lak i inne dowody fałszer- 

Przyczynek do leczenia mimowol- stwa. | ; E 
nego moczenia nocnego (Enuresis nocturna). = Gorowoha aresztowano, Dałsze docho- 
5). Sprawy administracyjne. dzenie w toku. 

4 RÓŻNE. ВЕ ce. Da. 14 b. za pak 
— Incydent z delegacją pale- DZU Ч .‹!› ):1 czas nie powrócił 56-leini 

styiską, w wilale. Jak wiadomo wanie w toku. r (a D PS 
wt niac rzyb i — Samobójstwo. Da. 20 b. m. - 
:уаёшът‹а Ьаіев&?&з{ау&и::сіа\тп‹': Si 600а perai Kalwazyjąkiej” w 
sobach dr. Lewina i rabina Ostrow- cją Las Piece "Rusalka Gait Ko 
skiego. wlefiski 14). Desperatkę pogotowie przewio- 

Po przybyciu delegacji odbyła się Zło do szpitala św. Jakóva. 
— Pożar, Dn. 21 b, m. zapaliła się 

ściana w mieszkaniu Henryka Fabrykowskie- 
A Es JAZ z Rea w prze- 

minat ogień sttumita, Strat: о- 
_В.-Ё'%:_ * 2 + Przyczyna pažas vii BO 

odczas korferencji został wywo- €0W2 pieca. : 
łany incydent, który doprowadził do 21 z Sai, Rudas (Št 
ostrej wymiany zdań. charska 6) podczas zabawy powstała ogól- 

Mianowicie b. redaktor  Wilner R baik w czasie kaj w az Togu p. Rajzin zapytał jednego z fotograłiczny, rewolwer, palto oraz różne 

przyjezdnych dlaczego prześladowany "*""pychcząs aresztowano Henryka Dą- 
jest język żydowski w Palestynie. Po browskiego (Wiłkomierska 115) oraz Leona 
azotu mu odpowiedzi p. Rejzin Roguskiego (Wiłk.mierska 105), 
opuścił konferencję. i 

— Z Instytutu Gospodarki | FENN 
Kultury. Białoruski Instytut Gospo- RARŃA0 MŁ ы 
darki i Kultury ostatecznie zorgani- WILEŃSKI. 
zował kooperatywno-handlowe kursy "B 1 : 
białoruskie w Wilnie, których otwar- a! Czerwonego Krzyża.. 
cie nastąpiło na podstawie zezwołe- Odbędzie się, 
nia odnośnych wiądz szkolnych w załością w pałac! 
dniu 21 lutego r. b. 

Wykłady prowadzone na kursach 
w języku białoruskim obejmą: zasa- 
dy ekonomii, zasady kooperacji, nau- wonego Krzyża nigdy nikt jeszcze nie prze- 

> dl handlu, buchalterję, arytmetykę mazurowym krokiem! 
RO a: handlowę Protektorat objęji nad balem Czerwo- 

5 pondencję handlowę nego Krzyża p. wojewoda Raczkiewicz i - 
polską, towaroznawstwo, i organiza: pani wojewodzina Racz:iewiczowa, 
cję kooperatyw. iš Uygelą R pe a= pójść, p 

let kupić. Nie żadna bajoūska suma. Pięć 

TEATR i MUZYKA. złotych. 
R ap OE: dA ee eee. seat 

ny», 6 о @. 8-ej w. j 
w 3-ch aktach Oskara Wilde'a E Bret AE 

Bal Fuksów «Polonji». 

lską i Juljuszem Osterwą na czele. 
Ceny miejsc od 50 gr. 
— Wieczór batowy sióstr Bekeffi 

w <Reducie> (W. Pohujanka). Jatro o g 
8-ej w. tylko jeden występ tancerek Šwia- 
towej sławy sióstr Julji i Hejeny: Bekeffi. 

W programie tańce hiszpańskie, polskie, 
węgierskie, cygańskie, Charleston, Black- wentu Polonja choćby nieba przychylić! Ro i inne. NE 3 Tańcząc zaś przy czarnej kawie lub 

Czeklwane z niecierpliwością siostry Czarną kawę przy taficach będziemy w Веке dadzą nareszcie пп możność uj- bie Szlacheckim we czwartek, 24-go bm. 
a nowoczesnych tańców w ich a1zeczy- Proszę sobie w notatniku tę datę zapi 

wistej formie. sać. A zresztą... to już przecie jutrc! 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele |ub гаг @- Do lil Komisarjatu ul.: Portowa Nr 
cy domów przy ul.: Stefańska 28, Sadowa 5, 7, Styczniowa N3, 5, Mickiewicza Nr 19 i 21, Makowa 5. ‚ 26 

2 e = Komisarjatu, ul.: Lipówka NrNr Do IV Komisarjatu, ul.: Świronek Nr 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,49, 11, 12, 12 (d. Jura- 4, 6, 10, 17; 13, 5,5, 7,9, 11, 13, 15. 
nowskiego), 12 (d. Aleksandrowicza), 12 (d. Do V Komisarjatu, ul.: Doliny całe. 
Tian o S, 16 s s Wieś Rawiańce. Koszykowa dom Buturlina. 

3 „19, 20, 21, „ Moraszkina), Komisja przy VI Komisarjacie dziś nie 
23, 24, 25 (d. Zamdoka), Ma 28, 29, 29-a, pieńkldowojcić. oo й 

( 

kawy Czarnej nie pija? 
Napisaliśmy «bat» — niech zostanie. 

można też i pójsć w balowej. Prawda? 
Zresztą, byle pójść. To grunt. 
A któżby nie chciał pp. Fuksom Kon- 

30-b i 36. 

w_ miej towarzystwo,.. 
sówl ; 

Józef Eysymonti 
dca Prawny Kresowego Związku 

Ziemian zmarł dnia 15 lutego 1927 roku w Warszawie 

ego pracownika i współzałożycieja 
instytucji zawladamia z głębokim żalem 

Kresowy Związek Ziemian. 

  

Wystawa Bibljotek Wileńskich. * 
Otwarcie, 

„ Otwarcie wystawy Bibljotek  Wi- 
eńskich w ubiegłą niedzielę — miało 
charakter nader uroczysty. Pragniono 
najóczywiściej uhonorować nietylko 
samą wystawę 
maksymę: mon multą sed multum, 

lecz i starą, zacną 

Jedna sala—ale cóż za dostojne 
ksiąg i rękopie 

Gdzie? W gmachu uniwersytetu, 
wejście od ulicy Uniwersyteckiej, na 
parterze, wis-4-vis dziekanatu Wydzia. 

łu Sztuk Pięknych, tam gdzie u „pod- 
jazdu” czerwienią się i bielą dwie 
chorągwie o barwach „narod. 
Dziecko trafi, | e 

Gdyśmy na miejscu stanęli, już 
z nieladał areopagiem gości: Pan woje- 
woda Raczkiewicz, J. E. ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski, księża biskupi Michal- 
kiewicz i Bandurski, p. kurator dr. Antó- 
ni Ryniewicz, ]. Mag. rektor Pigoń, 
prorektor Marjan Zdziechowski, dyr. 
O:terwa, prof. Ruszczyc, prezes Syn- 
dykatu Dziennikarzy Cz. Jankowski, 
S księgarze wileńscy z senjo- 

rem Wacławem Makowskim na czele, 
wiełki bibijofil Marjaa hr. Piater, pro- 
f:sorowie uniwersytetu, nadspodzie- 
wanie dużo dam... Niewątpliwie. po- 

minęliśmy wielu, wielu obecnych — 
lecz śpieszno nam wytężyć ucho i 
wzrok. 

Ach, oto pośrodku głównej ściany 
w głębi portret nieśmiertelnej pamięci 
Eustachego hr. Tyszkiewicza, który 
dwakroć, niezmordowany, |kładł pod- 
waliny pod bibljoteki wileńskie, i, 
pomimo straszliwej, destrukcyjnej ro- 
boty rządu carskiego — fundamenty 
położył! Oto, sangwiną pięknie uczy- 
niony portret Lelewela, którego księ- 
gozbiór, przewieziony z Brukselli do 

„ Wilna zawiera tyle skarbów np. kar- 
tograficznych... Ale—co fu dokoła pa 
gablotkach ksiąg przeciekawyck a 
których па wagę złota se obija 
Są—unikaty. Dość powiedzieć. Jest 
jedyny dziś w Polsce egzemplarz 
„Marchołła* z roku 1521-go. Jest 
egzemplarz pierwszego wydania po- 
ezyj Mickiewicza (zpod tłoczni Zawadz- 
kiego wyszedł), jest... ale—nie! —tego 
przecie na szpaltach gazety nie wy* 
liczyć, Miesięcznika zeszyt ledwie by 
objął spis dokładny, w dodatku ko 
mentowany. 

Złożyły iu przecie okazy swej za- 
sobności Bibljoteka Pubiiczna i Unie 
wersytecka, Księgozbiór im. Wrób- 
lewskich, Bibljoteka Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Bibljoteka Pedaga- 

giczna Kuratorjum; zademonstrowała 
swoją organizację i zasobność Bibljo- 
teka oświatowa macierzy szkolnej 
tudzież czytelnia im. Zana, Bibijoteka 
Reduty etc. efc.. A tu oto głos za- 
biera dyrektor Archiwum  pafstwo- 
wego w Wilnie p. Wacław Gizbert 
Studnicki. Jakże pięknie, jak  inte- 
resująco komentuje eksponaty wspa- 
niałej Bibljoteki i zbiorów  muze- 
alnych naszego Synodu Ewangielicko- 
Reformowanego/ Jak przy sposob- 
ności potrafi serdecznie wspomnieć o 
Szymonie Konarskim, o ks. superin- 
tendencie Stefanie Lipińskim... 

Dalej z;kolei objaśnień udziela któ- 
raś z pań z zarządu Macierzy Szkolnej. 

Potem zaś—do stojącej w pośrod- 
ku sali;sporej gablotyl Tu już uciesze 
końca niema. Są to okazy książek... 
wyszłych z rąk ezytelnikow-barba- 
rzyńców. Poniszczone, upstrzone na- 

szedł obojętnie. A dopieroż bostonowym lub Pisami, poplamione... Nader dowcip- 
ne etysiety charakteryzują każdy ro- 
dzaj demonstrowanej dewastacji. 
Słowem—jest napatrzyć się czemu 

to bie do woli, są przenajrožnorodniejsze 
osobliwości; Są—zapomni:liśmy nąd- 
mienić 
XVII 
pisów tak drogie każdemu sercu а Właściwie będzie to tak zwana <kawa aut SE w obsadzie premjerowej z Ireną czarna» z tatoo mi. Lecz czy to się na balu Kr, 

—przepyszne oprawy XVi-go i 
-go stulecia... Są w dziale ręko- 

ografy „ Kościuszki,  Mickiewieza, 
aszewskiego, wielu innych  „wiel- 

kich ludzi* jest między innemi auto- 
Oczywiście na kawę czarną z tańcami graf ostatniego wiersza, napisanego 

można pójść nie w belowej tualecie, lecz przez Mickiewicza w Wil nie, gdy go 
na wygnanie wywożono. Są wspania- 
łe dyplomy królów naszych, wzorzy- 
ste, uroczyste, na pergaminie.. Jak 

5 się rzekło: osobliwości różnych mó: 
= stwo, 

Z dobrych godzin parę zeszło na 
powierzchownem tylko rozpatrzeniu 
się we wszystkiem dokoła. 

Za z«rganizowanie wystawy należy 
się zarządowi Wileńskiego Koła 
Związku Bibljotekarzy Polskicn—szcze* 
{а wdzięczność. 

sr 

Ofiary. 
„ — W. Pan Władysław Hołownia та 

miast kwiatów na grób š. p. Marji Medek- 
szyny załącza dla najbiedniejszych do uzne- 
nia redakcji zł. 10.



  

„M. GORDON" 
uł. Niemiecka 26. 
m ———— m m mm 

  

CENY 
STALE.     
  

SŁ O W 
  

WIELKA DOROCZNA 

wypizedaz resztek 
i WYSORTOWANYCH TOWARÓW. 

ceny wyjątkowo niskie.   
    od 50 gr, do 2 zł. 50 gr. 

w 15 obrazach, Humor, tańce, 
śpiew. W programie: <Zaba- 

Н 
  

    

dramat w 10 aktach podług powieści 
znanego francuskiego  powiesciopi- 

: ) TEATR REWJI R Tylko 3 ami, do Czwattku 24 b. m. Ceny 

„Kakadu“ : Przegląd najlepszych szlagierów „„Kakadu* 
; Dąbrowskiego 5, u wana Pośpieszce», <Cyik», <Kasa Chorych», «Międzynarodowy Karnawał» i <Balet z 10 osób». 

Paczątek o godz. 7 i 9 wlevz, 

Miejski Kinematograf Dziś będ k 2 
Kihūvalko-Obalats я świetlene filmy: „Rybak Islandzki" 

: owy sarza Piotra Lottiego. W rolach głównych Sandra Milowanoff i Karol Vanel. 
ala Mie ska (ul. Osirobramska 5).     

  

Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

NAD PROGRAM: «Noc strachów» arcykomiczna farsa w 2 aktach. Ostatni seanso godz: 10. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. p cpanskiEPO. Kasa czynna: od godz. 4 m 30 

oczątek o godz. 5-tej, 

  

  

Kino- H l 6 Wiosenna premjera, Niezró H Lied at "s elios A premjera, Niezrownany Harry Lie tke, czarująca Lil <agower w najnowszem 
przecudnem i Odw“ S ul. Wilefska 38, arevdzieje: „Krėlewicz Fiolkow““ M o aka kis 5 w. $ 
  z 
  © Kino. 
+ 
4% ul. A, Mickiewicza 22, 

ogłasza pisemny publiczny przetarg na 

cy od dnia rozpoczęcia pracy walca. 

dziale Drogowym, pok. 87. 

nie nieprzyjęcia żadnej oferty. 

sokości 5 proc. od zaoferowanej sumy. 

Obejrzenie kotła na miejscu w 

  

Teatr „Polonija“ m Dziś! Poiężny uramat erotyczny w 10 akt. p. i. „Pieśń mkości O iĘsknocie kobiety Za MĘZC5YZNĄ“ 
a ° > 466 wzruszające dzieje 
m „Targowisko życia tysiączne niebezpieczeństwa i której nie wolno było wyjść 

zarąż. W rol. gł. premjowana piękność Bille Dove i w'elki tragik Fr. Bush man. 

_ Przefaręg. 
Wileński Uriąd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót Fublicznych) 

remont kotła walca parowego firmy 
<Geislerr Nr fabryczny 13, znajdującego się w podwórku Urzędu Woje- 
wódzkiego (ulica Magdaleny Nr 2), polegającego na zamianie na nowe 
środkowego paleniska z blachy grub, 11—12 m/m., zamianie wszystkich rur 
płomiennych w iłości 27 szt. o wewnętrznej średnicy 45 m/m, oraz 12 po 
łączeń anurowych góry paleniska z belkami ankrowemi wraz z rozebraniem 

. Ad zmontowaniem wszystkich części kotła, wypróbowaniem go na ciśnienie 
pary 8 atmosfer przez przedstawiciela Stowarzyszenia dozoru kotłów paro- ' 
wych, oraz transportem z podwórka Dyrekcji i z powrotem. 

Termin ukończenia robót do dn. 15 maja r. b. 

Gwarancja należytego wykonania obowiązuje firmę w ciągu 6 miesię- 

Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 4 marca r. b. o godz, 10-ej 
rano w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych (ulica Magdaleny 2) w Od- 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, względ- 

: Pisemne oferiy winne być złożone do dn. 4 marca r. b. do godziny 
9i pół rano w Kancelarji Oddz. Drogowego Dyrekcji, pok. 86 łącznie z 
pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wy- 

o W razie przyjęcia cterty, wadjum winne być uzupełnione do wyso- 
kości 10 proc., które tędzie zaliczone jako kaucja. 

Urzędzie Wojewódzkim (Okręgowa 
Dyrekcja Robót Publicrnych, Oddz. Drogowy) może być dokonywane co- 
dziennie od godziny 10-ej do godz. 12-ej rano, gdzie oferenci również mo- 
g4 obznajom:ė się z obowiązującemi przepisami o eddawaniu państwowych 
dostiw i robót w zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych z dn. 
31-VII--1926 r. L. 111-396-26, postanowieniom których firma, stająca do prze- 
targu obowiązana jest peddać się bez zastrzeżeń. 

Za Wojewodę 
Dyiektor Inżynier (—) Siła- Nowicki. 

Za zgodność: S. Kiełczewski 
w. z. Naczelnik Oddz. Drogowego. 

Nr 4212-VI. 

  

  

pięknej kobiety, której uroda przysparza į 

  

BRACIA HOSER 
W WARSZAWIE. 

Jerozolimska 45, tel. 5—81. 
polecają: 

NASIONA wyborowej jakości, 
CEBULKI i kłacze kwiatowe. 

Narzędzia ogrodnicze. 
CENNIKI na rok 1927 na każde żąda 

nie wysyłane są bezpłatnie, . 

Firma istnieje od 1848 roku. 

PPROOOPLOOOROPŁLI 

Ф ŚWIEŻE BISZKO PTY Ф 
.°Р6Ппічіусе — Waniljowe, Oswego, 
* Petit — Beurre, Pion — Pion, Alberty $ 
ei inne biszkopty od 50 groszy za ė 

paczkę, znanej fabryki 

ŚK. MYStKOWSKI w Katara 
poleca Sz, Klijenteli skład 

FH. Januszewieza 
Zamkowa 20-a. Ф 

^ ооооФФФФФФФФ 

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
® 

    

NA RATY, 

z "227772 я 

i BARJO solidny sprzęt radjo $ 
amatorski. ż 

$ Kompletne instalacje z nowo- 
{ czesnych odbierników. š 

$CENY NISKIE 

3 Bezpłatne porady poleca 

+ najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 

$ wileńskie Biuro Radjotechniczne 

ę Mickiewicza 23. Tel. 405, 

   

      

  

: EDSĘBIORST ANDLOWEGA 
AW toku sprzedaje się, dow.: w Biurze 
za Ogł S. Jutana, Wilno ul. Niemiecka 453 

i 

Międzynarodowa 

portem wolne przejście granicy 

F
I
E
I
F
E
F
E
L
A
F
I
E
N
F
I
E
J
T
E
J
E
 

Kilińskiego 19, 

JEHSHEHBEHEHREE 
RE MNANEENENEEMM| 0000000000000000 oooooooo0000000 

Obwieszczenie. 

wystawa samochodów i motocykli. 
Specjalna Wystawa Polska «Techniczne nowości i wy* 
nalazki», Wystawy Reklamy. Wystawa Rolnicza« Zwierzę 
Domowe» (Wystawa hodowli i piejięgnowania zwierząt). 
Wystawa artykułów spożywczych i żywnośelowych. 

Wiza paszportowa zbędna! Z logitymacjų E 
ustrjackiej. 

Wiener Messe — A. G: Wien VII 

jak również honorowe przedstawicielstwa w Bialymsto- 
ku: Tow. Akc. dla Transport. Międzynar, Schenker E. Co 

energicznych 
agentów do 

EIEEFEFEFEFIEFF] DZE 

12 Wiedeńskie 
Targi Międzynarodowe 

13 —19 marca 1927 r. 
(Targi techniczne od 13 — 20 marca). 

Е masowego 
Zgłoszenia «Ruch» 

pod «Wysoka 

5 pokojowe 

kiemi wygodami, 
tarasem, ogródkiem 
do wynajęcia na 

  

Majątek 
ziemski 140 dz. 
dobrej ziemi w Targów i pasz" 

czem ornej 80 dz., 
AE łąk 15, lasu 20, 

Znaczna zniżka kosztów przejazdu kolejami polskiemi, pastwisk 25, staw. 
czeskiemi i austrjackiemi jak również sam olotami. zarybiony, ogród 

Wiza tranzytowa czeska zbędna! Legitymacje za cenę iS aks AS 
zł. T wydaje Budynki: gospo* * 

darcze w komple=! 

F
I
F
A
 

  

sprzedaży nowego iW; artykułu, W: Smiałowska 

Kraków, Szczepańska 

Prowizja», 
  

mieszkanie ze wszyst- 

Zwierzyńcu, p pobli- 
żu mostu, informacje: Chorab: 
ul, А. Mickiewicza 19 Pokazane E 
m, 10 od 4 do 5 god. wanie zębów bez bólu. 

  

  

  

Dr. 6. Wolfson 

         
    

          

    
   

    

        

Pożyczki 
weneryczne, _ mocze- i kowe 1, skóre. Bl | эуа wia nio 

ileńska 7, tet. 1067.| Wileūskie Biuro 

RO Handlo- 
zna we  kaucjonowane 

DOKTÓF | ul, Niekas 21, 

D, ZELDOWIGZ | — 
odnajęcia solidne» 

NEJ MOCZOPEĆ. u  sublokatorowi 

SKÓRNE JA TOKOJLZYM odami i używalności 
od 100838 ж :;%пі = rasa 

ICO). jad. w 
DOKTÓR Biurze Ogłosz. S. 

S.ZeldOWiCZOWA |Jutans, Niemiecka 4, 
KOBIECE, WENE+ 
RY! aj gor. Solidnie 

Pa i od 46 zn 
"Micki sumę pieniężną 

ulMickiewicza24 || wieńskie Biuro 
w, Zdr. Nr. 31. we Kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, 
Akuszerka tel. 152.   

Komisowo Handlo- | 

  

przyjmuje od godz. "ygubiono paszport 
do 19. Mickiewicza A ŚW e 

46 m. 6 imię Mikołaja Garbu- 
WZP. Nr 63 za zam. we wsi Zale- 

n-—. SZANY gminy Siniaw- 
skiej pow. Nieświese 

Lekarz- Dentysta skiego wydany przez 

  

  

MARYA SAO TR, z: 

Ožyiska.Smolskki ——7— т 
w centrum miasta, 
dający 40.000 zł. 
dochodu rocznego 
z placem 1.200 s. 
kw., z ogrodem 
owocowym, sprze- 
damy niedrogo 

i na b. dogodnych 
warunkach 

Wileńskie Biuro 
. | Komisowo-Handlo- 

we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 
o 

Porcelanowe { złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym sie 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3: 

    

DOM 
w Zwierzyńcu 
(samoistniak) 

drewniany kryty 
  

  

Dyrekcja 

dn. 14 marca 1927 

cie, dom mieszkal blachą, wszystkie ZDOMY 
ny — pałac. Blisko || wygody. Sprzeda- || drewniane z ład: 
Wilna i st, kolejo- my za 3, nym ogrodem 
wej sprzedamy dclarów owocowym w po- 

tanio C= Dom H.-K. bližu RE 
Dom Handl.-Kom, « sprzedamy za 
ZACHĘTA* „ZACHĘTA 1.100 dolarów 

da Aska 6 tel. 9-05. Gdańska = 905 Wileūskie Biuro 
A ER Telef. 3 Komisowo-Handlo" 

- we ul.  Mickie 

Ggłoszenie. wicza 21, tel. 152. | 

Lasów Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż w 

w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- 

A 
Lokujęmy 
najdogodniej 

każdą sumę na 
oprocentowanie 

pod mocne 

r. o godz. 12-ej 

wadjum w wysokości 300 złotych. 

warunki wykonania robót 

oraz wszelkie informacji 

Dnia 24 lutego 1927 roku o godzinie 10-ej w 

Starostwie w Głębokiem w lokalu Inżyniera Powiato- 

wego, pokój Nr. 9 odbędzie się ustny przetarg 

na roboty budowlane częściowego wykończe- 

nia budynku dla Starosty w Głębokiem. 

Przed rozpoczęciem przetargu winne być złożo- 

ne na ręce Przewodniczącego Kemisji Przetargowej 

Do przejrzenia kosztorys rządowy wraz z wa- 

runkami przetargv, projekt robót, ogólne i techniczne 

przez przedsiębiorców 

udziela się w godzinach 

łanka 24) odbędzie się przetarg ustny 

i za pomocą ofert pisemnych na sprze- 

daż działek etatowych, według oblicze- 

nia powierzchniowego poszczególnych 

drzew na pniu i materjałów drzew ; 

nych w stanie wyrobionym w Nad- 

leśnictwach: Trabskiem,  Duniłowic- 

kiem, Ławaryskiem,  Mostowskiem, 

Podbrodzkiem, Wileńskiem, Trockiem, 

Stołpeckiem, Smorgońskiem, Niemen- 
czyńskiem, Różaakowskiem, Lidzkiem 
i innych 

Wykaz jednostek lieytacyjnych, 
warunki przetargowe, szematy umów 

i ofert są do przejrzeaia w gadzinach 
urzędowych w D. L. P. w Wilnie, 

  

gwarancje 
D. H.'K. <Zachęta» 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05. — 

Majątek 
330 dz. ziemi w 
kulturze, z domem 
© 12 pokojach, 
kompletem budyn 
ków gospodarczych, 
inweniarzem Žy- 
wym i martwym. 
Przed domem rze- 
ka, Duży ogród 
owocowy, blisko 
stacja kolejowa. 
Sprzedamy zaraz 
bardzo dogodnie. 

(pokój Nr. 9). 

biorstwa.   
urzędowych w Urzędzie Starostwa w Giębokiem 

Urząd Starostwa zastrzega sobie prawo wyboru 

oferenta bez wzgłędu na najniższą cenę uzależniając 

to od fachowych i finansowych zdolności przedsię: 

w/z STAROSTA 

W. Szczęsnowicz. 

ODO00000000000006 6000000000000600 

pokój Nr. 6. 

4213 —VI 

       к A 

      

: Dom Handl.*Kom. 
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„„AP.KOWALSKI” 

  

  

dolarów dwa domy 
drewniane, Piac 

około 1.560 sążni 
kw: nadający się 
na ogrodnictwo, 
Sprzedsmy na 
wygodne spłaty         

WARSZAWA 

  

LEON DAUDET. 

i KREW WŠROD NOCY. 
% Rozległ się dzwonek, oznajmują- 
cy, iż nadeszła godzina zamknięcia 
bram. Goście ucałowali raz jeszcze 
Tressana. Uzyskali oni zezwolenie 
odwiedzania więźnia trzy razy na ty- 
dzień, była to ilość wystarczająca dla 
utrzymania ciągłego kontaktu w cią- 

kontr-śledztwa, które rozpoczął 
doktor Cordion. 

Owego pięknego dnia, burmistrz 
Loyassat wyszedł na spacer w kape- 

luszu słomianym i z laską w ręku z 
zamiarem odwiedzenia pewnego anty- 

kwarjusza, który przygotowywał dlań 

od czasu do czasu miłą niespodzian- 
kę, pod postacią książki nieznanej, a 

bardzo wartościowej. Następnie miał 
ochotę udać się do restauracji pod- 

miejskiej, gdzie w zacisznej alianie 
pragnął spożyć śniadanie, w samot- 
ności rozkoszując się otaczającą go 
przyrodą, słońcem i ciszą wsi. Loyassat 
mimo że władze jego duchowe za- 

ćmiła blaga, posiadał głębokie odczu- 
cie piękna, ialent pisarski i wrażliwą 
duszę. 

Nagłe na rogu ulicy zwrócił jego uwa* 

gę duży afisz żółły. Widniał na nim pod- 
pis Cavalcata, oraz list Loyassata, 

skradziony w jego gabinecie z do- 
datkiem złośliwych komentarzy. Spo: 
kojnego zwykle Loyassata ogarnął 

gniew, gdyby Cavalca "zał mu się 
w tej chwili, sypnęlyby $., "ilne 
uderzenia laski, jak nazjadliwą ż.. 4, 
która wypełzła z moczau. Burmistrz 
wyobraził sobie momentalnie dwie 
sceny, które oczekiwały go na skutek 
tego afiszu: jedną nieomieszka zg0- 
tować jego własna żona, drugą zaś 
piekna Ariana, która potrafiła z pa- 
v ów e wiele mniej ważnych rzu- 
cać weń talerzami i rozbijać okna. 

W tej chwili nadbiegła grupa dzie- 

ci, wesoło śpiewających, radosnych. 
Zatrzymali się przed wielkim afiszem, 
sylabizując głośno, „kto tu jest pod- 
pisany?* „Koń*. „Ależ nie umiesz 
czytać, to Ca wal.cat”, „Właśnie koń 
—kawalkata? Dzieci zaczęły udawać 
koni wołając i śpiewając na różne 
tony: „Cavalcat, Cavalcade, Caval- 
cat..." Najmłodszy zaś z dzieci ujął 

jeden róg afiszu i rozdarł go na czę- 
ści. Layassat miał ochotę ucałować 
go. Nagle minął strach i przykre u- 
czucia, poczucie brzydkiego szantażu 
rozpłynęło się w radośnym krzyku 
skaczących po chodniku dzieci. 

Lecz dalej był drugi afisz, trzeci, 
czwarty, dziesiąty... Burmistrz zrozu- 
miał nagle, że podobna ilość afiszów 
nie mogła być rozklejoną bez współ- 
udziału policji, której głową był Cla. 
visse. Od kilku już miesięcy osobi- 
stošė ta zwróciła na siebie uwagę 
Loyassata, szczególnie zaś od czasu 
morderstwa w La Pocholle, lecz z 
właściwem sobie lenistwem i nied- 
balstwem zamykał om oczy wobec 
faktów, które wydawały mu się po- 
dejrzanemi. Tym razem pożegnał się 
z planem, jaki ułożył sobie na dzień 
dzisiejszy i udał się do mieszkania 
Clavisse'a. Szef policji golił się wła- 
śnie, gdy usłyszał dzwonek; ponie- 
waż służąca wyszła, więc sam musiał 
otworzyć drzwi, a widząc burmistrza 
Lugduńskiego i przyszłego ministra, 
o mało nie upadł ze zdumienia. 

— Panie Ciavisse, — rzekł bur- 
mistrz, kładąc kapelusz i laskę na 
stole,— przyszedłem zapytać pana, jak 
się to dzieje, że afisze ubliżające pe- 
wrej kobiecie, mnie i całemu miastu, 
nie zostały zerwane natychmiast przez 
policję. 

Twarz Clavisse'a pokryta białą 
pianą mydła, stała się nagle ponso- 
wą, to suche „panie Clavisse* w u- 
stach uprzejmego zawsze burmistrza 
nie zapowiadało nic dobrego. Odpo- 

wiedział jąkając się: 
Reporter natomiast, człowiek chy: 

try, natychmiast, po uzyskaniu tej 
tajemnej wiadomości, wskoczył do 
auta i kazał się zawieść do la Po- 
cholle, gdzie poprosił pannę Julję 
Loiseł o rozmowę poufną. Gdy się 
ukazała, rzekł: 

— Panienko, dowiedziałem się: że 
śledztwo przybrało nowy obrót, dzię- 
ki zeznaniom pani. Czy mogę pro» 
sić panią o parę szczegółów. Podob- 
no aresztowanie owego mistyka jest 
krokiem błędnym. Podobno zachodzi 
możliwość uwolnienia go. 

Julja pomyślała natychmiast: „Jest 
to sprawka Clavisse'a.. Poczekajže 
mój kochany!* Julja była małą „mu- 
chą'', pomocnicą policjj w  drobiaz- 
gach, lecz Gantaume był poważnym 
ajentem, który był łącznikiem pomię- 
dzy Goneretem i partją komunistycz- 
mą, której zamordowany ofiarowywał 
dosyć znaczne sumy, żyjąc w ciągłej 
obawie przed rewolucją. Gantaume 
znał mnóstwo ciemnych historji, w 
których zarówno ajenci policji, jak i 
Clavisse niezbyt piękną odegrali ro* 
ję. Czyż nie chwalił się nieraz po 
pijaaemu, że mógłby wysłać wielu z 
nich do więzienia! 

Kierowana takiemi refleksjami, Ju- 
Ца ukłoniła się grzecznie reporterowi 
i rzekła: 

— Człowiek, który mógłby opo* 
wiedzieć panu z największem... ach, 
mój Boże, mam to słowo na końcu 
języka... 

— Najwięcej szczegółów. 
— Nie, nie. 
— Z największą znajomością rze- 

CZy... 
— Nie, nie to jeszcze... Jest to 

wyrażenie wzięte z gazet. 
— Człowiek najwięcej kompe: 

tentny? — podpowiadał reporter drżąc 
ze zniecicrpliwienia, ściskając ołówek 
w ręku. 

— Otóż właśnie... lecz przede- 
wszystkiem musi mi pan dać słowo 

honoru, że nigdy nie wyjawi pan od 

kogo uzyskał pan tę wiadomość... 
— Obiecuję, przysięgam, nazwisko 

pani nie będzie ani razu wspomniane 
ani też wydrukowane... 

— Jakąż gwarancje będę miała? 
— Chce pani mieć pismienną o- 

bietnicę, podpisaną przeze mnie? 
— Owszem. 
Reporter drżącą ręką nagryzmolił 

żądany dokument. Julja przybrała wy- 
raz, którym oczarowywała wszystkich 

i nachyliła się do ucha młodzieńca, 
w którym z uczuciem zawodowej cie- 
kawości zmieszała się radosna emo- 
cja spowodowana bliskością kobiety 

tak eleganckiej i pięknej. Lecz cofnę- 
ła się, jakby po namyśle. 

— Mam ochotę wyjawić panu tyl- 
ko zawód tego człowieka, nie powiem 
jego nazwiska. : 

— Aież czemu pani otacza się ta- 

ką tajemniczością. Chodzi wszakże o 
osobę bardzo dobrze poinformowa- 

ną, a nie o mordercę, lub morder- 

ców... 
— Jestem pewna, że było ich kil- 

ku, jednym z nich był niezawodnie 
ów czarownik „Nostradamus“. Cze- 
muż by ukrywał swe prawdziwe na- 
zwisko, gdyby tak nie było? 

— Ale czy osoba, o której pani 
wspomniała wierzy również w to, że 
jednym z morderców był „Nostrada- 
mus - Tressan”. 

— Wierzy on we wszystko, CO 

się komu podoba! — roześmiała SIĘ 

Juija, pokazując błyszczące białe zęby 

i języczek różowy, jak u młodej kot- 

ki. — Przyrządza też wszystko, CO 

się komu podoba... Nie zgaduje pan? 
— Pani jest prześlicznym katem, 

ale doprawdy katem... 
— Właśnie, właśnie, telefonow ano 

o tem do mnie, właśnie rozkaz 
pozrywać je. 

— Czyżby funkcjonarjusze policji 
byli tak niedbali, że nie obchodzą 
w nocy miasta, że riie wiedzą o za- 
mysłach Cavalcata! Byłem już uprzednio 
więcej niż zdziwiony tem, że w teczce, 
którą mi pan kazał przysłać nie, zna- 
lazłem — nic kompromitującego tego 
szantażystę. Lecz tym razem niedbal- 
stwo przeszło wszelkie granice. 

Proszę o ukaranie Sauteniera, któ- 

ry nie spełnia swych obowiązków. 

Pozatem oświadczam, że Cavalcata 
będę ścigał sądownie. | 

— Pozwoli.. pozwoli pan bur- 
mistrz, że zwrócę uwagę, że sąd po- 
twierdzi autentyczność tego listu. Do- 
bre kije, któreby nań spadły, jak z 
nieba, miałyby większy efekt i lepsze 
skuiki. Jestem pod tym względem do 
usług pana burmistrza... 

— Trzeba było o tem pomyśleć 
przed afiszami, panie Clavisse. Wiem 
zresztą, że Cavalcat jest jednym Z wa- 
szych agentów--dodał Loyassa! surowo 
—zarówno jak panna Loisel i jtj ko- 
chanek Brabant. Oio dlaczego wszy- 
scy oni tak dużo sobie pozwalają/... 
Proszę nie zaprzeczać, pogorszy to 

tylko sytuację. Jestem wyrozumiały, 

Jecz nie ślepy, ani też głupi; daję pa* 
nu pół godziny na zdarcie tych śmie- 
ci Cavałcata. W przeciwnym razie 
poproszę pana ministra o odw: łanie 
pana. : 

Po tej przemowie, Loyasat wziął 
swą panamę i laskę i wyszedł dumnie. 

" Lecz zaledwie znalazł się na schodach, 
jak przyszła mu myśl, iż postępowa- 
niem swem i groźbą uczynił z Cla- 
visse'a wroga niebezpiecznego, SZcze- 
gólnie mogącego mu zaszkodzić pod- 
czas wyborów. Powrócił więc do 
drzwi szefa policjj 1 usłyszał, jak 
tamten krzyczał przez telefon: „Hallo, 

Sautenier, proszę mi to wszystko za- 

raz pozrywać z murów, niezdary je- 

steście.. dzwonek przerwał stek wy- 
sigń. które i tv się posypać. Cia- 

vwisse otworzył i ujrzał we drzwiach 
zmienionego Loyassata, uśmiechnię- 
tego czule z rękami wyciągniętemi 
do uścisku, 

— Słyszałem wszystko, gdyż mury 
tutaj są z papieru, a pan ma dobry 
głos. Omyliłem się. Posądziłem pana 
niesprawiedliwie, drogi Clawisse'ie. 
Przepraszam, najmocniej przepraszam. 
Proszę zapomnieć, że byłem tak poi- 
rytowany przed chwilą; proszę to 
zrzucić na karb mego przepracowania. 
Prcszę nie karać Sauteniera, 

— Wiedziałem, że pan burmistrz: 
odzyska zimną krew i zrozumie, jak 
się rzeczy mają. Wina spada na ma- 
go sekretarza, który nie był wczoraj ‚ 
obecny i nie wiedział o przygoiowye 
wanych afiszach. 

Po kilkakrotnych uściskach dłoni 
i serdecznych zapewnieniach, rózstali 
się bardziej jeszcze niezadowoleni ze 
siebie wzajemnie, niż poprzednio, 

gdyż obaj zdawali sobie doskonale 

sprawę z komedji, jaką odgrywali. 

Chcąc odbić na kimś swój zły 

humor, Clavisse zatelefonował do re- 

portera pisma paryskiego, któremu 

obięcał dać bliższe informacje co do 

dramatu w La Pochole i oświadczyś ‹ 

mu, że służą a zamordowanego 
nereta, kióva odziedziczyła po nim 

trzy miljony, złożyła w policji pewne 

zeznanie. niezwykłej wagi, które wpły- | 

nęło na tek śledztwa. 
Powiedział nawet, jak się nazywa 

owa służąca: Julja Loisel... Dzięki tę 
notatce, sprawa przybrać miała no- 
wego rozgłosu, czego właśnie obawiali 

się Maufre i Desarnaud, nie pizy- 

puszczając by Clavisse zdolnym byt 

do podobnej zdrady.' Szef policji zaś 

liczył, iż wiadomość ta zostanie opła- 

cona złotem przez dziennik paryski. 

DIE 
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