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PRENUMERATA miesięcrna z odniesieniem do demu iub z przes poczt: 4 zł. 
zagranieę 7 zł. Konte czekowe w P. K. 0. Nr 90280. AS 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicanej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

Redakcja rękop'sów niezamówionych nie zwraca. 

  

„Rodlicje zbawienia” © Kownie, 
Z Kowna donoszą: W lenie sfer rządowych mają nastąpić pewne 

zmiany. Decydująca w tej chwii grupa t.zw. narodowców usiłuje wciągnąć 
do koalicji socjalistów ludowych „laudininków*. Jednocześnie denoszą @ 
poważnych tarciach pomięczy marodowcami i chrześcijańskimi demo- 
kratami. Podobno chrześcijańscy-demokraci zamierzają się mawet usunąć 
z rządu, 

Wedlug ostatnich wiadomości, chrześcijańscy-demokraci, którzy 
wspólnie organizowali zamach, nie przejdą do opozycji, natomiast stwo- 
rzona będzie szeroka koalicja, łącząca najsilniejsze stronnictwa litewskie: 
narodowców, ludowców i chrześcjańskich demokratów. Koalicja ta już 
mazwana została—,„Koalicją zbawienia”. zac 

Ludowcy udział w koalicji uzależniają jedynie od zmiesienia stanu 
wojennego i cenzury. 

Sojusz bałtycki nie aktualny. 
Tak pisze „Lietuva“, 

Urzędowa kowieńska «Lietuva» zamieszcza artykuł, w którym poru- 
sza sprawę ewenfualnego sojuszu z Łetwą i Estonią. Pismo dochodzi do 
wniosku, że podobny sojusz państw battyckich nie jest aktualmy, dopóki 
Wilao znajduje się w rękach Polski, gdyż dla Łotwy i Estonji — Polska 
jest pożądanym sojusznikiem, a dla Llitwy wrogiem. 

Litewsko-sowieckie rokowania zostaną 
wznowione w Kownie. 

„Elta* podaje: Że źródeł pewnych dochodzą wiadomości, iż pogłoski 
jakie rozpowszechniano ostatnio co do sowiecko-litewskich rokowań gos- 
podarczych, iż mają one ulec przerwaniu, pozbawione są wszelkiej pod- 
stawy. Rokowania zostaną w końcu stycznia iub początku lutego znów 
podjęte. Możliwem jest iż będą się one odbywały w Kownie. 

Konferencja dyplomatów litewskich. 
W końcu b. m, ma się odbyć w Kownie konferencja litewskich dy: 

plomatów zagranicą. Konferencja rozważy szereg spraw, dotyczących litew= 
skiej polityki. 

  

Jeden z najpoważniejszych orga- 
mów myśli katolickiej, wychodzący w 
Wiedniu pod redakcją wybiinego - pi- 
sarza w zakresie polityki i filozofji, 
d-ra Eberle, tygodnik „Schónere Zu- 
kunfi* umieścił w jednym z ostatnich 
zeszytów mowę rektora Zdziechow- 
skiego na uroczystości otwarcia roku 
akad. 1926—27. Mowę tę redakcja 
poprzedziła krótkim ws'ępbem, w któ- 
rym zaznacza, że przemówienia re- 
ktora Wszechnicy Wileńskiej wygła- 
szane na najbardziej wysuniętym ku 
Wschodowi posterunku kuliury za- 
chodniej powinny wywoływać żywy 
odcźwięk i poza granicami Polski. 
Świadczą o tem przekłady przemó- 
witń z r. 1925—6 oraz artykuły o 
mich, w Neues Wiener Journal i w 
berlińskiej Germania. Mowy te—koń- 
czy redakcja—odznaczają się zawsze 
taką głabokcścią myśli i do takiego 
stopnia jasnem ośw.etieniem zasadni- 
czych podstaw współczestiego życia 
duchowego, że każdą z tych mów 
nmważać należy za zdobycz kulturalną. 

Do stałych współpracowników 
„Schónere Zukunft* naieżą obok kar- 
dynala Faulhofera z Monachjum i 

: „kardynała Cseinocha, prymasa Wę: 
gier, znakomity biskup z Szekesfe- 
heivor (Węgry) Oitokar Prohaszka 
—w dziale filozofji i socjologji (jego 
Rozmyślania o Ewangeiji wyszły świe- 
żo w przekładzie polskim), b. pre- 
mjer ausitjacki w latac wojny, ba- 
ron Hussarek—w dziale polityki, pi- 
sarze tej miary i wziętości w Niem- 
czech jak Hermann Bahr, Richard v. 
Kralik. 

k 

Nowe aresztowania w Kownie. 
GDAŃSK 8 I PAT. Wedie doniesień z Kowna z polecenia dyrektora 

litewskiej policji politycznej aresztowano wszystk ch komunistycznych człon- 
ków rady miejskiej m. Kowna w liczbie sześciu. Przyczyną i byt 
protest przeciwko rozstrzelaniu czterech komunistów litewskich, zgłoszony 
przez frakcję komunistyczną kowieńskiej rady. miejskiej. 

KŁAJPEDA, 8. 1. PAT. Pastor niemieckiej ewangelickiej gmiay w 
Knottingen na Litwie Wirauch, który rozpoczął Sprawowanie ursędu z 
początkiem grudnia roku zeszłęgo, a któremu stawiano wiełkia trudności 
przy wykonywaniu jego urzędu, został dziś w pobliżu Połongi © czasie 
pogrzebu aresztowany, 

Kwestja Reichswehry, 
BERLIN, 8 I. PAT. Jak donosi prasa ustawa w sprawie zaciągu do 

krótkoterminowej służby w Reichswehrze ukaże się w najbliższym czasie, 
jako rozporządzenie prezydenta Rzeszy. Tem samem nastąpi również for. 
malne ziikwidowanie kwestji, która była przedmiotem rokowań między 
rządem Rzeszy a międzysojuszniczą komisją kontrolną. 

Czechy z Watykanem nie rokują, 
PRAGA, 8 L PAT. „Lidowe Listy* dowiadują się z miarodajnych 

kół kościelnych, że wiadomości według których Watykan wysłać ma do 
Pragi swego przedstawiciela z poleceniem podjęcia rokowań z rządem w 
sprawie ustalenia granic djecezyj oraz szeregu innych zagadnień z dzie- 
dziny polityki kościelnej są pozbawione wszelkich podstaw, 

a 

Z okazji notatki powyższej należy 
z największym smutkiem podnieść 
fakt, iż;]. M Rektor Zdziechowski po 
powrocie z kuracji w Budapeszcie 
zrezygnował z wysokiej godności, 
którą piastuje na naszym Uaiwersy- 
tecie. Rezygnację ię przyjąć należy 
nietylko ze smuikiem, ale i ze sprze- 
ciwem, zwłaszcza że chodzą słuchy, 
że jakkolwiek zdrowie Pana Rektora 
istotnie wymaga spokoju i odgo- 
czynku, to jecnak nietylko zdrowie 
wpłynęło ma jego decyzję. Osoba 
rekiora Zdziechowskiego jest nietylko 
największą ozdobą maszego Uniwer- 
Ssyietu, lecz właśnie w naszem mieście 
fakt, że berło rektorskie piastuje 
Zdziechowski jest faktem, który wy- 
prostowuje kiesunek pracy na naszej 
uczelni. jest cna wielką latarnią, która 
"ma rzucać światła nauki polskiej па 
wielkie przestrzenie naszych ziem 
wschodnich i to zarówno odzyskanych, 
jak będących pod okupacją «owieńską 
czy bolszewicką. Polityka wykreśliła 
granice, lecz żadna polityka nie zmusi 
i zmusić nie może kulturę polską by 
przes ała rywalizować z kulturą howna, 
€zy kuliurą czerwonego Mińska. Re- 
ktor Zdziechowski nosi imię ucze- 

> nego znane w całej Europie i imię, 
„którego pierwszą cechą jest szia- 
cheiność. 

‚ , Miejmy nadzieję, że Senat akade- 
micki dołoży wszełkich starań, aby 
Rektor cofnął swą rezygnację. By- 
łoby bardzo smutne, gdyby istotnie 
Uniwersytet wileński miał reprezento- 
wać kto inny—nie prof. Zdziechowski. 

? 

Horoskopy wyborcze w Austrji. 
WIEDEŃ, 8 I PAT. Ze sfer dobrze poinformowanych donoszą, że 

kwestja wyborów do parlamentu austrackiego j:st jaż prawie zdecydowa= 
na i że rząd ks. Ssipia po uporaniu się ze sprawami finaasowemi zamie- 
rza wybory przeprowadzić w jaknajkrótszym cząsie, Partje rządowe liczą 
się coprawda z pewnym ubytkiem głosów w Styrji, gdzie skandale finan- 
sowe naruszyły stan posiadania stronnictwa chrześcjeńsko-społecznego, 
jednocześnie jednak spodziewają się, że wskutek socjalistycznej polityki 
podatkowej gminy Wiednia powetują sobie w stolicy utracone mandaty. 

Idea „Paneuropy“. 
BERLIN, 8.1 PAT. Prezydent Reichstagu Loebe wygłosił na zebraniu 

He matsdienstu w Kamienicy przemówienie, w którem na wstępie wskazał 
na rozwój stesutków gospodarczych między poszczególnemi państwami 
Europy i na konieczność zespołenia tych państw w Paneuropę. Omawiając 
cele programu «Wielkich Niemiec», Locbe oświadczył, że narodowem 
prawem Niemiec jest dążenie do przyłączenia Austrji do Rzeszy. Przez 
wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów stworzona zostala korzystna sytuacja 
w której pewnego dnia będzie można dojść do <Anschlusu». Zdaniem 
mówcy, mąż stanu, który wprowadzi własny naród do Paneuropy nie 
zrezygnuje bynajmniej z praw swego narodu, tylko wyciągnie p lityczne 
konsekweńcje z dokonywujących się gospodarczych i technicznych 
przeobrażeń. 

Wypadki w Albanji. 
PARYŻ, 8.1, PAT. Bałkański korespondent „Petit Parisien* wyraża 

  

RADJOSŁUCHACZE! 
У. d žadnych inmy. niema : : ” a A kas 2 spa obawę, że w razie rozszerzenia się powstania w  Albanji Włochy będą 

radjowych PHILIPS MINIWATT. musiały w myśl traktatu włosko-albańskiego wysłać oddziały wojskowe do 
Albanji. Wprawdzie toczą się rokowania dyplomatyczne w celu złagodze- 

Dla każdej funkcj,  każdege | nią interpreiacji tego traktatu, wątpliwera jest jednak czy rokowania te do 
* stopnia wsmocnienia i każdego prowadzą do pożądanego wyniku. 

napięcia oddzielny typ. 

Dokładne wskazówki i dane 
techniczne znajdziecie w prospektach 
© lampach PHILIPS MINIWATT, 

Żądajcie prospektów od Waszych 

BIAŁOGROD) 8.1, PAT. Dzienniki białogrodzkie donoszą, że Alba- 
nja północna jest widownią nowego powstania Obecnie stoją pod bronią 
szczepy mahometańskie, podczas gdy miedawno powstanie wywołane było 
przez, szczepy katolickie. 

Budżet Łotwy. 
  

  

    
dostawców: 

RYGA, 8.1, PAT. Rada ministrów przyjęła projekt budżetu na rek 
Gotowrk 1927—28 i złożyła projekt ten w Sejmie. Budżet wyraża się zarówno w 

ош ке dochodach, jak i w wydatkach cyfrą 157 milionów latów. 
ulokujemy ši każdej sumie u pe» ы 
ważnych a „> episecaia Szczęśliwy los posła hr. Sobańskiego. 

"Are Bo + WARSZAWA, 8 L. Z. Madrytu donoszą: Nasz poseł hr. Sobański 
i Mickiewicza 21, tel. 152, wygrał na lvterji państwowej 300 tysięcy pesetów ce stanowi 60 tys. 

= dolarów. 

  

BARANOWICZE — ui, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-g0 Mają 64 
DUKSZTY — m Gem. Berbeckiego 18 
DUNIŁOWICZE — uł. Wileńska I 

GRODNO -- Рыс Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Zwiyzek Ziemian 
BIBA — ul. Mażora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

80 

LWÓW. 
We czwartsk 6 stycznia miało 

miejsce we Lwowie inauguracyjne 

zebranie Kiubu Zachowawczej Pracy 

Państwowej. Wiekszość członków 

która przystąpiła do klubu to człon- 

kowie iub byli członkowie stronnictwą 

Chrześcijańsko - Narodowego. Mniej- 
szość to albo konserwatyści bezpar- 
tyjni, albo członkowie Prawicy Naro- 

dowej; grono, które skupiła inangu- 

racja, a które według podpisów na 

liście obecności liczyło 104 osoby, — 

było to istotnie elita Lwowa. Byli 

tam profesorowie uniwersytetu, dzia- 

łacze społeczni i samorządowi, byli 

posłowie na Sejm galicyjski, ludzie 
których nazwisko wypisane jest u 

góry niejednej z kart dziejów zaboru 
austrjackiego. Nazwiska marsz, Nie- 
zabitowskiege i ks. Pawła Sapiehy 
mówią Same za siebie. 

Referat ideowy o konserwatyzmie 
wygłosił p. Stan. Mackiewicz mówiąc 
o różnicach myślenia pomiędzy lata- 
mi z przed wejny a obecnie. Referat 
organizacyjny wygłosił p. Stanisław 
Chłapowski z Poznańskiego, dzielny 
i wytrwały organizator takiego same- 
go klubu w Poznańskiem. W ten 
sposób właśnie z Poznania wyszła 
konkretna inicjatywa próby konsoli- 
dacji wszystkich konserwatystów i 
całego polskiego ziemiaństwa w je- 
den obóz patrjotyczny i wierzący w 
państwo polskie. Nie można się tu 
obejść bez małej politycznej uwagi, 
że żywioły które się w tych klubach 
grupują p. Witosa nie lubią, na nie- 

go nie licząi stąd datsze są od «Obo- 
zu Wielkiej Polski» który przeciwnie 
raczej liczy na sukurs p. Witosa. 

Na razie jednak liczyć się nałeży 
z tym smutnym faktem, że i konser- 
watyści i ziemiaństwo skonsolidowa- 

ni nie są. Rzecz i los naturalny 

wszelkich ugrupowań „inteligenckich”, 

Jeśli chłop jest trudny do poruszenia 
do pracy politycznej to inteligent 
trudny do pozyskania pod komencę. 

Mówi się i plotkuje o przegrupowa- 
niach w partjach i partyjkach konser- 
watywnych. Kiub taki jak Lwowski 
jest próbą porozumienia ideowego 

pomiędzy trzema poważnemi organi- 
zacjami zachowawczemi: Pol. Org. 
Zach. Pr. Państw., Prawicą Narodową 

i Chrześcjań:ko-Narodowemi. Ci o- 
statni tem się różnią od poprzednich, 
że na ich czele nie stoi konserwatys- 
ta. Tak jak w Prusach na burmistrza 
miasta powoływano mieszkańca  in- 
nego miasta, tak _ Chrześcjań- 
sko-Narodowi na swego wodza 
powołai nie kenserwatystę, a pi 
Strońskiego. Taki stan rzeczy Oczy- 
wiście wywołuje przeróżne konse- 
kwercjs. A więc Gazeta Warsz, stale 
lamemiuj*, żę chrześcj.-narodowi ży- 
czą sobie sfuzjonować się z krakow- 
skimi  Sfańczykami, co podobno 
istoinie Oparte jest о echa o ja- 
kichś prywatnych, nie wiążących ra- 
zmowach. Nie jest to echo, lecz ra- 
czej echo echa. Natomiast wiadomera 
jest że ma Radzie Naczelnej Stronni- 
ctwa chrześcijańska narodowego, li- 
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WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielk'ej), telefon 722. 

Wydaje pożyczki 
Pod zastaw ruchomości wszelkiego 

Lombard czynny od 9—2 i 5—7 w, 
EUEKUANENANAJAMSNZEAKŃZANANEZNOWKAWANWKAWENMM 

Wslmtel omyłki zecerskiej 
„Słowa* w ciągu kilku dni figurował błędny numer 

naszego kenta czekowego W P. K. O. 
Niniejszym prostujemy błąd, podajemy do wiadomości Sz.Sz. 

naszych odbiorców, iż numer konta czekowego „Słowa* wP.K.O. 

pozostał madal 

60259. 

czącej sto przeszło osób, a mającej 

się odbyć dnia 14 stycznia w War- 
Szawie, będzie postawione pytanie o 

stosuuku stronnictwa Ch. N. do 
Obozu Wielkiej Polski. «Obóz» po- 
siada w łonie stronnictwa wielbicieli 
(pp. Streński i Dubanowicz) i prze- 

ciwników. Niezależnie od negatywne- 
go czy pozytywnego rozwiązania tego 

problematu przez Radę Naczelną, na- 

leży się liczyć z meżliwością secesji 

z tego stronnictwa. Albo odejdą ei, 

którzy chcą «Obczu», albo odejdą 
ci, którzy go mie chcą. Secesja jak 
każda secesja i w jednym i w diu- 
gim wypadku nie będzie zbyt liczna. 

We Lwowie, o ile z wrażeń można 

zmiarkować, «Obóz» nie cieszy się 

sympatjami. Na sali podczas inau- 
guracji klubu obecna była eliia pa- 

ważnych konserwatystów, prawie 

wszystkie wybitne nazwiska zacho- 

wawcze były tam reprezentowane, je- 

dnak podczas dyskusji nad referata- 
mi oklaskiwano wyraźnie tych mó- 

wców, którzy odbiegając nieco od 

treści wygłoszonych referatów prze- 

mawiali przeciw Obozowi, Oklaski 

te były aż nadto wyraźne. 

Na zakończenie tego artykułu 
wspomnieć musimy o atakach, które 

spotykają zwolenników naszej orjen- 

tacji w poliiyce wewnętrznej. Nasza 

orjentacja da się przedstawić w  ta- 

kich słowach: «Piłsudski wrósł tak 

silnie w polską rzeczywistość, w 

polską państwowość, że zwalczanie 

jego jest bezaadziejne. Zwałczanie 
te jest także niepotrzebne i może 

być zastąpione współpracą». 

° Ta współpraca konserwatystów 

odbywa się przy akompanjamencie 

zgrzytania zębów zarówno Nar. De- 

mac kracji jak lewicy. Nar. Demokracja 

istnieje dziś jedynie w cełu zwalcza- 

via marsz. Piłsudskiego, jej politykę 

określić można jako negatywnie— 
personalną, lewica chciałaby Piłsud- 

skiego mieć jako hasło dla siebie, 

jako swego wodza co byłoby ze 

szkodą dla Połski, ze stratą dla roli, 

którą Piłsudski odegrać u nas może, 

Nar, Demokracja każdy mniejszy 

i większy błąd poszczególnego mi- 

nistra wykorzystywała jako atut. Wie- 
le mogla mieć racji, —bo i poco to- 
lerować Hurtki, — ale tam używano 

drażniących szczegółów wpakowując 

ich ludziom przed źrenice, by nie 

mogli dojrzeć całości. 
Zresztą cóż na świecie jest łatwiej- 

szego, aniżeli wywoływać oburzenie 

na rząd, to każdy potrafi. Lewica jak 

zbawienia. czeka odejścia”z gabinetu 
konserwatywnych ministrów. Czeka 

się tam „wybicia godziny p. Meysz* 

towicza*. Oióż szanowni panowie le- 

wicowcy godzina ta i mie wybiła i 
przeszła, 

  

Cat, 

B th artysta 

fot o Jan Buthak :*:: 
Jagieilońska 8. Przyjmuje 9—6.     

rodzaju. 

    
   

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — mi. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-ge Maja 5 
WARSZAWA — No 
WILEJKA POWIATO 

Świat 46—14 
A—nl, Mickiewicza 24 

€ENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2—ej i 3—ej 303, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. k 
oraz z prowincji o 25 proc. drežej. Ogloszenia eyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

W n—ch świątecznych 

Sejm i Rzad. 

Sprawa fabryki „Wagon'. 

WARSZAWA,8.1I (żel. wł. Słowa) 
W sprawie zamówień rządowych w 
fabryce „Wagon”, o czem pisališmy 
wczoraj, podkomisja uchwaliła wyku- 
pienie tej fabryki na rzecz rządu ob: 
niżając jednak wysokość ceny o pół 
miljona złstych. 

Wyrok w sprawie Barto- 
szewicza. 

WARSZAWA, 8.1. (fel wł. Słowa) 
Wyrok w głośnej sprawie nadużyć w 
marynarce wojennej, w kiórej głów- 
nym oskarżonym był komander Bar- 
toszewicz ogłoszony zostanie 15-go 
b. m. 

Budżet st. miasta Warszawy. 

WARSZAWA, 8 I. (żel.wł, Słowa) 
Budżet miasta Warszawy zamyka się 
sumą 207 mijonów złotych. Jest to 
10 proc. budzetu całego państwa. 

P. Stanisław Grabski opu- 
Szcza Zw. L. N. 

WARSZAWA, 8 1 (żel. wł. Słowa) 
Pisma dzisiejsze donoszą że: trwają- 
ce od kilku tygodni nieporozumienia 
między posłem St. Grabskim a kieros 
wniczemi kołami Z.L.N.—sfisalizowa- 
ły się wreszcie w okresie fesji świą< 
tecznych. P. St. Grabski mimo usil- 
nych zabiegów rozmaitych swych 
przyjaciół politycznych, opuszcza de- 
finiiywnie szeregi stronnictwa i za- 
mierza poświęcić się wyłącznie pracy 
naukowej. Jeinocześnie zamie:za om 
dalej pracować publicystycznie na ła» 
mach lwowskiego „Słowa Polskiego”. 

Usunięcie się p. >t. Grabskiego 
ze stronnictwa nie jest w kołach nar.- 
demokratycznych uważane za szcze- 
gólną kłęskę, gdyż zbyt samowolna 
jinja polityczna p. Grabskiego wy- 
woływała tylko liczne tarcia wewnęte 
rzne i nierorozumienia; w każdym 
jeunak razie jest dowód wzmagają- 
cego się rozkładu w łonie tak silne- 
go do niedawna obozu politycznego. 

B, pos. Keętrzyūski о Во!- 
szewji. 

WARSZAW A, 7.1 (tel. wł. Słowa) 
B. posel nasz w Moskwie pref. Kęt- 
rzyński w wywiadzie dziennikarskim 
oświadczył że Rosja jako rynek zby- 
tu dla towarów europejskich w tej 
chwili nie przedstawia się zbyt po- 
myślnie. Pos. Kętrzyński zaznaczył 
równieź iż jego zdaniem restauracja 
gospodarcza Sowietów bez udziału 
kapitału zagranicznego wydaje się 
niemożliwa. 

BEEZTEEWEDE PCA WORRERSRZZNIE| 

Samobójstwo w łotewskim 
parlamencie. 

RYGA, 8 1. PAT.  Deputowany 
Lauva wybrany do Sejmu głosami 
rybaków kurlandzkich, który miał 
być wydany sądom w związku z 
wysuniętemi przeciwko niemu poważ- 
nemi zarzutami, popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się. 

Nowe statki w Ameryce. 

WASZYNGTON, 8. I. Pat. Izba 
reprezentaniów uchwaliła projekt usta- 
wy w sprawie budawy nowych  sta- 
tków. 

przedstawiciela 
ma Woj. Wileńskie poszukuje Wy- 

twórnia artykułów toaletowych. 

Zgł, J. Oszwałdowski, Chojnice, 

Pomorze nl. Glańska Nr 9. 
  

  

6T praktycznych przepisów przygoto- 
wania niekosztownych, a smacznych 

zimuych petraw i tartynek p. t, 

„Zimne przekąski“ 
Cena 1 zi. 50 gr. я 

Do nabycia we wszystkich  księ: 
oaz w kioskach kolejowych 
ow. <Ruch>. Wysyłamy tylko po | 

nadesłaniu należytości oraz kaski 
gia iopakowania w kwocie 40 gr. 
ow. Wydawaicze <Bluszcz> War- 

Bzawa. Pląc Zamkowy 99. 
Konto P. K. O. Warszawa Nr. 13555 

PZW BP PB WE ZW ND 

Podziękowanie. : 
Za dokonanie i pomyślny wynik 
eperacji, za leczenie i troskliwą opie- 
kę w Poliklinice Litewskiej okazaną 
mi, składam wyrazy serdecznego 
podziękowania p. p: D-róm: Michnie- 
wiczowi, Legiejce, Olsejce i Załuskiej. $' 

Zofja Łowieniecka 
wdowa po lekarzu. 
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Prasa sowiecka o sytuacji na Kowieńszczyźnie 
Moskwa w stycznia. 

Do zajęć Bouczających i miewąt- 
pliwie niepozbawionych interesu Ka- 
leży śledzenie za rozwejem stano- 
wiska prasy sowieckiej wobec wypad” 

ków kowieńskich. Oczywiście mie 
latego, aby w artykułach dzienników 
tutejszych szukać materjału dla obje- 
ktywnej oceny sytuacji. Wprost prze- 
ciwnie. Poszczególne fazy ewolucji 
prasy sowieckiej interesujące są dla- 
tego, że w tej prasie—jak wiadomo 
całkowicie zmaonopolizowanej w rę- 

kach partji komunistycznej — odbija 
się wyraźnie taktyka rządu sowieckie- 

0. 
Na wieść o pierwszych wiadawo- 

ściach o przewrocie w Kownie prasa 
snwiecka jednogłośnie wszczęła alarm, 
Okrzyknięto bez wahania, iż przewrót 
dokonany został z rozkazu Anglji rę- 
koma Polski 1) aby usunąć od wła- 
dzy na Litwie fiłosowieckie choć nie- 
dołężne stronnictwa lewicowe i zas'ą- 
pić je przez chrześcijańską demokra- 
cję, „oddaną ciałem i duszą Polsce", 
(sicl) 2) aby znaleźć pretekst w posta- 

ci rzekomego prześladowania mniej- 

szości polskiej przez tychże „zaprze: 
danych Polsce» cnadeków litewskich 
do interwencji zbrojnej, godzącej w 

niepodległość Republiki Litewskiej. 
Niedorzeczność takiej interpretacji 

wypadków kowieńskich była wszakże 

tak oczywista, iż choć papier jest 
cierpliwy należało opatrzyć ją pewne- 
mi zastrzeżeniami. Chodziło głównie 
© to, jak wytłumaczyć blok „kocha: 
jącej Polska” a mienawidząceł Sowie: 
tów chadecji z macjonalistami litew- 
skimi, których przywódcy Smetona 
i Wołdemaras obięli na skutek prze- 
wroiu najbardziej odpowiedzialne sta- 

* nowiska w państwie. jeżeli bowiem 
ed biedy można było twierdzić, że 
krikszczionie instynktownie bałą się 
i ostatecznie nie lubią bolszewików, 
to przecie wobec wielokrotnych filo- 

sowieckich wystąpień Woldemarasa i 

organów jego stronnictwa, było już 

nazbyt niezręcznem zarzucać mu 80- 

wietofobję w programie polityki za* 

granicznej. Nad dylematem tym w 
redakcjach moskiewskich inspirowa« 
nych przez Komisarjat Spraw Zagra- 

micznych, nie 'łamano sobie długo 
głowy. Oświadczono poprostu, žė 

„pp. Smetonai Woidemaras wciągnię- 
ci zostałi w tę grę przy pomocy ©- 

szustwaś i, że „można się Spodzie- 

wać, że przewodzący faktycznie no- 
wemu rządowi chadecy postarają się 
uwolnić od nich (tj. od Smetony i 

Wołdemarasz) jak tylko minie potrze- 
ba wykorzystania ich imion". ; 

Wszystkie te miedorzeczności, w 

które nikt z ich autorów oczywiście 
ani na chwilę nie wierzył, zmierzały 

do zastraszenia mowej władzy na 

Litwie i przyśpieszenia jej wiernozod- 

dańczych hołdów pod adresem rządu 

sowieckiego. 
Był to zresztą ze stiony organów 

tego rządu krok zbyteczny, gdyż i 

bez tego, dla ksżdego zdającego sa- 

- bie sprawę z układu stosunków po- 

litycznych na Litwie, nie ulegało wąt- 

pliwości, że pierwszym krokiem 

nowego rządu kowieńskiego bę: 
dzie dekiaracja uczuć wierno- 
poddańczych wobec Sowietów. 

Tak się też stało. Bezpośrędnio 
po niedorzecznościach prasy mos- 

kiewskiej nastąpił niemniej nonsen: 
sowny i równie w stosunku do Pol- 
ski prowokacyjny wywiad p. Wolde- 
marasa. P. Woldemaras odwrócił 
twierdzenie prasy sowieckiej, niefor- 
tumaie odniesione do chadeków, że 

kto nienawidzi Sowiety, tem kocha 
Polskę i oświadczył się w tym sensie, 
że kto nienawidzi Polskę, ten kocha 

Sowiety, ergo, że Litwa nie myśli 
wcale © wymknięciu się z pod ich 
kurateli, o ile chodzi o politykę za- 
graniczną. Co do polityki wewnętrz- 
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DWIE NIEPOSPOLITE KS ĄŽKI 
1. Ks. Tadeusz Ciborowski pro- 

boszcz w Adamowiczach; „Pszczoly““ 
czyli Nauka o pszczelem życiu i na- 
turze. Rysunków w tekście 124. 
Przedmowa d-ra J. Wilczyńskiego 

projesora uniwersytetu wileńskiego 

Sżronie 167, Nakład autora. Wilno. 
Skład gł w księgarni K. Rutskiego. 

1927, 
2. Kazimiera Bakszewiczowa: 

„„Nauka itechnika pisania". Ilustracje, 
stronic 106. Nakład autorki. Wilno, 
1927. 

  

Podczas gdy Kraków, Lwów, Pa- 
znań, nawet pomniejsze miasta Rze- 
czypospolitej naszej, pomimo  «cięż- 
kich czasów» zdobywają się raz pa 

(raz ma własne wydawmictwa i to by* 
najmniej nie co do książki wysoka- 
eenne—nie znalazł się w Wilsie ma 
kładca dla dwóch dzieł wówiatowo- 
naukowych, dla dwóch prac wręcz 
niepospolitej wartości! 

O Wilno, Wilno, co się z iabą 
stało! 

A zarówae „Pszczoły ks. Ciba- 
rowskiego jak „Nauka pisania" K. 
Bakszewiczowej nie są to przecie ja* 
kieś monumentalus wydawnictwa, co 
wymagały sd makładcy wyłożemia ja- 
kiegoś strasziiwego kapitala. Jedna 
zaś i drugą praca mają aa względzie 
praktyczny cel. Muszą z raatema- 
tyczną ścisłością zainteresować, pójść 
«w» ludzkich rąk, tedy mie grozi im 

wej, to naiwny p. Woldemaras spro- 
bował otworzyć sebie furtkę wybie- 
giem, godnym człowieka e miedzia 
nem czole — twierdzeniem, że ruch 
komunistyczny ma Litwie popieranv 
był przez Polskę i że jako taki siu 
żył interesom polskim. 

Oświadczenie p.  Woldemarasa 
Kremiia przyjął dosyć łaskawie. Tej 
wyczekującej zresztą łaskawości dały 
wyraz lzwiestja, pisząc że „oświad- 
czeniu p. Woldemarasa.. możemy 
tylko przykłasnąć. Będziemy  oczeki- 
wać jaką treść włoży rząd litewski w 
tę deklarację”. 

Jeżeli wszakże p. Woldemaras 547 
dził, że godząc się na podporządko- 
wanie Sowietom polityki zagranicznej 
Litwy uzyska za tę cenę wolną rękę 
w dzieczinie polityki wewnętrznej, 
innemi słowy, że uda mu się wmó- 
wić Sowietom, że represje przeciw 
komunistom litewskim godzą w Pol- 
skę a nie w SS.S.R., to się grubo 
myliŁ Okazało się to natychmiast pa 
rozsirzelaniu czterech korunardow 
litewskich, oskarżonych © przygoto- 
wywanie puczu komunistycznego. 

Na wieść o tym kroku gabinetu 
p. Wołdemarasa cała prasa sowiecka 
podniosła okropny wrzask, z całą 
brutalną stanowczością dając p. Woł- 
demarasowi do zrozumienia, że „ten 
numer nie pójdzie". 

Taki cto w streszczeniu był do- 
tychczasowy przebieg _ kampanii, 
wszczętej przez prasę sowiecką z po* 
wodu przewrotu w Kownie. a 

Da uzupełnienia strony naracyj* 
mej dodać należy, że, mimo całej dy- 
scypliny tej prasy, nie zdołano unik« 
nąć lapsusów. Lapsus taki popełniła 
mianowi ie mińska «Sawieckaja Bie- 
łaruś». Skutkiem oddalenia Mińska 
od stolicy Związku Sowieckiego dy- 
rektywy centrali widocznie nie zaw- 
sze dochodzą tam we właściwym 
czasię, dzięki czemu  pubiicystom 
mińskim zapewne się wydało, że po 
aświadczenia  Woldemarasa można 
się całkowicie wycofać ze stanowiska, 
cskaržajątego mowy rząd kowieński 
© <zaprzedanie» Polsce i że można 
też zatzucić teerję, jakoby przewrót 
ten dokonany został przez Polskę. 
W/_ tem mylnem przekonaniu «Sawiec- 
kaja Biełaruś» z 29 grudnia ogłosiła 
artykuł p., «Węzeł litewski» w któ- 
rym z rozbrajającą szczerością pisała 
cu następuje: 

<W niektórych gazetach sowieckich wy- 
powiedziana została myśl, że genezy prze- 
wrotu naieży bexwarunkowo szukać w War- 
szawie i że ostrze przewrotu zwrócone jest 
przeciw $.S.S.R. Ale przecie nowy minister 

spraw zagranicznych Litwy oświadczył przed- 

stawicielom prasy, że w stosunku do Związku 
Sowieckiego utrzymaną zostanie linja po- 
przedniego rządu, że ostatni traktat mo- 

sklewski będzie wykonany i że rokowania 

handlowe będą nsdal prowsdzone.... Mówić 

zatem, że przewrót posiada specjalnie anty- 

sowieckie ostrze nie należy, Niemniej przeto 
wątpliwem jest, aby polepszył on stosunki 
gowiecko-litewskie. Cokolwiek bowiem mó- 
wiliby © ewej żyCzliwości dia Związku So* 
wieckiego przywódcy przewrotu—trudno im 
będzie jedną ręką dusić u siebie ruch ro- 
botniczy, drugą zaś wznosić przyjazne sto- 
sunki sowiecko-litewskie. Z oziębieniem tych 
stosunków należy się liczyć, nie xnaczy to 
jednak, aby Litwa wejść miała do bioku 
antysowieckiego, zwłaszcza pospołu z Pol- 
ską. Co się tyczy Polski, to należy zezna* 
Czyć, że pizewiót odbył się pod hasłami 
autypolskiemi zarówno jak antykomunistycz- 
nemi.... © tych warunkach nie można twier- 
dzić, że Połska przyłożyła rękę de przewro- 

tu kowieńskiego. Oświadczenie nowego mi- 
nistra spraw zagranicznych Litwy i wyżej 
przytoczone fakty świadczą, że nowy rząd li- 
tewski jest bardziej wrogi względem Polski 
aniżeli poprzedni, i że Polska nie miała intere- 
su dopomagać dokonanej przemianie... Że ge- 
nezy przewrotu litewskiego należy szukać 
mie w Warszawie to jasne. Sympatje nie- 

pólkach księgarskich. 
I nie znalazł się w Wilnie «Mickie- 

wieza i Śniadeckich» (jak mówimy 
wydyraając usta wyżej nosa)  mikt, 
ktoby <zaryzykowal» (I) wydanie ta- 
kich dwóch książek! 

A uniwersyteckie przecie miasto. 
A z tradycjami tak pięknemi, że nie 
wspominając o Zawadzkim, Marci- 
nswskim i Olūcksbergu, żydzi wileń- 
scy, Assy, Manesy i Zymele wyda- 
wali iu u nas książki polskie polskich 
literatów. 

A dziś? 
* 

Pani Kazimiera z Brzozowskich 
Bakszewiczowa kocha praktyczną i 
teoretyczną pedagogikę jak kto inny 
np. medycynę lub muzykę. Nauczy- 
cielstwu praktyczneriu (głównie nat- 
ką ogólua, eiementarna tudzież gra na 
fortepjanie) poświęciła z majrzetelaieje 
szęgo zamiłowania sporo lat Posia- 
da, osobisty, nieoceniony dar jedna” 
mia uczącej Się dziatwy oraz wielką, 
wszechstronną znajomość zarówno 
matury i duszy dziecka jak wszyst- 
kick arkanów nauczania. Poczytuje— 
wiem dobrze — nauczamie za służbę 
obywatelską. Poświęciła się jej. Jest 
to patrjotyczny czyn Gzieim:j a mad 
wyraz dobrej cio szpika kości kobiety. 
Duże wykształcenie, esobliwie w dzie” 
dzinie pedagogiki tesretycznej, własna, 
roziegła praktyka, mądra. wyrozumia- 
łość, wrodzona, niewyczerpana la- 
godność, snosirzepawczość bystra, 

zaleženie Się nciążliwym bałastem na wchodzenie w Szczegóły niemal pe- 

mieckie uowego prezydenta Smetony, jego 
bilikie współprącownictwe z Niemcami aż 
do roku 1917, wskazują ną odpowiedniejszy 
kierunek tych poszukiwań». 

Tajemnicą redakcji, którą tylko 
chyba przypisać można niedopatrze- 
niu, pozostanie, dlaczego umieściła 
ona artykuł powyższy ma drugiej 
stronie gazety, drukując jednocześnie 
na stronie pierwszej odezwę Komin- 
terau, w której tlustym drukiem soz- 
głaszano, że 
<faszyści obalili rząd poprzedni za to, że 

o ływem szerokich mas pracujących 
itwy zaczął się on zbliżać do S. S. 3. 

i zawarł z nim traktat gwarancyjny. 
ten spowodował wybuch oburzenia że stro- 
ny państw imperjaistyczuych na Zachodzie, niemi 
zwłaszcza Anglji i jej służebnic 
które dążą do tkrążenia S. S. S. Prasa 
burżuszyjna Zachodu powitała życziiwie 
przewrót na Litwie i ogłosiła, iź jest on w 
pierwszym rzędzie zw'ócony przeciw S. $. 
5. R. Jest to niezap'zec ona prawda. Łecz 
szerokie masy pr+cujace Litwy stanowcro 
stoją na gruncie zbiiżenia Litwy 2 S. $5, R. 

Polski, 

we 

Poiityka zagraniczna SSSR. 
WIEDEŃ. 8 I. PAT. „Nena freie Presse* zamieszcza uwagi swego 

moskiewskiego korespondenta na temat nowej orjentacji rosyjskiej poli- 
tyki zagranicznej. 

Obscne zaostrzeu.e sytuńcji na dalekim wschodzie zmusza Sowiety 
do uwporządkowasia swoich stosunków europejskich, a przedewszystkiem 
do zabezpieczenia swej pozycji na bliskim wschodzie. Widoczne jest oziębie- 
nie stosunków między Sowietami i Włochami. 

Czynna polityka Włoch w Albanji skłoni Związek Sowietów do za- 
nmiechania swego dotychczas powściągliwego stanowiska na Bałkanach. 
Korespondent donosi dalej, że już Pasicz przed śmiercią starał się nawią- 
zać bliższe stosunki między Jugosławją a Sowietami, które witają to zbli- 
żenie przychylnie sądząc, że będą mogły przez to odzyskać Bessarabję, 

Przewrót na Litwie wywołał znowu w opinji publicznej Sowietów 
nieufność wobec Litwy, Szerokie koła polityków sowieckich nie wierzą w 
żywotność państwa litewskiego. Dążeme do porozumienia z Polską jest 
w Moskwie żywe, jednak zdaniem korespondenta nastroje zasadnicze w 

R. Sbu państwach stanowią ciągle jeszcze przeszkodę na drodze do tego 
Traktat porozumienia, 

Prasa sowiecka śledzi obecnie podejrzliwie wzajemne stosunki polsko- 
eckie. Nieufaość do Niemców jest wybitną cechą obecnej polityki 

sawieckiej. Ю 

Wychodztwo polskie do Francji 
PARYŻ, 8—l1. Pat. Komitet, który powstał niedawno w Paryżu, w 

celu podjęcia odpowiednich zarządzeń wobec grożącego wychodźtwu pol- 
a przeciw zbliżeniu z Polsią. Z tego powo. Skiemu we Fraacji bezrobocia, zwołał w lokalu ambasady poiskiej zebra” 
du również sowy faszystowski rz 
winien był wypowiedzićć się za ntrzyma- 
niem traktatu gwarancyjnego z S. $. 5. В.1 
wystąpić przeciw PolaCe. Robi się to jednak 
tylko dla zamydjenia oczu masom pracują- 

Litwie ma na celu przedewszystkiem plan 
Angji okrążenia S 3, S. R. i utworzenia 
przeciwko niemu jedn: litego frontu od mo- 
rza Czarnego ao Bałtycziego. Dąży on nie- 

skich we Francji, którzy złożyli 
mieszkalych przez nich dzieinicach. Rea umująć 

łitewski nie dyskusyjne z udziałem szeregu przedstawicieli organizacyj polskich na 
prowincji. Przewodniczył zebraniu zasłużony działacz na polu społecznem 
p. Hieronimke, który odczytał szereg listów nadesłanych przez delegaiów 
prowincjonalnych, którzy nie mogli przybyć na zebranie. 

cym. W istocie przewrót faszystowski na wyczerpujące sprawozdanie nadesiał p. OQluecksmaan-Rodański 
Między innemi 

z Lionu. 
©prócz tego obecni byli przećs'awiciele związku roboinikow pol- 

sprawozdanie o stanie bezrobocia w za- 
szereg zakomunikowa- 

wątpliwie do zbliżenia Liwy z faszystowską nych cyfr i poszczególnych danych, zebranie przyszło do wniosku, że w 
Poiską, storo tylko zbliżenie to nie zosta - 
nie zerwane przes szeroxie masy pracujące 
Litwy, jak nieraz już było zrywane». 

Przechodząc do dydaktycznej Sstro- 
ny niniejszego opowiadania o kam. 
panji prasy sowieckiej nie trudno 
będzie wyciągnąć z niej morał pod- 
wójny: dla Litwy i dla Polski. 

Stanowiska rządu sowieckiego 
wobec Litwy można sireścić jak na- 
stępuje: Mylicie się sądząc,że za po- 
parcie p zeciw Polsce wystarczy nam 
podporządkowanie waszej polityki 
zagranicznej. Musicie za mie zapłacić 
bezwzględną uległością, czyli inaczej 
mówiąc rezygnacją z faktycznej nie- 
zawisłości państwowej. Komu 
znama umysłowość polityków ka- 
wieńskieh, ten wie, że cena ta nie 
będzie dla nich za wysoka. Wie piasta do 
o tem dobrze przedewsz 
rząd sowiecki i dlate 
bez ryzyka tak wygórowane żądania. 

W stosunku do Polski sianowi- 
sko prasy sowieckiej nie sposób 
oceniać inaczej, jak objaw agresyw- G 
ności rządu sowieckiego, która w po- 
siaci mniej lub więcej utajonej zaw- 
sze w jego polityce polskiej się prze- 
jawiała, lecz którą od niedawna kon- 
sekwentnis akcen'ujei wzmaga, wie- 
dząc iż na zachodzie ma prze- 
ciw Polsce zbudowaną fortecę 
wypadową, której na imię: 
publika Kowieńska. 

REKK ACT SINKT EAT NSO 
<Express Wileński» zamieścił wczoraj 

pod alarmującym tytułem o przešladowa- 
niach Polaków w Kowieńszezyźnie, wiańo- 
mość o «r.zstrzelaniu w Poniewieżu działa- 
cza polskiego dr. Do: aszewicza wraz z $y- 
nami». Wiadomość ta, zwłaszcza na terenie 
Wilna, wywołać może zgoła niepożądany 
efekt. Któż bowiem w Wiinie nie znał tego 
pana? Szariatan, litwoman, następnie zajadły 

socjalista zmienia się z chwiią wybuchu re- 
wolucji rosyjsyiej w uira czerwonego ko- 
munistę. Aresztowany za propagandę i 
szpiegostwo na rzecz Sowietów — ucieka & 
więzienia golskiego do Kowna. O tem 
wszystkiem <Rxpress Wileński» zdaje się 
nie wiedzieć, mianując p. Domaszewicza — 
<działączem polskim». 

Coraz bardziej niepokoi nas syłuacja 
obecnie wytworzona w Kownie. Nadchodzą 
coraz nowe alarmy o rzeczywietych prześle- 

dowaniach Polaków, dlatego musimy się 
wystrzegać puszczania wiadomości oczywi- 

ście faf:zywych, gdyž kowieūskie sfery Czy- 
hają jedynie ma okazję, by do swych pu- 
stych frazesów 0 <iłamstwach prasy ро!- 
skiej» dołączyć fakty kontretne. 

TTD IATA DRA TT ES NS 

dantyczne, traktowanie przedmiotu z 
wyczerpującą sumiennaścią — ots CO 
znajdziemy w książce, będącej wier- 
nem odbiciem indywidualności ducho- 
wej autorki. 

A książka, o której mowa, jest 
owocem dlugoleinich  studjów in 
anima ili, długoletnich naradzań 
się sama z sobą, mozolnych, gowol- 
nych układań  źeorji będącej jaknaj- 
doskonalszym produktem wypróbo- 
wanćj i poznanej na wylot praktyki. 

Książka traktuje o tem jak pisać: 
najpiękniej a najszybciej zarazem, uni- 
kając skrupulatnie przemęczania mię- 
śni wprowadzanych w ruch przy pi- 
saniu. A secundo: jak należy wdra» 
żać dziecko do pisania tak, aby .przy 
najekonomiczniejszym w pisaniu wy" 
siłku osiągało najpiękniejsze rezuł: 
taty. 

Przy zastosowania odpowiednich 
danych—pisze—będzie rzeczą łatwą 
poprawienie piema nawet u osób 
starszych. 

Owóż uczy p. Bakszewiczowa jak 
należy układać ręką dziecka przy pie 
aniu; wbjaśnia jakie przy pisaniu wy- 
konywiułemy ruchy mięsień świadome i 
nieświadome; daje wskazówki jakie, 
jak i kiedy mają być przerwy w pra- 
€y pisarskiej; bardzo cickawie pomi- 
mo ebsiawania pizy ieorji niwclują 
cej, zdawałoby się, indywidualność 
charakiecu pisma, godzi się wa nią; 
każdy mdłe i powinien skorzystać z 
uwag p. Bakszewiczowej na temai 
zawadniczego sposobu trzymania ręki 
i pióra, z tego co mówi o dystansie 

jest na nadmierne obciążenie 

danej chwili bezrobocie nie jest jeszcze w stanie grcźaym. Daje się ono 
odczuć zaledwie w niektórych gałęziach przemysłu meialurgicznego i włó- 
kienniczego. Ogólna ilość bezrobotnych Poiaków nie przewyższa obecnie 
w całej Francji liczby 500. Komitet 
re zamierza przedsięwziąć w celu przyjścia z pomocą Polakom auiknię- 
tym bezrobociem. Zebranie plan ten zaapro. owala. 

przedstawił plan poczynań, któ- 

Kupcy gdańscy o Gdańsku. 
GDAŃSK, 81 PAT. W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w roku 

bieżącym posiedzenie gdańskiej izby handlowej. 
syndyk lzby dr. Heinemann wygłosił dłuższe przemówienie, poświęcone 
położeciu gospodarczemu w m, Gdańsku w roku ubiegłym. Dr. Heinemanu 
przedstawił następne trudności, z jakiemi walczyć muszą gdańskie sfery 
gospodarcze, wskazując między ianemi na wielkie straty, poniesione przez 
towarzystwa akcyjae w wo'nem mieście. Następnie dr. Heinemann wskazal 

podatkowe, które jest jedną z poważniejszych 
przeszkód uniemożliwiających polepsz: nie się syluacji gospodarczej Gdań ska. 

Na posiedzeniu tem 

Następny mówca prezez lzby Klawiiter omawiając stosunek wolnega 
! jego sąsiadów, podkreślił konieczność przestrzegania i obrony 

ystkiem Sam politycznej i gospodarczej samodzielności wolnego miasta. Przy dzisiej- 
go też stawia szych stosunkach politycznych kupiectwo—zdanism Klawiitera — winno 

wyjść po za ramy swych spraw zawodowych i wzrok swój skierowało ku 
większym rzeczom, które wyłonić się mogą w przyszłości. 

en. Czang rozstrzeliwuje agentów sowieckich 
LONDYN, 7.1 PAT. «Daily Telegraph» donosi z Tokio, że wedłe 

LONDYN, 7.1 PAT. Dzisiejszej 

wiadomości nadesłanych z Charbinu i Mugdenu dają się tam odczuć po- 
ważnę trudności finansowe wobee niedopuszczenia do obiegu waluty 
japońskiej. Ten sam dziennik donosi, że rewizor rachunkowy chińskiego 
bauku wschodniego został na rozkaz Czang-Tso-Lina roezstrzełany z tego 
powodu, że yozostawał Ww kontakcie z rządem sowieckim. 

Z? Komunikacja radjofoniczna Londyn-N.-Jork. 
certmouji otwarcia bezpośredniej 

komunikacji radjotelefonicznej między Londynem a Nowym Jorkiem а- 
warzyszyłę olbrzymie zainteregowanie po obu stronach oceanu Atlantyc- 
kiego. Inaugurację rozpoczęto wymianą serdecznych powitań pomiędzy 
sie Evelinem Murray'em, sekretarzem 
w Londynie a p. Walterem Giffordom, dyrektorem sieci 
Nowym-Jorku, 

generalnym generalnej dyrekcji poczt 
telefonicznej w 

Złote gody małżeńskie. 
Z powodu przypadających w d. 10 b. m. 

ałotych gadów małżeń.kich pp. Natalji z 
Grzymełowskich i Karola Wikszemsk ch od- 
będzie się dzią tego miam. w poniedziałek 
o g. 11-е} таво, ożeścieć z udzieleniem 
błogosławieństwa s. jusilatom w Barylice 
mniejszej. Spodziewamy się, że |iczne gre- 
mo przyjaciół i znjomvch op. W. nieomie- 
szka przyb'ć za ię rrewną msoczystość 
gwoli złożenia czanownym jubijatom życzeń 
dimzich jeszcze a pomyślnych lat. 

Sacięśiiwe swe i pogodee życie pp. W. 
spędziii ma iaf antach Pel. przy gospodarce 
rolacj w przeciągu przeszło Jat 40-tu. P. Ka- 
rol Wikczemeki rodem js z Wilna, w któ- 
rym się urodził w 1852 r. = cjca Stanista- 
wa, znazomitego lekarza praktysa, wycho- 
wańca Uniwersytetu Wileńskiego i matki 
Marji 2 Deybiów. Zaznaczmy e0iczn ście- 
wo, ża Albica Deybiowa utrzymywała w 
Wilnie, jeszcze przed wiekiera, świetnie re- 
nomowany z.kład wychowawczy da pa- 
niea w tym wawie domu, gdzie dzić się 
mieści gim. im. E. Urzeszcowej. 

Ze wspomnieniami iodziny Wikszem- 
skich wiążą sią imiona Syrozomii, Andriol- 
lego, A. E. Odsńca, Justyny Machwicó wny 
1 imnych blizkich przyjac 6! dokrero-twa % Ц- 
szemsklen, $z. Karol W. koztełcił się 
nezjum Wileńskiem, a6 wyższe studja a-ro- 
nomiczne odbył w Żabikowi: w Poznaš- 
skiem. Wpływ świaiłych rodziców na umy- 
słowość syna był doniosły, zaś wypadki z 
Po*stunia Stycmiowego na duszę dziecka 
oddaisialy gieboko. Zamłowanie do poezji 
połsziej romantyczuej wpłynęto na jego 
twórczość postycką, brakło mu tylko Czasu 
na głębsze uksział enie talentu. W przecią- 
ga ostatnich lut kilcunastu wydrukował p- 
Wikszemszi mnóstwa wierszy  pat'jotycz- 
nych i brycznych .kolicziościowych utwo- 
rów w wiieńskich dziennikach, w tygodniku 
<Szłandar» i t. d. Drukowa: teź rzeGzy fy- 
mowane w <Warszawskim Dniu». 

Jako działacz społec:ny za:łużył się w 
r. 1921-ym przypomianjąc wespół ® Kap. 
Miecz. Małkiem konieczność watowiemia 
dziaiainości komitetu budowy pomnika A. 
Micziewicza w Wils e, w którym też jest 
Gzłonkiem komieji finansowej. Jednaxowoż 
do zo'ganizowania nowego kom tetu nakio- 
nił prof. Ruszczyca p. prezes Sejmiku Wi- 
leńsko-Troczizgo Jan Falewicz. Cies'ącemu 
się sympatją miejscowego społeczeństwa + 
K. Wisszemskiemu i c.cigodnej jego mał- 
Żonce z głębi serca wołamy: «Niech . żyją 
nama! 

S—czyk. 

Nowości wydawnicze. 
— Dr. 

Chrystusa> 
rycanem. Wilno. 
1927. 

Jyst te niezmiernie gruntownie opraco- 
wane siudjum (sr. 98), piaca p ofesora 
prawa »a uniwersytecie w Monachjam, 
p'zetłamaczone przez d-ra J. Glasera prof. 
uniw, wileństiego. Słowo wsęane napisał 
prot. ks. dr. Wł. Szczepański. O tej cieka- 
wej książce zdamy obszerciej sprawę W 
<Słowie>. 

— «<Sympezjon» wybór  prozaików 
polskich wieku XIX i XX-go do nżytka 
klas Vi i Vill szkół średnich. Sporząd: 
Si. Adamciewski. Str. 420. Wa:szawa — 
Lwów. Książnica Atlas. 1926. : 

— Jerzy Braun: «Hotel na plaży». 
Poniešė. Wsroruwa. P. Hoesick, 1927, 

— Zygmunt Kisielewski: <żłąd>. Po- 
wieść. Warszawa. FP. Hoerick. 1927, - 

— «Przegląd Istendenczi> (Warsza- 
wa) kwertałnik wydawasy staraniem Koła 
Absolweutów Wyższej Szkoły Intendemtury. 
Ukazał się zeszyt 4-ty (Rok pierwszy). 
Współpracują w mim generał armji franGa- 
skiej Sailefranque, kapiiaa int. Zelaski, ma- 
jor Pikus i in. 
p 

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

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

F. Deerr: «Proces Jezusa 

Nakiad K. Rutskiego. 

  

         

W. DZ 
i Niedziela, dnia 9 stycznia 1927 roka 

SALA MIEJSKA Vli-ty Poranek 
ul. Ostrobramska 5 Arje, pieśni, tańce plastyczne. Udział w poranku przyjmuja: p. HENRYK MILLER 

znakomity tenor bokaterski 
Korsak-Targewska I p. Li ja Dział Kulturalno-Ošwiaiowy 

Magistratu m. Wilna 

CYKL 

Poranków Muzycznych, 

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ui Dąbrowskiego 5. PE
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między wzrokiem a papierem, lub o 
tem jak w sposób praktyczny może: 
my zużywać przy pisaniu najmniejszą 
ilość naszej energii mięśniowej; jak 
powinuo światło rozkładać się i pa- 
dać; jak stoi sprawa z pismem po- 
chyłem lub prostem etc. etc. Nawet 
waga i forma obsadki nie są pomi- 
nięte. 

Książka p. Bakszewiczowej zawie- 
ra dosłownie wszystko, co człowiek 
piszący, a osobliwie dużo piszący, 
wiedzięć powinien. 

Co też powinien wiedzieć ten, 
który pisać uczy! P. Bakszewiczowa 
zbudowała całą teoretycziią maukę 
jaknajbardziej racjonalnego wykony» 
wania funkcji pisarskiej, Aż do cał- 
kiem nowego projektu mauczasia o- 
ciemniałych posługiwania się zwy- 
kłem_pismere. 

Nasze kuraierjum szkolue powia- 
na by baczną uwagę zwrócić na 
książkę ip. Bakszewiczowej—jeżeli już 
tego mie zrobiło! —. przesiuajować R 
sumienie, i jeśli zdaniem władz 
szkolnych zawiera tak praktyczne i 
logiczne wskazówki, jak się ©ne wy- 
deją piszącermu te włowa, a nie roz- 
stającemu się z piórem gwzez długie 
nietez gadziny—byłoby bardzę a bar. 
dzo wskazane aby wilcūska keiąžka 
p. Bakszewiezowej była wia %/arsza- 
wa pulscona jako podręcznik nan- 
czycielski wa całą Polskę. 

A i nam, Wiinianów, byłoby ar- 
cyprzyjemuie, że tradycyjnym obycza: 
jem, łakieś tara Świaiło, a choćby tyl- 
ko Światełko znowu poszło na całą 

„Balkan 40 
за oka: aniem 

gr, 

    

  

    

   

Polskę— właśnie z Wilna. 

„Pod protektoratem miodopłynne- 
go św. Ambrożego wydaję dzieło 
swe o pszczołach — piszę ks. pro- 
boszcz z Adamowicz. Widząc, że w 
literaturze maszej pszczelniczej brak 
poważnych, wyczerpujących dzieł 0- 
statniej doby, a rozumiejąc koniecz- 
ność odbudowy bartnictwa w Polsce, 
wziąłem się do napisania odpowied- 
niego podręcznika, Przy układaniu ge 
posiłkowałem się wielu dzielami lite- 
ratury naszej i obcej dopełniając treść 
własnemi spostrzeżeniami i ilustrując 
swemi własnemi zdjęciami foto — i 
mikrofotograficznemi. 

A literatura pszczelnicza polska 
jest omal czy nie najstarsza w Eu- 
ropie... 

A umiłowanie przez Polaków mio- 
du—we wszelkich jego postaciach 
a doskonałość krajowych naszych 
warunków dla pszczelnictwa, (masze 
livy, masze krzewy, nasze zioła!)) a 
piękno pszczelnictwa jako  ZawodG- 
wego Imb amatorskiego zajęcia umie 
ka. Ciborowski tak pozginie, tak 
obrazowo, tak przękonywująco wy: 
stawić, że — że pie, dia przykladu, 
pierwsza lepsza cytaia: з 

„Piękne io zajęcie—pszczelnictwał 
Zbliża do pszczół, zwatcie w bractwie 
wspólżyjących, lisie zerganizowa- 
nych, zmierzających  wyžlobionemi 
dręgawi do wyikniętych całów, czy- 
stych przyiem, pracowitych i akrzęt- 
nych. Pszczeęły w organizacji swej 

y Lwowskiej, znana w Wilnie śpiewaczka p. Janiaa 
Incgradxka Gregor. 

pokaże mam nowe formy swsgo pięknege tańca pląstycznege, 
Przy fortepjania Kapeim. p. W. Szczepoźski Š 

S Poczatek punktualnie o g. 12 m. 45 po południu. 
© CENY MIEJSC: Parter 80 

legitymacji płac 
A KASA CZYNNA w dniu 9 oka Zn ode 

DZIŚ s godz,'7 i 9 wiecz. program Nr. 2 

e śmiec 
Wielka rewja w 2 częściach, 15 obiazach, 

Ortiestra w pelnym komplecie. 
Szczegóły w trngramach. Kasa czynną sd 

która po powrocie z zagranicy 

dzieci do lat S-cia i wcząca się młodzie   towę 
A 10-eį rano. 

  

Baisi 10 osób. 
     
   

ndz 5 wiecz. 

      

nie ustępują społeczeństwu ludzkie- 
mu, OWSzem, pod pewnym względem 
—ponieważ wszystko u nich dzieje 
się zgodnie z naturą i przeznacze- 

w gim- , 

w  eświetleniu prawio-kisto: M 

  

niem przewyższają organizacją swo- й 
ja społeczność  maszą. Pomiędzy 
pszczółkami nie znajdziemy  wybuja- 
łych aspiracyj, rozognionych namię- 
tności, nadmiernych žądz indywidual- 
nych, któreby podkopały lad i po- 
rządek społeczny. .* 

A jak sam ks. proboszcz z Ada- 
mowicz kocha pszczoły! Co to za 
niepospolity, głęboki znawca ich fizjo- 
logii i.. psychologii, ich natury, ich 
obyczajów "a i, pośpieszmy doda! 
pszczelnictwa łącznie ze wszystkiemi 
anego rozgałęzieniami, aż do prze- 
najrozmaitszych z miodu 
przetworów włącznie. 

A jak zachęca do zapoznania się 
z pszczołami! Powoluje się na słowa 
Fredry „Kio ma pszczoły, ma świa 
wesoły”. Skromn;—pisze—pracewity. 
i trzeźwy będzie tem, ktoz głębokiem 
uczuciem chodzić będzie keio 
ulubiecię słakca—szczęśliwy, że 
topłność poznać potęgę i tnoc natury 
Bażej objawioną w drobnych i sła- 
bych stwarzeniach. 

Słabych—jak słabych, 
Jednym z nie najmniej ciekawych 

rozdziałów przeciękawej książki ks. 
Ciborowskiego jest rozdział traktujący 
specjalniz o... żądie pszczoły. 

Żądło—czytamy tam — składa się 
z trzęch' sztylecików, mierozdzielsją- 
cych się w boki, zazębionych ws ecz. 
Dwa boczae peruszają się wzdłuż wa 

i sona? : 

: 

"4
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCKHODRIOW 

t" Przepisy przejściowe o 
opłatach od weksli. 
Nowa ustawa e opłatach wękalo- 

wych, obowiązująca już od 1 stycznia 
br. , zawiera co do opłat weksli pa- 

"ypsianowienia nieco odmienne niż pa- 
przednia ustawa, zwłaszcza co się 
tyczy weksli in blanco, oraz weksii z 
terminem dłuższym niż 3 miesiące, Z 
tego powodu koniecznem było wy* 
danie przepisów przejściowych celem 
usunięcia kolizji między postanowie- 
niami dotychczasowemi a obecnemi. 
Zadanie to зрет & ma rozporządze- 
nie min. skarbu z dn. 14 grudnia 
1926, posiadające dcniosłe znaczenie 

A. dia obroim wekslowego i zasługujące 

' 

__ wnika w rang coraz bardziej. 

z tego wzglę*u na bliższe z niem 
zaznajomienie się. 

W myśl poprzednio obowiązu- 
jących przepisów można było w 
wekslu blankowyra tylko wtedy wpi- 
sać kwotę wyższą, niżby to odpo- 
wiadało uiszczonej wpłacie, jeśli uży- 
to blankietu ma conajmniej 18 zł. Po 
wpisaniu kwoty weksłowej należało 
w ciągu 8 dni uiścić odpowiednią 
dogłaię. Obecnie zaś ta onłata 18 zł. 
podwyższona została do 30 zł, a do- 
platę należy u'ścić przed wpisaniem 
kwoty wekslowej. 

Wynikłoby stąd, źe weksle blan- 
kowe, prawidiowo ostemplowane za 
czasów poprzedniej usiawy, byłyby 
obecnie nie do użycia wzgl. naraża- 
łyby posiadacza ma 25-krctną karę 
stemplową, O'óż celem umożliwienia 
posiadaczowi 
weksli, postanawia wspomniane rozpo 
rządzenie odnośnie do weksli, w 
których nie wpisano sumy weksiowej 
ani daty wystawienia, a kióre opłaco- 
mo prawidłowo na 18 zł., że posia 
dacz takiego weksla może do końca 
lutego rb. wpisać sumę weksiową 
i uiścić normalną dopłatę, albo też 
—jeśli nie chce lub nie może jeszcze 
okreśiić w weksiu kwoty długu— 
złożyć dopłatę conajmniej 12 zł. 

Po upływie tego terminu tj. od 
1 marcą rb. powyższe postanowienia 
ulgowe przestają obowiązywać, czyli 
że weksie blankowe, ostemplowane 
na mniej niż 30 zł, będzie wolno 
tylko wypełniać na sumę odpowiada- 
jacą cenie blankietu. 

Co się tyczy prolongaty weksia 
4» dotychczas podlegała ma opłacie 
‘а obecnie wolną jest od m.ej. — Z 
tego powodu postanawia rozporzą- 
dzenie z dn. 14 ub. mies., że jeśli 
weksel wystawiony był przed 1 stycz- 
nia_rb. to prolongata jego, dokonaca 
po tym dniu, mie podlega oplačie 
stempiowej. Jeśli zaś weksla (wysta: 
wionego przed 1 października 1926) 
nie przedstawiono do zapłaty z upły- 
wem 3 miesięcy od daty wystawienia 

„tO weksel ten należy zgłosić celem 
uiszczenia dopłaty urzędowi opłat 
stempłówych, 

Postanowienie to ma «6 tyle cha- 
rakier amnestji, ile że według ро- 
przedniej ustawy należało dopłalę tę 
ujście naipóźniej drugiego dnia po 
upływie 3 miesięcy cd daty wysta- 
wienia, w przeciwnym bowiem razie 
podlegało się karze w wysokości 50- 
'krotnej opłaty. 

INFORMACJE. 
_ Bilans Banku Polskiego na 
A rok 1927, 

Zestawienie Banku Polskiego za 
trzecią dekadę grudnia ub. r., a więc 
ostatnie z roku 1926, wykazuje zna- 
czny wzrost zapasu złota, a miano- 
wicie wynosi on 2.6 miljona złotych 
parytetowych (5.18 za dolara). Ogól- 
ma suma zapasu złota i kruszcu wy- 

  

miosła na 1-go stycznia b. r. 138.8 
miljonów zł. 

łagiewkach środkowego. %/ czasie 
dzialania żądła w rance sziyleciki 
boczne „wysuwają się naprzemian, 
pogłębiając się i w ten sposób żądła 

Żądło 
ow ranie edyszy jadem», bo ruchy 

bocznych sztylecików działałą samo- 
czynnie nawet po oddzieleniu się od 
organizmu pszczoły. Podobne jest 
ono do dyszącego gniewem stworze- 
mia. Wraz z żądlem pozostaje w 
ranie nieodłączny pęcherzyk z jadem, 
Który stopniowo wsącza swą zawas- 
tość pod skórę w miarę zagłębiania 
się żądła. 

Dlużej pozostawione żądło w ran- 
"ce powoduje większą opuchlinę i 
+ ból. To też należy je usunąć natych» 
N mmiast, zeskrobując nożem, Palcami z 
wierzchu ujmować nie należy aby nie 
wstrzyknąć do rany jadowitej zawar- 
tości pęcherzyka, 

« Zwykle wraz z żądłem wyrwane 
zostają wnętrzności z pszczoły, która 
w krótkim czasie umiera (może jed» 

korzystania z takich R 

Wzrost zapasu tłumaczy sią za- gruntowego nie ma zastosowania do 
kupieniem przez Bank Polski złota w gruntów, które zostały zwolnione od 
Angiji. opłat za techniczne wykonanię seale- 

Zapas walut i dewiz wzrósł o 7.2 nia na mocy ostatniego ustępu art. 
miijony złotych brutio (oguina suma 11 wyżej zacytowane! ustawy. 
zapasu 104.0 mik). 

Portfel wzksiowy powiększył się © 
14.1 miljona (ogólna auma 321.3 
"ma 

bieg basknotów wzrósł o 36 
miljonów i wynosił na l-go stycznia 
rb. 5026 milf. ; 

Wreszcie ostatnia pozycja bilansu: 
saldo ma rachunkach  żyrowych 
zmniejszyły się o 9 i pół miijona 
(142.8 milį.). 

Kredyt nawozowy. 

Państwowy Bank Rolny podaje 
do wiadomości rolników, iż roezpa- 
czął udzielanie kredyiu towarowego 
w nawozach sztucznych па seron 
wiosenuy 1927 reku. 

Kredyt nawozowy udzielany bę- 
dzie: 

1. Na terenie Zachodniej Mało- 
polski—wyłącznie za pośrednictwem 
centralnych spółdzielczych organiza- 
cji rolniczo-haadlowych, wobec cze- 
go wszystkie zapotrzebowania male- 
ży kierować do Syndykatu Krakow- 
skiege i Związku Ekonomicznego 
OM Kółek Ralsiczych w Kra- 
OW'E: 

2. Na terenie Poznańskiego i Po- 
morza—za pośrednictwem Centrale 
nych spółdzielczych organizacji, a 
także bezpośrednio grupom rolników, 
występującym pod patronatem Kółek 
olniczych. 

3. Na pozostałych terenach Rzeczy- 
pospolitej—za pośrednictwem  wszel- 
kich organizacji spółdzielczych  rol- 
niczo handlowych, kredytowych, spo- 
żywczych kas powiatowych i gmin- 
nych oraz pożyczkowo-oszczędnoś- 
ciowych i t. p.; wreszcie w tych 
miejscowościach, gdzie brak spół- 
dzielczych organizacji, kredyt mawo- 
zewy udzielany będzie bezpośrednio 
grupom rolników, występującym pod 
patronttem Kółek Rolniczych. 

Państwowy Bank Roimy udziela 
kredytu towarowego w  masitępują- 
cych nawozach sztucznych: 

Na zasadzie $ 24 rozporządzenia 
Min. reform rolnych z ćnia 20 kwie- 
tnia 1926 r. («Dz. Ustaw» z r. 1926, 
Nr. 52, poz. 306), okręgowe urzędy 
ziemskie są obowiązane do przesyła- 
nia właściwym izbom skarbowym od+ 
pisów seniencyj orzeczeń okręgowej 
komisji ziemskiej, zatwlerdzających 
projekty scalania, oraz listy posiada- 
czy z podaniem ebszarów scałonych 
gospodarstw celem zwolnienia grun- 
tów osad, powstałych z wyniku sca- 
lania, ed państwowego podatku grun- 
towego na przeciąg dwóch lat. 

Izby skarbowe mają zwrócić uwa- 
gę podwładnym im urzędom skaibo- 
wym na wyżej przytoczone przepisy 
i wyjaśnić, że wobec powyższych 
posłanowień nie mależy wymagać od 
właścicieli scalonych grustów sklada- 
nia próśb o zwolnienie od podatku 
gruntowego, gdyż zwolałenie wiano 
nastąpić bezwłocznie z urzędu po 
otrzymaniu od organów Bin. reform 
rolaych odpowiedniego  zawiadomiee 
nia (okólnik Mia. Skarbu 1026 r. 
2704. IV). 

— (0) Wykupywanie paten- 
tów bez kar. Wiadze skarbowe roz- 
poczęły już akcję kontrolną wobec 
przecsiębiorstw przemysłowych i han- 
diowych, zobowiązanych do wykupy” 
wania patentów i świadectw przemy- 
słowych. Cały szereg przedsiębiorstw 
nie wykupuje paten Ów pomimo upły- 
wu terminu w dniu 31 grudnia 1926 
r., który, jak wiadomo, nie został 
przedłużony. Okazu e się bowiem, że 
w myśl odnośnych rozporządzeń mi- 
nisterjalnych, każde przedsiębiorstwo 
może przez 14 dni nie wykupywać 
świadectwa, a o iie w tym terminie 
do danego przedsiębiorstwa nie zdą- 
ży przybyć urzędnik kontroli skarbo- 
wej, przedsiębiorstwo to żadnej kary 
nie płaci i może jeszcze w normalnym 
trybie świadectwo bez dopłat wyku- 
pić, W razie natomiast, o ile w okre- 
sie po 1 stycznia przybędzie do da- 
nej firmy kontroler i stwierdzi brak 
patentu, przedsiębiorstwo to płaci azotniak, i zaprosi, e оеннена-о saletra chorzowska, P y % 

tomasyna, BZ GIELDA WARSZAWSKA 
s6! połasowa i kaiait, £ stycenia 1657 +. 
WAPDO, Bewizy i watss: 
surofostaf Х уальи Špra. K opuw 

Termin spłaty kredytu określony Doisy 3,98 8,00 8,06 
został do dmią 15 listopada 1027 r. Belgja 125,525 12584 125,21. 

Oprocentowanie kredytu wynosić žieiuoiės sol 00 36190 m 
będzie 12 proc. w stosunku rocznym. LSB45T KĘ 2 ; Nowg-Yaik rż 9,62 2.05 

Bliżesych szczegółów oraz infof- papy: 38,70 35,79 _ 36,01 
pi, w posie cen mdziela Oddział Praga 3 A B d 
aństwowego Banku  Rolaego w Szwstcarja A ы 

Wilnie, ui. Wielka Pohulanka Nr. 24 Wiedzć „BA 
Izby gospodarcze. Pries Procentowe 

pośyczła konw. 97.00 — — — 
Sprawa miworzenia izb gaspodar- A woale "1850 79,03 — 

czych w szybkim tempie posuwa się Požycaka įsimuwa | 0300 0350 — 
naprzód, W minieterstwie przemysłu { 2 шу Kone | ADA 
i haudiu odbyła się narada. Referen- "wemukiezłlo + 3935 3075 39.30 
tem był naczelmy dyrektor ceniralne- 5 proc warsz.złotowe 4120 —— — — 
go związku polskiego przemysłu, 45 proc. warsz. złotowe 44.00 — 43.25 
uz handlu kfizaasów, poscł 

md Wierzbicki. Powtórua w taj 
sprawie narada odbyć się ma dnia 
15 stycznia rb. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (0) Zwolnienie od podatku 
ntowego gruntów scaianych. 

a zasadzie art. 12 msiawy o sca'a- 
niu gruntów, ogłoszonej w «Dz. 
Ustaw» z roku 1926, poz. 224, grun- 
ty osad, pozestałych w wyniku akcji 
scalania są wolne od państwowego 
podatku gruniowego na przeciąg lat 
dwóch daly zatwierdzenia proje- 
ktu scalenia przez urzędy ziemskie. 

$ proc, warsz. 55.50 

G:EŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 8 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 
Funty szteringow — 43,62 

Czeki i wpłaty. 

Londyn — 4380 43.78 4370 
Złoto. 

Ruble 4,74 — 4,734, 
Papiery Państwowe. 

8° L. Z Pań B. Roln. zł 100 w/zł. 
138,93 — (80 proc.) 

Listy zastawne. 

Wi.B Z zł 100—32.70 płac, 32,40 
Powyższe zwolnienie od podaiku8 / dol. Wil. B. Ziemski — 7,25 

żądła u niej krzywego jak szabła u- 
żywa tylko przeciw swej rywalce, 
drugiej matce. Człowieka matka ni- 
gdy nie użądli. Truteń (co za cieka 
wy © mim jest rozdział w książce ks. 
Ciborowskiego!) wcale nie ma żądła 
— choć brzęczy srodze. 

Jad pszczeli zawiera kwas mrów- 
czany, ciało nadzwyczajnie lotne, od- 
zmaczające się swoistym zapachem, 
który pszczelaiz zawsze odróżni od 
innych zapachów. Zapach ten drażni 
pszczoły i do gniewu pobudza. Dzia- 
łanie jego na organizmy jest śmier- 
telne O ile, naturalnie, jest w ilości 
do zatrucia dostatecznej. Trucizna 
zawarta w pęcherzyku jednego żądła 
wystarczy do zabicia kilku owadów, 
równych wielkością pszczele. Do zar 
bicia większego organizmu potrzebna 
lest stosunkowo większą ilość jadu. 
Kilkaset żądeł może przyprawić © 
śmierć konia — a u człowieka wy- 
wołuje objawy zatrucia. Zdarzają się 

EEE 

zažądlily. Chłopiec zdołał tylko do 
włec się na czworakach do chaty” 
oddalonej o jakich dwadzieście kro- 
ków i na progu skonał, 

Trudno ścśle oznaczyć — pisze 
auior książki — jak duża ilość żą: 
deł wpływa ujemnie na organizm 
ludzki, gdyż działanie jada na  róż- 
nych luszi jest nadzwyczaj względne. 
Są ludzie, na których po użądleniu 
eprócz bólu i znaku jak po ukąsze- 
niu komara, żadnych innych obja- 
wów nie da się zauważyć. Organizm 
nasz może me się stopnio- 
wo i stawać się coraz odporniejszym 
na działanie jadu. Pszczelarze, po 
przebyciu  paroletniej praktyki nie 
puchną wcale albo bardzo mało... 

Aie mie skończyłbym _ próbując 
choć w najdrobniejszej msierze przy- 
toczyć „ciekawsze miejsca" z książki 
ks. Ciborowskiego. 

Kto ją zacznie czytać, z pewnością 
do ostatniej przeczyta karty, z nie- 

wy © 

    i ciężkich cierpieniach 

«+. Leonard OuhOWSKI 
były przodownik Pol. Państw. Exportacja zwłok odbyła się dnia 
8/1. b. r. w Białymstoku, o czem zawiadamia 

PETERS DKA PSA TATSIA BE 
Wilcze niebezpieczeństwo w pow. Święciańskim Gia 
Jak to było łatwo do przewidze- 

nia, silne mrozy panujące od pewnego 
czasu postawiły ludność powiatów 
wschodnich wobec kwestji niebszpie- 
czeństwa wilków. 

Duża ilość tych niebezpiecznych 
szkodników stopniowo pod wpływem 
trudności zdobycia sobie pokarmu w 
lasach przybliża się do domów, za' 
grażając świniom i owcom. 

Gminy Komajska, Łyntupska i 
inne pow. Święciańskiego cierpią na 
tem najgorzej, bowiem licznie rozrzu- 

Plaga wilków w 
W. ostatnich czasach ludność pow. 

Sokólskiego strapiona jest w rozmia- 
rach do dziś nienotowanych przez 
piagę wilków, którzy stadami napadają 
w biały dzień na chlewy wsi pow. 
Sokóiskiego. 

Ostatnio znowu stado wilków do- 
konało olbrzymiego spustoszenia w 
chlewach wsi Ostrówka pow. Sokól- 
skiego, porywając owce a nawet 

Sacharyna kowieńska płynie do Wilna, 
W dniu przed wczorajszym na szla- 

ku Wilno—Landwarów został ujęty 
niejaki Michał Bieloborodaw z prze. 
mytem 25 ki. sacharyny, 

Jak zeznał zatrzymany, zdołał on 
w Sposób nielegalny przekroczyć gra- 
nicę z Litwy do Polski, gdyż straż 
pograniczna litewska przepuszcza tran- 
sporty sacharyny, które w myśl po- 

Aresztowanie komunisty, 
W tych dniach wladze bezpie- 

czeństwa aresztowały znanego — Ко- 
munistę Jana Lisowskiego, który od 
dluższego czasu prowadząc robotę 
komunistyczną w pow. Mołodeczań- 
skim, mimo energicznych dochodzeń 
i CE zawsze zdołał ujść pe- 
к, 

Lisowskišgo aresztowano we wsi 

Kto w poniedziałek powinien zgłosić się do komisji 
przemeldunkowej. 

Daja 6 stycznia 1927 r. zmarł w Białymstoku po długich 
„Łaski i niełaski” w 

urzędzie. 
W sobotę około południa w Ill 

Oddziale Kontroli Skarbowej w Wil- 
nie (Mostowa 10), w czasie wydawania 
książeczek talonowych do nabywania 
spirytusu skażocego, kiedy s'ę zbli- 
żyłem prawie po całogodzinnem о- 
czekiwaniu „w ogonku“—do starsze- 

pana, zalatwiającego tę uciążliwą 
publiczności procedurę, inny u- 

MEK rzędnik (w wieku średnim ze szczu- 
cone tam zaścianki są terenem ope- pią twarzą ogoloną), pracujący przy 
racyjnym wiłczej zgrai. „.. inmym stole, podszedł do starsze- 

Na wzór ludzi—włamywaczy, wilki go kolegi i odebrał od niego książkę 

podkopują się do chiewów unosząc do zapisywania wydawanych książe- 
ich mieszkańców. Bezradni mieszkań- czek talonowych, chcąc wcześniej u- 
cy oczekuią pomocy od władz admi- wolnić klijenta, który przyszedł póź: 
nistracyjnych w sensie urządzenia njej od wielu osób, stojących jeszcze 
dużych obław. Dowiadujemy sie, ŻE za mną. Wobec mego sprzeciwu 
starostwo  Święciańskie organizuje względem takiego  postęnowa ia, 
taką obławę. Będzie to zapewne krop- krzywdzącego nas wszystkich, któ- 
la w morzu, ale pens do pensa, a bę- rzyśmy tak długo czekali cierpliwie, 
dzie szyling. otrzymałem odpowiedź w tonie nie- 

ы grzecznym: „robię to z łaski, a panu 
e й tej łaski nie zrobię“.. Na moje 

pow. Sokólskim oświadczenie, że o żadne „łaski* nie 
, Ž „_ proszę,a chodzi mi tylko o kolejność, 

młode źrebaki. W dniu 5 b. m wiki urzędnik załatwiający inieres swego 
napadły na mieszkań :a wsi Ostarzyn protegowanego ironicznie odrzekł: 
Michała Gulbinowicza, który tylko „szanownego pana o pozwolenie nie 
dzięki nadejściu drwali z pobliskiego proszę”... jeden to z wielu faktów, 
Jasu zdołał ujść z życiem od gonią: przedstawiających zwyczaje wcale nie 
cego go stada wilków. europejskie w naszych—niestety-—nie 

Władze miejscowe projektują u- bez powodu. nielubianych przez spo- 
rządzenie wielkiej obławy na wil- łeczeństwo urzędach, 
ków. Może się wzmianka powyższa 

przyczyni do pouczenia — przez o- 
soby do tego uprawnione — zwyk- 
łych obowiązków i na co sobie mo- 
że „pozwolić* urzędaik, w czasie pra* 

lecenia wyższych władz policji gra* widłowego spełniania czynności służe 
nicznej litewskiej mają być do Polski bowych? 
wolao przemycane. Michał Józefowicz. 

Jednoczešnje zatrzymany stwierdza, 555755 NEEANEEMA 
ii w pogranicznych wsiach po stro- 
nie litewskiej znajdują się w egrom- 
nych ilościach transporty sacharyny, 
które przy lada okazji są przemyca- 
ne na naszą stronę, 

Żona i córka. 

której zależeć będzie wysokość sumy 
na pomieniony cel. 

— (x) «Reduta» prosi jo sub- 
sydja za stsczeń. Zarząd zespołu 
teatralnego „Reduty” zwrócił się w 
dniu wczorajszym do magistratu m. 

Wołki, gm. Krasnosielskiej, na niele- Wilna z prośbą o wypłacenie mu 
galnie zwołanem posiedzeniu założo- należnej subwencji za: mc styczeń, 

nej przez Lisowskiego jaczejki komu- w sumie 2000 zł. Jak wladomo ma- 
nistycznej. W chwili aresztowania Li- gistrat subsydjuje zespół «Reduty» 
sowski rzucił się na komendanta po- miesięcznie w wysokości 2,000 zł. 

sterunku z Krasnosielska i stawiając SZKOLNA. 

zbrojny opór usiłował zbiec, 
Ujętego osadzono w więzieniu — (t)* Unormowanie kwalifi- 

w Mołodecznie. kacyj nauczycieisk ch Miaisterstwo 
Oświaty i Wyznań Religijnych opra- 
cowalo okólnik poświęcony calkowi- 
cie sprawie uprawnień dla nauczycieli 
szkół średnich, którzy nie posiadają 

Do I Komisarjatu, włsświeiele lub rząd- T, złp octem Nr 2, 4,6, Arsemalska Nr wymaganych kwalifikacji. Nauczyciele 
c* domów pzy ulice: Kolejowa 
i T-a, Nowoyródzka 2 
Nowogródzka 4 (eyii %iegry 8), 
gródzka 6 (czyli Marowa 4). 

bo II Komiearjatu, mi.: Nixodemska 
Nr 3, 6, 22, 24, 26 i 28, Święciańska Nr 1, 
7,15 10, 19a, 21 123, Zbożowa Nr 3 (d. 
Szuszkwa). 5, 7 i 9. 

be lil Kom 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 8—1 1927 r. 

zozę | 186 

ne a 
Na zająy | Wsckodai 

Uwagi: Pogoda. Mgła. Minimum xa 
dobę —180C, Tendencja barometryczna stały 
wzrost ciśnienia. 
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KOŚCIELNA. 

— Adoracja Przenajświętsze- 
go Sakramentu. Jutro t. j. w po- 
niedziałek w kość. P. P. Wizytek ca« 
łodzienna adoracja Najśw. Sakramen- 
tu. Porządęk nabożeństwa następu- 
jący: Wystawienie Najśw. Sskramientu 
i prymarja o godz. 6 i pół, suma o 
g. 10, nieszpory z nauką i zakoń- 
czenie o godz. 5 wieczorem. 

MIEJSKA. 

— (1) Liczniki energji elektrycz- 
nej muszą być zalegalizowane. 

Z rozporządzenia Mia. Handlu i Prze- 

mysłu wszystkie liczniki służące w 

obrocie publicznym do mierzenia 

energii tlektrycznej powiuny być za- 

legalizowane w Urzędzie Miar w ter- 

minie do 13 stycznia 1033 r. 
Liczniki zaś, które są instalowane 

na nowo, nie korzystają z żadnej 
|do terminu zgłaszania do 

1, 3, 9,13, 4. 6, 
(czyli wine 10), 

9М о- 

A Mostow» Ne 
11-a, 11-b, 13, 16, 30guslawskiego Nr 3, 5, mejdowuje w tym dniu. 

KRONIKA 
  

709 W Komi vės Kaki ci, ktėrzy pracą swoją a aa szko|- 
omiarjatu. uł: Kawaleryjska njctwa rozpoczęli przed styczniem 

1 45, 35 69. 5, gi a a Nr 36. 1923 r. pa ach Lis tylko do 
" Do V Kowiearintu, ul. Nowogródzka 1928 roku, o ile do tego czasu nie 

68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, Kijowska 35, 37, postarają się wyrównać braków. 

в аВ1 33 5, 37, 36, 38, 46, 68, Kowal _ WJ stosunku do nauczycieli z du- 
. rawa a aš Ž $ wig +z 5 

T 
budzenie nauczycieli nieposiadających 
kwalifikacji do zdobycia ich ewentu- 
alnie ustąpienia miejsca nowym wy- 
kwalifikowanym siłom. 

— (x) Na dożywianie dzieci 
w szkołach powszechnych. Ma. 

Т ы — gistrat m. Wilna wyasygnował w 

tatnio do Magistratu m. Wiina z dniu wczorajszym 4.680 zł. na akcję 
preśbą © wyasygnowanie mu 5.000 dożywiania biednych dzieci w szko- 
zł. na zakup mąki dla wypieku chle- jąch powszechnych m. Wilna, na 
ba dla bezrobotnych tego związku.  gkres |-go kwartału 1927 r. 

Jak wiadomo związek prowa- Z powyż$zej kwoty przeznaczone 
dzi abęcnie kuchnię dla bezrobotnych zostały 3000 zł. dla dzieci w szko- 

oraz w ostatnim czasie zorganizował jach chrześcijańskich i 1.680 dla dzie- 
własną piekarnię. ci w szkołach żydowskich. 

Magistrat, maiąc na / względzie 
waka położenie OWI ET c > WOJSKOWA, 
wczorajszem posiedzeniu uchwalił — (o) Nadzwyczajne zebrania 

wyazygnować 1000 zł. na powyższy RÓ Jaka I das 
spi wszyscy którzy nie stawili się na za- 

— (x) O popieranie Tow. sadnicze i dodatkowe zebrania kon- 
Przeciwgruźliczego w Wilnie. trolne, powoływani są obecnie na 
Urząd wojewódzki w Wilnie zwrócił podstawie wezwań imiennych do 
się ostatnio do magistratu pismem, właściwych P. K. U. Powoływani, o 
w którem zaleca by ostatni wstawił ile nie usprawiedliwią niestawiennictwa 

do budżetu na rok bieżący pewne w terminie, ulegną karze w myśl woj- 
sumy na subsydjowanie Wileńskiego skowych przepisów dyscypiinarnych, 

Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Po- Wszyscy zaś, kiórzy obecnie nie 

wyższa sprawa będzie prawdopodob- stawią się na skutek wezwań imien- 
nie tematem obrad na przyszłem po- nych, doprowadzeni będą do P.K.U. 
siedzeniu Rady miejskiej, od uchwały pod przymusem. 

mawęć i u ludzi w wyjątkowych ra- 
zach wypadki śŚmiertelae przy gro- 
madnym napadzie rozgniewanych 

mniejszą ciekawością przyglądając się ulgi, Co [ 
doskonałym ilustracjom — zwłaszcza legalizacji. | mak, jak stwierdził ks. Ciborowski, : ! 

wykonanym z własnych autora zdjęć Za używanie liczników miezalega- jyć jeszcze 16 godzin i dłużej, nie- 
"wiadomo tylko czy zdolna do pracy). 
O iem, ŻE pszczoła ginie, wiedzą do- 
mozośli pszczelarze, mają tylko błęd- 
ny pogląd, że żądła wyjmować nie 
należy, aż pszczoła umrze, wiedy Bi- 
by aga mie będzie. 

„ądła pozóstają w ranie gdy ka: 
czyki nie są w sta ie rozerwać skóry 
twardej zarówno u człowiska jak u 
zwierząt. Owad zabija pszczoła nie 
tracąc żądła, przeto bez szkody dla 
siebie, Matka pszczół nie żądli wcale; 

pszczół. 
Przed pięciu łaty zdarzył się w 

sąsiedztwie Adamowicz, t. į, w okoli- 
cach Grodna, wypadek zażądienia na 
śmierć czteroletniego chłopca, syna 
gospodarza z wioski. Dziecko stało 
w mieogrodzonym, po wojnie, sadzie; 
przewróciła je świnia, rozgnięwane 
pszczoły rzuciły się ma leżącego na 
ziemi malca; ten w mogi — i skrył 
się za stojącym tuż w pobliżu spich- 
rzem. Tam go dopadły pszczoły i 

mikrofotograficznych. lizowanych odpowiada właściciel ich 

Naracja w wielu ustępach dotrzy- oraz elektrownia, któranie ma prawa 

muje placu niezapomnianym <Za- zgadzać się na zakładanie ich, gdyż 

piskom ornitologicznym»  Wójcickie- jako przyjmująca instalację elektrycz- 

go lub wielkiego francuskiego owa- ną, stałaby się współwinną przekro- 
dologa Faure'a. czesia wyżej wymienionego гстре- 

zaś do naukowej wartości rządzenia. ; 
książki, to potwierdziło tę wyjątkową — (x) S$ubsydja miejskie bez: 
wartość sministerstwo rolnictwa i dóbr robotnym pracownikom  biuro- 
państwa zalecając książkę ks. Cibo- wo-handl. Związek zawodowy bez- 
rowskiego do użytku ludowych szkół robatnych pracowników handłowych 

rolniczych. Ge. J. i biurowych w Wiłniezwzócił Się os- 
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UNIWERSYTECKA 
— (t) Rozpoczęcie wykładów 

na U S.B. W ponieczialek na wszy- 
sikich wydziałach Uniwersytetu S'e- 
fama Batorego rozpoczynają się wy- 
kłady. 
„W związku z tem w óniu wczo- 

rajszym dał się zauważyć przypływ 
młodzieży wyjeżdzającęj na czas ferji 
świątecznych pod strzechy rodzinne. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Posiedzenie Wii. T-wa Le- 

karskiego. Dnia 12 stycznia o godz. 
20-ej odbędzi* się zwyczajne posie- 
dzenie Wil. Tow. Nauk. Lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24). 
Porządek dzienny: 1) Dr Globus — 
Pakaz chorego..2) Dr. A. Zaleski — 
O naczyniach limfatycznych stawu 
skokowego górnego u tziowieka. 3) 
Dr. J. Hurynowicz — Wpływ insulie 
my na układ nerwowy wegeiatywny. 
4) Sprawy administracyjre 

, — Odczyty o Meksyku. Słara- 
niżem Narodowej Organizacji Kobiet 
w Wilnie odbęcą się ówa odczyty 15 
i 16-go stycznia b. r. przybyłego z 
Meksyku p. M. Wańkowicza 1) w 
Sali Śniadeckich „W Krainie erła i 
węża*, 2) w Sali Miejskiej «Walka z 
Kościołem w Meksyku».. 

RÓŻNE. 
— (t) Osobiste. Delegat Prokūratorji 

Generainej p. Adolf Kopeć wyjechał w dniu 
wczceraiszym do Warszawy w sprawach 
slużbowych. Zastępuje go Radca Prokura- 
totji Generslnej p. Mieczysław Obiezierski, 
© — Wyjasnienie. W związku z 
notatką w Nr. 2 Słowa p. t. <Echa 
nadużyć w powiecie Dziśnieńskim» 
5 Leon Oskierko, technik urzędu 
nżyniera Powiatowego, prosi nas o 
zaznaczenie, że jest jedynym techni- 
kiem we wspomnianym urzędzie i w 

a służbowych zawieszony 
nie był. 

— Żydowskie kolonie ro'ne 
pod Wilnem. Jak się dowiadujemy, 
żydowskie towarzystwo rolniczo-rze- 
mieślnicze „Ort* uchwaliło na swem 
ostatniem posiedzeniu! wszcząć stara» 
nia w kierunku uruchomienia pod 
Wilnem żydowskich kołonji rolnych, 
gdzieby pracę znaleźli żydowscy rol- 
nicy, szerząc tak niepopularną w 
szerokich sferach żydowskich ideę 
rolnika żydowskiego. Tow. „Ort* 
wszczęło już w tym celu pertraktacje 
z jeónym z właścicieli ziemskich pod 
Wi'nem. 

— (t) Strajk czapników. Czap- 
nicy pracujący w mieszkaniach pry- 
watnych dla hurtowników ogłosili 

Эе т в 

strajk domagając się podwyższenia 
opłat za robotę o 20 proc. 

— (t) Dlaczego panuje tłok 
ma poczcie. Wobec częstych uty- 
skiwań naszych czytelników na tłok 
panujący w urzędzie pocztowym przy 
okienkach nadawania pieniędzy, zwró- 
ciliśmy się do osoby kompetentnej z 
prośbą © wyjaśnienie, czem spowa- 
dowany jest taki stan rzeczy. 

Nasz uprzejmy informator oświad- 
czył, że pomimo uruchomienia w 
głównym urzędzie pocztowym aż 
trzech okienek przyjmujących  ргае- 
kazy pieniężne, w okresie nadawania 
pieniędzy, a więc od 1—8 każdege 
miesiąca panuje ścisk wywołany li 
tylko tem, że publiczność zupełnie 
nie korzysta z usług agemtur istnie- 
jących na wszystkich przedmieściach 
oraz w śródmieściu. Mieszkańcy na- 
wet bardzo odległych ed urzędu 
pocztowego dzielnic siłą przyzwy: 
czajenia idą do centrali omijając po 
drodze agentury. Poprawa tych sto- 
sunków leży tylko w ręku pubiicz- 
ności, która powinna zrozumieć, że 
załatwiając wysyłania pieniędzy w 
jednej z agentur nie wpływa tym na 
Opóźnienie wysłania ich. 

TBATR I MUZYKA. 
— Reduta ma Pohulance. Dziś dwa 

przedstawienia z I Solstą: o g. 4 
<Siostra Bastryio Mazioiacha z: o Ž se 
w. dramat H. Ibsena <Hedda Gablier». 

Bilety i abonamenty nabywać możra 
w biurze podróży «Orbis» od gedz. 10—4.30 
w dnie powszednie i od godz. 10 — 12 w 
miedzieie i święta. W dniu przedstawienia 
bilety sprzedaje kasa teatru «Reduta». 

— a powodzenia» w Tea- 
trze Polskim. Dziś i jutro (ostainie dwa 
razy) grana będzie «Tajemnica powodze- 
nia», która zdobyła sobie w Teatrze Pol- 
skim wyjątkowe powodzenie. Ceny miejsc 
ed 20 gr. 

— Duisiejsza a ołudniówka. Dziś 
o g.4-cj pp. grana 21е krotochwila Hop- 
wooda «Nasza żonęczka». Ceny miejsc naj- 
miższe od 15 gr. 

— «Proboszcz wśród bogaczy». We 
wtorek na repertuar Teatru Polskiego wcho- 
dzi sztuka w 5-u aktach Andre de Lorde i 
Pierre Chaine «Proboszcz wśród bogaczy». 

Wystawienie tej niezwykle interesują- 
cej | sensacyjnej sztuki wzbudziło olbrzy- 
mie zainteresowanie. Udział bierze cały zes- 
pół Teatru. Jakkolwiek emka ta posiada 
nmiefrasobliiwy knmor, jeanak nie jest nie- 
odpowiednią dla uczącej się młodzieży. 

Qeny swykłe t.j. od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Peczątek o g. S-ej wiecz. 

Ofiary. 

Kwotę 16 zł. które jako zwrot kosztów 
leczenia chorej ręki od Pana Majora Sta- 
wiarskiego po jęłam w tym celu aby prze- 
słać Sz Redatcji na fandusz wdów i sierot 
po po'egłych of cerach 

Eugenja Iwańska w Nowo-Święcianzch. 

NADESŁANE. 

Dobra okazja dla ludzi 
ze słabym wzrokiem. 

Połska publiczność, odwiedzająca 
Londyn, Paryż, Nizzę lub, Vichy, 
miała sposebność wielokrotnis pozeać 
znanego refr.kcjonistę, czyli specjali» 
stę od przystosowania szkieł do 
oczu, pana Leona Kokociūs iego, 
pod łirmą L. K. Геов, chowańca 
instytwiu oftalmicznego w Paryżu, w 
pasażu Jouffrey, który po trzydziesto= 
letniej praktyce w Londynie, Nowym 
Yorku i Paryżu, zdecydował się za- 
poznać klijentełą ze swoją wiedzą. 
W tym też celu będzie RE 
interesantów w hotelu . Gzergos 
Wilno od poniedziałku da. 10. I przez 
krótki czas tylko. Csiem jego przy- 
jazdu jest zademonstrowanie nowych 
zdumiewających  ezkieł «Arosce- 
piec». Szkła owe, ckrągłej ferrmy, po 
cenach pk tt + ju) ed 10 
złotych z ładną oprawą, nadzwyczaj 
kunsztownego szlifowania, precyzyj” 
mie wykonan<, cają 0 wiele więcej 
promieni światła, dzięki czemu po- 
zwalsją jasno widzieć przez Szkła 
słabsze, aniżeli urywane do 
zwyczajse, co bardzo wpływa 5a siłę 
wzroku i nie tak go męczyj Ponie- 

tego. 

waż szkieł optycznych jest przeszłe 
50 tysięcy kombinacji, dobranie ta- 
kowych odpowiednio do wzroku, a 
także do osobowości i wyrazu twa- 
rzy klijenta, staaowi prawdziwy ar- 
tyzm, który pan Kokociński, dzięki | 
swej praktyce, w zupełności posiada. 5 

Sport. 
Dzisiejsme zawody narciarskie Aka- 

demickieg Związku Sportowego w Wilnie 
zapowiacają się nader inieresująco. Jeżelio: 
zawiodła fierwencja zawodrików z inny 
Klubów wień:kich, przeważnie zaniedbu- 
jących ma'ciarstwo, to w ka dym razie nar- 
Ciarze AZS-u zapełnią prawie w z:sikie pra- 
Jekiowane konkurencje. Szozegóinie ciekawe 
613 wyniki biegu wprawnych i początku 

(acych, tembardziej, iż ostainie zawody w 
iloie mieliśmy aż przed dwoma laty. Brak 

£siegu w ciązu 2-ch sim ubiegłych nie pa- 
zwolił naszym nmarcisrzom va zmierzenie 
swych sił i skuikiem tego trudno rysawać 
horeskopy dia k óregokol wiek z zawodnirów. 

W każdym bądź razie publiczność nie- 
dzielna oędzie świadkiem polepszenia klasy 
narciarzy wieńs„ich jak również wzrostm 
ich ilości. 
в okl natomiast mie pozwolą chyba na 
wykazanie więsszego postępu, gdyż przy” 
go'owanie się do nich wymaga szczególnie 
pomyślnych warunków ŚaieżnyCch, 

Cirkawe Gzy siarczy młodzieży sakol- 
mej orsz pań by zapoc'ątkować t: dwie kon- 
kurencje, kióreby z.chęciły na przyszłość 
Szersze rierze młodzieży szkolnej oraz by 
prsełamały powściągiiwość naszych niewiast 
przed zdrowym i pożytecanym iucheru, 7. 

A 

        

  

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja 

Robót Pubiicznych) oglasza publiczny przetarg 
ofertowy pisemny na roboty wodociągoworkanaliza- 
cyjne w gmachu przy ul. Ostrobramskiej Nr. 21. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19127 o godz. 
10-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w 
Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 2, pok. Nr. 78 
Pisemne oferty winne być złożone w  tymte 
dniu do godz. 0 i pół. w kancelarjj Oddziału Bu. 
dowianego Dyrekcji Robót Publicznych, pokój Nr. 92- 

Wszelkie informacie co do przetargu, ślepe koszto- 
ry, obowiązujące warunki przetargu, ogólne i tech- 
niczne warunki wykonywania robót, projekt umowy 
oraz obowiązujące przepisy MRP o przetargach są 
do przejrzenia, względnie otrzymania za zwrotem 
kosztów w pokoju Nr. 78 O. D. R.P. codziennie 
gd godz. 12 do 13. 

Za Wojewodę : 
Dyrektor Inżynier (podpis nieczytelny). 

3475/VI.   

Dziś będzie wyświetlany film 

„HARTOWNE DUSZE* Byki eg | 

  

<DODO REKRUTEM» komedja w 

  

i i 
i 
! CENA BILEPÓW: 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. 

dramat w 6-ciu aktath. Nad program: 
akt. 

Oriastra pod dyrekcją Kapelmietrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 

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. 

  

Pierwszy oryginainy rosyjski film z rewoitcji Rosyjski] 
Dziś premjera! podług tajnych archiwów byłej ochrany carskiej 

Car Mikołaj II i Ojciec Hapon Ser; wystrzał w Carat). 

| Kino Kameralne 

„Polonia“ 
ul. A. Mioklewicza 22, 

Dyr. Q. Siepjan. 

Tragedja pamiętnej rzezi erzed Pałacem Zimowym w Petersburgu, która zachwiała 
tronem Romanowych. | Krwawa niedziela 9 stycznia w 1905 r. Barykady, rzeź, 
rewołucja. Monumentalne sceny zbiorowe. Początek tragedj: carskiej R sji. Wielka 
parada Jordanu 6 stycznia w 1905 r. Najpotężniejsze historyczne postacie: Car Mikołaj il. 
Ojciec Hapon, Wielki książe włodzimierz Aleksandrowicz, Książe Wasilczykow, Archi- 
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Obwieszczenie, 
Magistrat m. Wilna podaje do wiadomości, że 

od stycznia 1927 roku wydzi:sżawia na rynku Drzew- 
mym przy ui. Zawałnej skłąd dla handlu rybą. 

O warunkach dzierżawy można się dowiedzieć w 
Magistracie (Sekcja Rzeźni i Rynków pokój 12) ce- 
dziennie w godzinach biurowych, Ё 

3 Piśmienne oferty, z podaniem proponowanej te- 
nuty dzierżawnej, przyjmowane będą do 22 stycznia 
1927 roku, 

Magistrat m. Wilna. 
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Z powodu LIKW:DACJi wyprzedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 

i FISHARMONIE tisrycznych 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

  

Agronom 
poznańczyk, 32 lata, kawaler, wykształcony rolnik, 
hodowca i organizator szuka z powodu parcelacji 
stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. 
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    Śmigielski, Jarocin Pozn. 
  

KASZLESZ, | 
IE CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, Ą 

MASZ BÓLE GARDŁA В 

asi. NEO” | 
/. FABRYKA CHEM.FARMACEUTYCZNA 

  

  

B.KROGULECKI 
WARSZAWA ° 

NA RATY! ADIO 5; NAJTAŃSZE 
; ZRODLO! 

Odbiorniki tonie ZEŚCI SKŁADOWE. 

т ЛОМ #а R djo techniczne 3 Tel. Nr 1038. 

  

Młoda osoba 
inteligentna, energiczna, wykształceniejwyższe, posiada 
jęz. traneuski, niemiecki, rosyjski, w sławie i piśmie, 
poszukuje posady sekrela'ki u pracodawcy  inteli- 
gentnego i dcbrze wychowanego. Najchętniej u praw- 
nika, inżyniera lub wyksziałcenego kupca. Łaskawe 

oferty do Administracji pod lit. J. M. 

WW mandryta Sergiusz, Dama Dworu Łobanow-Rostowska. Naczelnik miasta Generał Fuilon, 
Naczelnik Policji Klejgels „Ministrowie Witte i Piewe, Naczelnik ochrany Zubatow oraz cała 
cesarska rodzina. | Bilety honorowe nieważne. | Początek o g. 4. Ostatni 10.15. 

Kino-Teatr Na ekranie: pcz owKwsz, Lili Damita w swej najpotężniejszej rot! j ko 

„Helios*| „Złoty Mofylek” p: ==». 
© swemi iałemi zwierzętami Na ena R i b © ze swemi wspaniałemi erzgiami 

W NOWYM i OBSZERNYM REPERTUARZB, 

|   

Riujera Francusi 
Francopol 

- NICE (France). - Telefon 58-27 14, Rue Hałóvy 

Agencja Hadlowa: Biuro Podróży: 

| 
. Informuje wszystkich udających się na Urządza wycieczki luksusowemi auto- 

Rivierę francuską. carami po Rivierze francuskiej i włoskiej: 

Pośredniczy przy nabywaniu pensjona: Organizuje wycieczki na Korsykę. 
tów, will, hoteli, wynajmowaniu mieszkań Podróże prywatnemi automobilami do 
na sezon i wszelkich sprawach handlowych. wszystkich miejscowości Francji i Italji. 

a a 

Dostarcza pisma polskie. 
UWAGA: Dla powracających do Polski i pragnących zwiedzić po drodze północną ltalję 

i Szwałcarję po sezonie organizuje raid Nice— Warszawa autocarami via Monte-Carlo, San 

Remo, Gerua, Medjolan, Locarno (St. Gothard), Zurich, Monachium, Pilzno, Praga, Lignica, 

Rawicz, Kalisz, Warszawa. Po drodze zdjęcia filmowe oraz zwiedzanie zabytków. (Raid odbę- 

dzie się pod kierownictwem inżynierów fachowców). Zgłeszeria © miejsca w auto-carach 

przyjmuje juź biuro podróży: „Francopol*. 

48060666 060066066 0666666686 

Uniwersytecka Szkoła 
a - . r 

Pletęgniarek i Higjenistek 
W KRAKOWIE 

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

rek i Hgienistek, Kraków, Kopernika 25, 
0003000094000000900000004000900 0000000000000000009 

  

| Perlmuttera Ultramaryna 
st bezwzględnie najłepszą I naj- 

E iundeias farbą do bielizny 
i celów malarskich. > 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

— 

Pracownia Djamentów 
do rżnięcia szkła do ! wyrobów) 
technicanych. H. Szeftel Warszawa į 

ul. Graniczna 16, 

I NAGRODZONY 

'MEDALAMI 

   Za 6b.BóLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

AOWALSKINA "AŽ 27 w 
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D, ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DO KTÓR 
LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

prz 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

. Nr. Jl. 

Akuszerka 

  

mótwReopO0000009PROOOLRAONEORNK 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wiłnie podaje do wiadomości, iż w 
dn. 24 stycznia 1927 r. o godz. 12-ej 
w lokalu Dyrekcji lasów (W. Pch1- 
lanka 25) odbędzie się przetarg ustny 
i za pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż działek etatowych, według 
ebliczenia powierzchniowego, poszcze- 
gółnych drzew na pniu i materjałów 
drzewnych w stanie wyrobionym w 
nadleśnictwach: Wiłeńskiem, Rudni- 
skiem, Brasławskiem, Diuskienickiem, 
wilejskiem, Orańskiem, Różanków- 
skiem, Trockiem, Jeziorskiem i innych. 

  

    

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Student 

solidny 

DOKTÓR    

      

      

    
    

W: Smiałowska 
przyjmuje od godz, 9 

do 19. Mickiewicza 

  

8908 088860 86888080 RDZ 
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© 
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REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ZĘBÓW 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKEAD WYSTEKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

  

Wydź. Zdr. Nr. 88, 

  

  

samotny szczególniej wieni jdogodni a z najdogodniej: olieżikny 42 szkółkąj 
Szą komunikacją do 
Wólna, z całyra inwen» drzew owocowych 

tarzem żywym i Potrzebny od 1 marca, 
martwym, s jezioreną Oterty z odp sem 

Wfleńskie Biuro świadectw adresowadj— 
Komisowo Handlowe „. Gieramony pow. | 
Ad. Mickiewicza 21, Lidzki zarząd majątku 

  
      

          

    

  

EM 
ZZ BÓLEGŁOWY © 
My Lo 

| \ 4 F G - CZNA IN FAN TIT = 

Ogłoszenie. 
poleca 

  

Adres tel. — «KRUŻANT Wiino> 
po cenach iabrycznych aztykuty 

techniczne i materjały budowlane. 

  

tel. 152, 

biuro Techniczno - Haudiowe АНО 

i . J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ Pożyciki _ Р FORTEPIAN, 
; Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel, 560, Otrzymać można chcę kupić. 

najdcgodniej przy 
pośrednictwie 

Wileńskiego Biura 
Komisowo Fiandłow. 

Ad, Mickiewicza 21, 

Pośredn. wynagr, 
Biskupia 14, właść, 

domu. i 

      Dyrekcja Ceł w Wiłnie (Ostrobramska 6) ogłasza 
niniejszem konkurs na dostawę pięćdziesięciu kożu- 
chów wartowniczych z kołnierzami z owczych skór 
(dublonek) długości 140—150 cm. 

Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 1927 r. 
do godziny 14-e]. SE 

Dyrekcja Ceł. DUSZNO CHRYP 

a 5° 
Fo SOWATSE A 
NOWA AS 

  

    

  

с 

Wegiel 
л е g! najniższe, 

Jagiellońska 3 m. 6, 
tel 

  

tel. 152. RUE 4 
p nara) achowiec, sie- 

aa Gotówkę demnaście lat 
dostawą ulokujemy w każdej raktyki. Posiada 

od 1 tony. sumie m poważnych dobre świadectwa, 
Referencje znanych 

osób. Poszukuje po- 
sady. Łaskawe oferty 

do Administracji 
<Słowa> dla «Rządcy> 

osób na zabezpiecze- 
ma hipoteczne 
Wileńskie Biuro 

Komi:owo-Handiowe 
4d. Mickiewicza 21,   . 811. 

        

"Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 

  

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

tel. 152. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskig» Kwaczelna 28 

Wykaz jednosuk licytacyjnych, wa- | „ dobrego domu 4 
runki przetargowe, s7ematy „Umów } szukuje pokoju prfy ofert są do przejrzenia w godzinach TORI atoli onizcć, 
urzędowych w D. L.P. w Wilnie, najchętniej z cało» 
pokój Nr 6 p ы a nas 

Dyrekcja Lasów Państwowych niem. Zgłoszenia pod 

1/VI w Wilnie. A.S „Ai 
> 04-04 EB RA 

* tenografji wyuczą 
S darmo listownie. 

Redakcja Steno- 
: grafa Polsk ego, 

Warszawa Szrzygla 12 

Fortepian 
gabinet. 

„DIEDERICHS* 
do sprzed. Zwierzy= 
niec Witoldowa 5 

m. 2 od g. 12—11/2. 

O WYNAJĘCIA 
D pokój umeoio> 

wany z elektrycz» 
noš ią i opa em dia 

[FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA pozio cant, może 
Г M utrz tem „AP.KOWALSKI Wejście niekrępujące. 

+. WARSZAWA Ewentualnie wezmą” 
ucznia lub dwóch usm — 

. — Stancję. Oliama 4 m. 8 — 
Przyjechała słynna 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman; co wróżyła Do wynajęcia 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- | pokój umebłowany z 
łość, o miłości, sądowe sprawy i Ł d. | elektrycznością i opa» 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- | łem. Wejścien:ekrępu- 
nowa 21—6, w bramie ma schody, jące. Adres w Redakcji 
Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

mia 31 grudnia r. DOM : в z 
D ub; zaeleziońd - _DOGHODOWY M. Wilenkin 
pos. z w środmieściu tanio i Ska 

pieniędzmi, właśc cel sprzedamy, z docho- Spółka z może się zgłosć po dem 1000 dojarów Wiino, ul. > ap 
odbiór takowej cd rocznie, 20, d z ke 

3 — teej, Wileńskie Biuro latnieję;od 1833 © 
Mostowa 5 m, 3. Komisowo-Handlowe Fab: "a i ski i Mickiewicza 21, tel. 152. RBA J 

alne, sypialne, 
Kupimy lony, gabinety, I6ėka || folwark—ośrodek lub miklowane i angiej- 

dom dający dochód skie, kredensy, stoły, 
w cenie 2000 — szafy, biurka, л 
ON: dębowe i t, d. 

leńskię Biuro _ Dogodne i 
Komisowo'Handlowe Bolec = 
Mick'ewicza 21 tel. 152 —0 

Pos adamy i 
majątek do wydzierża- Ogrodnik :


