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+ Pr. Rektor Uniwersytetu, Marjan 
41 Zdziechowski powrócił przed kil- 
12 ku dniami do Wilna po dłuższym 

pobycie w Budapeszcie. Korzystając 

z uprzejmości jego, przedstawiciel 

14 _ »„Słowa* miał sposobność rozmawiać 
4 | z «im przez chwi! kilka. 

— Jaki charakter miał pobyt Ma- 
gnificencji w Budapeszcie? 

— Wyjechałem tam przy końcu li- 

al 
ži 
ji 

k 

IŻ  stopada na kurację. Wiedzą u nas R : 
wszyscy, że Budapeszt jest stolicą 

i Węgier, ale nie wiedzą, że jest także 
miejscem kuracyjnem. Są tam w roz- 

: maitych częšciach miasta źródła wód 

siarczanych z temperaturą dochodzą- 

cą do 700Celsiusza — i przy źród- 
łach tych hotele połączone z kąpie- 

  

5  lami, a urządzone z nowoczesnym 

4 komfortem i przepychere. Węgrzy 
ei byli tak uprzejmi, że traktowali mię, 
m. jako gościa Rządu Królewskiego. Na 
"dworcu kolejowym, obok moich przy- 

KE  jaciół osobistych i przyjaciół Polski 
ąć jak p. Geza Jasz, spotkali mię p. Mi- 
Р° mister Marbby-Mantudno i szef sekcji 
„e p. Gerevich. Po czem p. Gerevich 
lo. był łaskaw mnie odwieźć do“ Sana- 
Gkiłorjiam Św.) Łukasza (Szent Szukasce 
2 „Aūrdo), gdzie oddano mi do užytku 

* zawczasu przygotowany apartamen!— 
4d j nie mam słów wdzię:znošci za go- 
© ścinność i pomoc, którą mi okazywae 

ei mo na każdym kroku. 
‚ — Czy p. Rektor miał możność 
ść „przeprowadzenia jakichś rozmów po- 

- litycznych? 
— Politycznych  żadmych, nie 

miałbym zresztą najmniejszego do tego 
mandatu. Mogę tylko mówić o wra- 

 żeniach i spostrzeżeniach swoich. 
Najsiłniejszym, najpoiężniejszym dziś 
ma Węgrzech człowiekiem | jest 

, premjer hr. Bethlen, którego pod 
tym wzg'ędem możnaby, jak sądzę, 

porównać z Mussolinim we Włoszech 

z tą jednak różnicą, że działalność 

jego wolną jest od brutalnej beze 
względności, cechującej Mussoliniego. 

Nawet ludzie, hr. Bethlenowi niechęt- 

ni, przyznają, że pod jego rządami 
Węgry tak srodze pokrzywdzone, 

przez traktat w Trianom i zvbożone 

ogromnie się podniosły tak pod 
względem . gospodarczym jak pod 
względem znaczenia politycznego. Z 
ust człowieka bardzo kompetentnego 

słyszalem, że podatki mają być 

wkrótce zmniejszone o 12 proc. 

— Czy p. Rektor poznał o0so- 
biście hr. Bethlena? 

—_ Nie, ale na gruncie towarzyskim 
spotykałem wieiu batdzo znakomitych 
'węgrów; przedewszystkiem sędziwego 
hr. Juljusza Andrassy'ego, który w 
€zasie wojny, gdy państwa Ententy 
uważały Polskę i okupowaną Galicję 
Za gubernje rosyjskie, miał odwagę 
podnieść sprawę Polski i żądać jej 
tiepodległości—dalej, hr. Alb. Appo- 
myi'ego, największego dziś mówcy w 
Europie, który pomimo 80 lat wieku 

rwał mię młodzieńczym zapałem z 

jakim w swietnej, naj subtelniejsze od- 

cienie myśli ceniującej,francuzczyznie, 

jreztączał przede mną obraz fiłozofji 
dziejów narodu węgierskiego. Spoty- 

  

   

                                                

    

  

   

  

    
   

    

  

   

     

    

   

  

    

       
     

ak sympatycznie wytwornego b. pó- 
a w Warszawie Mr. Ivana Cseko- 
esa. Ucztą,dia ducha była każda 

zmowa z x. biskuperm Csiszari- 
iem, który ze Śpiża pochodząc, 
cale nieźle mówi po polsku, a tak 

i zarazem imponuje bystrością 

niemi ukryte dla zwykłego oka 
- dprężyny. Szczególnie zaś miłem by- 

dla muie odnowienie dawnej gna- 
mości z hr. Elżbietą  Esterhazy, 
jolką z domu, córką Stanisława Tar- 
iwskiego, która, nie przestając ko- 

: i Polski, gorąco się przejęła spra- 
ami swojej nowej ojczyzny i wśród 
stokracji węgierskiej szerzy nadzie- 

e powrotu do dawnych braterskich 
Stosunków polsko - węgierskich.       

  

6ciąga swoim niezrównanym humo- j 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. | 

— A czy był p. Rektor u regenta 
Horthy'eg-? 

— Regent przyjął mnie na audjen- 
cji, która trwała 40 minut, Nie pierw- 
Szy to raz: miałem zaszczyt być przy- 
jętym przez niego w r. 1921 i w 
r. 1924. Zawsze czynił na mnie to 
samo czarujące wrażenie. Zdobywa 
od pierwszej chwili niezmiernie ser- 
decznem ujęciem, impulsywnością 
ognistego temperamentu, otwartością 
i, powiedziałbym po żołniersku ru- 
baszną dosadnością w wyrażaniu 
myśli swoich — nie z zakresu poli- 
tyki, czego, ma się rozumieć, najsta: 
ranniej unika, ałe z zakresu zagad: 
nień kuliury chreścijańskiej, zwłasz- 
cza, gdy mówi o grcźnem niebez- 
pieczeństwie wywrotowych prądów ze 
wschodu, które, niestety mają tylu 
zaślepionych zwolenników, na Za- 
chodzie. Dla narodu naszego ma 
Regent już od lat dziecianych uczu- 
cia szczególnie serdeczne. W uczu- 
ciach tych „wychował* go, jak on 
się wyraża, polak emigrant, uczest- 
nik walk 1831 roku, który zapukał 
do drzwi jego ojca i gościnnie przy- 
jęty pozostał tam aż do śmierci, któ- 
ra nastąpiła w 95 roku jego życia. 
Przyjaźń Węgier z Polską chciałby 
0a widzieć*spojoną mocnym węzłem. 
Niestety, „moment psychologiczny do 
tego — mówił on do mnie przed 
2 laty—jeszcze nie nadszedł”. Porów- 
nując wówczas te słowa z tem, co 
od innych słyszałem dochodziłem do 
wniosku, że Węgrzy rozumieją, iż 
państwo w którem niema praworzą- 
dności i w którem nawet stronnictwa, 
mieniące się prawicowemi, są naw- 
skróś zarażone duchem bolszewizmu, 
nie zbliżą się iigdy do narodu, w któ- 
rym zmysł prawa i przywiązania do 
religji i tradycji są tak silne ak u 
nich. 

Na ostatniej audjencji regent 0- 
wych słów nie powtórzył, Przypusz- 

czam, że może po zwrocie, który u 
nas nastąpił, żywi on wspólnie z 
ogółem społeczęństwa węgierskiego 
nadzieję, że stosunek z Polską da 
się ukształtować w sposób dla Wę- 
gier pomyślniejszy, niż przed tem. 

— Czy p. Rektor nie byłby łas- 
kaw podzielić się z nami obserwacją 
co do nastrojów węgierskich w spra: 
wie kwestji kiólewskiej? 

«Nastrojów», jak mnie się zdaje 

niema, a natomiast jest głębokie 

przeświadczenie, że prawowitym, 
choć ni koronowanym jeszcze kró- 
lem jest syn tego, który koroną Św. 
Stefana był ukoronowany, a zmarł 
na wygnaniu, w warun»ach, które 
śmierć jego za śmierć męczeńską, 

uważać pozwalają. Ale wobec tego, 
że powrotu młodego króla Ottona 
mogłyby nie dopeścić Włochy i 
wraz z Włochmi państwa małej En- 
tenty, niektórzy, wyrzekając się zasa- 
dy legitymistycznej, są zdania, żę na- 
leży obrać nowego króla, i są to t. 
zw. elekcjoniści; z tej grupy wysuwa- 
ną jest kandydaiura Arcyks. Albre- 
chta. 

Dziękując magaificencji za intere- 
sującą rozinowę zapytaliśmy się © 
naukę węgierską. 

— Robi cna postępy znaczne 
pemimo tiadnych warunków, w įa- 

kie ją jak i całe państwo postawił 

žraktat w Trianen, zwiedzałem uni- 

wersytet w Budapeszcie. Zatrzymałem 

W Rr. 

- Niniejszym prostujemy błąd, pod 

naszych odbiorców, iż numer konta 
pozostał nadal 

80259. 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego m—ru 20 groszy. 
pocztowa miszczona ryczałtem. Opłata 

ODDZIAŁY: 

BARANOWIiCZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — uł Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

| Wywiad u J, M. Rektora Zdziechowskiego. 
się najdłużej w zakładzie geograficz- 

nym, po kiėrymimię oprowadzał p. 

Eugenjusz Cholnoky*) profesor tego 
przedmiotu, podziwiałem wspaniałe 

urządzenie, bogate zbiory i bibijote* 

kę, w której całe dwie półki zajmują 

dzieła prof. Cholnoky'ego. Przedsta- 
wił mnie niektórych swoich  słucha- 

czy, między innymi japończyka. 

Wspomnę tu szczegół, który zrobił 

na mnie wrażenie; wprowadził mię 

profesor do swojego seminarjum; w 

obszernej $ali pracowało koło 10-ciu 

panien. Odrazu powstały wszystkie i 

stały przez cały czas naszej krótkiej 

rozmowy. Czy to uszanowanie @а 

starszych nie świadczy o zdrowiu i 

mocnej strukturze moralnej społe- 
czeństwa? Dodam, że prof. Cholno- 

ky zamierza zwiedzić Polskę i być 

też w Wilnie w ciągu lata, zaś prof. 
Szadeczky**) badacz epoki Stef. Ba- 
torego, a członek naszej Akademji 

Umiejętności oraz Wileńskiego To- 
warzystwa Naukowego, wydełegowa- 

nym został na zjazd historyków, któ* 

ry ma się odbyć tej wiosny w War- 

szawie; stamtąd zawita i do nas, do 

Wilna, 

— Chciałem—ciągnął dalej prof. 

Zdziechowski—odwdzięczyć się choć 

w małej mierze za wspaniałą i tak 

serdeczną gościnność, z jaką mnie 
przyjmowano, wymagała tego najele- 

mentarniejsza przyzwoitość. Idąc za 

radą jednego z profesorów złożyłem 
pewną kwotę, przeznaczając ją na 

drukowanie dysertacyj doktorskich 

studentów niezamożnych a zdolnych. 

— A w literaturze węgierskiej, 

zwłaszcza w literaturze politycznej czy 

się nie pojawiły w ostatnich czasach 

jakieś prace mające znaczenie, także 

dla nas? 

Właśnie od hr. Andrassy'ego do- 

wiedziałem się, że wyszedł teraz w 

przekładzie angielskim drugi tom jego 

dzieła „Bismarch i Andrassy“, w któ- 

rem przedstawiając stosunek ojca 

świętego do kanclerza Niemiec, daja 

on glęboko przemyślany obraz stanu 

Europy ped wzgiędem politycznym 
w owej epoce. Znam pierwszy tom 

tej pracy oraz książkę tegoż autora 

„Wojna a dyplomacja*. Z pismami 
hr. Andrassy'ego mam prawdziwy 

kłopot, zamierzałem referować O nich 

w naszem 70w-sźwie Przyjaciel Wę- 
gier i referat ten dać do druku. Ale 
zamiaru wykonać nie umiałem, nie 

znam w zakresie literatury politycznej 

człowieka, któryby tak ściśle i zwięzle 

pisał, jak hr. Andrassy; nic wyrzucić 

ani nawet skrócić się wie da bez 
ujry dia całości. Dia tego tak trud- 
nem jest streszczanie jego myśli; nie 

dałem sobie z tem rady, ale zamiaru 

się nie wyrzekam, teraz po ustąpieniu 

z rektorstwa będę miał więcej czasu 

wolnego. Po hr. Andrassym wspom- 
nę człowieka najpopularniejszego, naj- 

bardziej przez Węgrów kochanego— 
Areyksięcia. Józefa. Akademja węgier- 
ska wydała teraz pierwszy tom jego 
pamiętników © wojnie; walczył na 

wszystkich frontach, w końcu dowo» 
dził jedną z armji na froncie  włos- 
kim, sądząc z recenzyj, pamiętniki te 

wielostronnie oświetlają S:raszną ka- 

tastrofz, w której się rozpadła mo- 
narchja Habsburgów. 

Sa Czyli Czólnoki 
**) Czytaj Sadecki 

Wskutel omyłki zecerskie ° 
„Słowa" w ciągu kilku dni figurował błędny 

naszego konta czekowego W P. K O. 

    
ajeszy do wiadomości Sz. Sz. 

czekowego „Sława* wP. K.O. 

GRODNO — Płac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Po-łoski o zmianie Konstytucji 
Z Kowna donoszą: Do rządu zwróciło się kilka organizacji oraz po- 

szczegółnych działaczy co do zmiany Konstytucji. Prezes ministrów prof. 
Woldemaras porozumiewa się w tej sprawie ze wszystkiemi partjami, po- 
czynając od prawicowych i kończąc na lewicy. 

Finał gwarancyjnego flirtu z Sowietami 
Z Kowna donoszą: jak słychać, z rozporządzenia Moskwy zostały 

wstrzymane zakupy sowieckie koni i koniczyny w Litwie. Kiedy i czy wo- 
góle zostaną one wznowione—niewiądomo. 

Zamach na posła socjalistycznego Wikonisa 
Według wiadomości z Kowna, komitet раг socjal-demokratycznej 

podaje do wiadomości, iż przed kilku dniami o godz. 10 wiecz. nieznane 
osoby dały 12 wystrzałów w kierunku posła frakcji socjalistycznej Wile 
konisa. Napadu tego dokonano w Aleksocie tuż w pobiiżu mieszkania 
posła. Sprawców ująć nie zdołano. 

Nowe represje wobec Kłajpedy. 
KRÓLEWIEC, 11. I. Pat. Na wczoraj wyznaczone było posiedzenie 

sejmiku kłajpedskiego, na którem miało się odbyć głosowanie nad wnio- 
skami o wyrażenie wotum nieufności dyrektorjatowi Szeljusa oraz w spra- 
wie protestu przeciwko dyktaturze wojskowej. Z powodu projektowanego 
uchwalenia wzmiankowanego protestu komendant wojskowy zakazał od- 
bycia posiedzenia sejmiku. Wszystkie partje niemieckie, posiadające przede 
stawicieli w sejmiku, opublikowały protest przeciwko postępowaniu komen- 
danta wojskowego i gubernatora. 

Z Senatu francuskiego, 
PARYŻ, 11 I. PAT. W trzeciem głosowaniu przewodniczącym Senatu 

wybrany zosiał Buissom, otrzymując 284 głosy przeciw 186, uzyskanym 
przez Maginoia. 

Nowa rewolucja w Meksyku 
EL PASSO, 1i.! PAT. United Press. Wczoraj ogłoszony został tu- 

taj manifest dwuch generałów meksykańskich Fernandeza i Walido, w 
kiórym powiedziane jest, że utworzony został mowy rząd meksykański, 
na którego czele stoi Tapiston Carz jako prezydent i jose Gandara jako 
naczelny komendant wojsk. Nowy rząd jest cządem wolnościowym i nie 
pozostaje w żadnym stosunku z dawnym rządem Huerty. Pierwszym ce- 
lem rewolucji ma być zdobycie miast 
nicy Stanów Zjednoczonych. Według 

meksykańskich, położonych na gra- 
manifestu, generał Fernandes po- 

maszeruje przeciwko Chauhuahna, generał zaś Valido — przeciwko Gua* 
rand o. 

NOWY JORK, 11.1 PAT. Ruch powstańczy w Meksyku posiada po- 
ważny charakter R. Carza zwolennik stowarzyszeń katolickich, który mu- 
siał uciekać do Stanów Zjednoczonych, zebrał przy pomocy amerykańskich 
«rycerzy Kolumba» środki pieniężne 
Meksyku. Słychać, że przekroczył on 

dla przeprowadzenia rewolucji w 
już granicę. Jego pomocnikiem woj. 

skowym jest generał Aritada, który zebrał w stanie Oajaka znaczne 
siły zbrojne. Śledztwo przeciwko biskupowi Diazowi w m. Meksyku miało 
rzekomo wykazać, że Diaz popiera powstanie Carży. Policja meksykańska 
aresztowała jednocześnie z biskupami przedstawicieli United Press 1 Asso. 
ciated Press, którzy przypadkowo znajdowali się u biskupa Diaza dia: 
odbycia z nim wywiadu. Na przedsiawienie poselstwa amerykańskiego 
obaj dziennikarze zostali wypuszczeni na wolność. Biskup Diaz został 
wysłany na Kubę. Dalszy los aresztowanych 5 biskupów i arcybiskupów 
nie jest jeszcze znany. 

  

Debata budżetowa w komisji. 
WARSZAWA. 11 I. PAT. Sejmo- 

wa komisja budżetowa pod przewod- 
niectwem posła Rymara ZLN. zalatwi- 
ła bez zmian wnioski rządowe w 
sprawie przerachowania emerytur z 
uwzględnieniem. 10 proc. podwyżki, 
wskazując źródło pokrycia w docho- 
dach bezpośrednich i dochodach z 
monopolu solnego. 

Następnie komisja przyjęła wnio- 
ski specjalnej podkomisji, dotyczące 
zakupu fabryki „Wagon“ м Ostro- 
wiu Z kolei komisja przystąpiła do 
trzeciego czytania budżeiu Minis:'erst+ 
wa WR. i ÓP. W głosowaniu przy- 
jęto propozycje rżądowe oraz wnio- 
sek referenta o skreślenie w budźe- 
cie szkół specjalnych 100 tysięcy zło- 
tych, z przeznaczeniem 80 tysięcy 
złotych z tej kwoty na oświatę poza- 
szkolną i 20 tysięcy na subwencje 
dla wyższych zakładów naukowych. 
Ponadto przyjęto wniosek posłów 
Korneckiego ZLN. i Łypacewicza 
Wyzw. e podwyżsenie kredytu na 
budowę szkół powszechnych o 1 mił- 
jon złotych oraz na budowę innych 
szkół również o 1 miljon. 

Przy trzeciem czytaniu budżetu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
większością jednegó głosu przyjęto 
wniosek referenta posła Dąbskiego 
Str, Chł. o zmniejszenie wydatków 
centrali o sumę 730 tysięcy złotych. 
Nadto przyjęto wniosek posła ks. 
Kaczyńskiego ChD. o skreślenie etatu 
ministra pełnomocnego przy Lidze 
Narodów w sumie 100 tys.złotych. Przy- 
jeto również wniosek referenta o pod- 
niesienie kredytów dla delegacji mie- 
szanej przy Komisji Reewakucyjnej o 
100 tysięcy złotych. Pczostałę wnio- 
ski, w szczególności wniosek posła 
Haiusewicza ZLN. i Korneckiego 
ZLN. w sprawie zmniejszenia funduszu 
dyspozycyjnego i kwoty przeznaczo- 
nej ra uposażenie centrali, odrzu- 
сопо, 

Ww budžecie Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handłu w irzeciem czytaniu 
komisja przyjęła wniosek iządowy o 
wsławienie nowego kredytu 10 miijo- 
mów na nową fabrykę związków azo- 
towych. Inne wnioski, a między inne- 
mi wniosek posla Zaremby PPS. o 
skreślenie 100 złotych w uposażeniu 

centrali, odrzucono. 
W części budżetu, dotyczącej Mi- 

misterstwa R:form Rolnych, w trak- 
cie trzeciego czytania utrzymano wy- 
sokość kwoty ustalonej w drugiefn 
czytaniu, —dokonano jedynie szeregu 
przesunięć w plenie finansowo-gospo- 
darczym. Wszystkie wnioski, zmierza. 
jące do zniżenia wydatków, odrzu- 
cono. 

Przy budżecie Ministerstwa Rol- 
nictwa przyjęto wnioski posłów Sła- 
niszkisa ZLN. i Kowalczuka Piast 
podwyższające dotacje na hodowię o 
1 miljon i dotacje na meljorację o 2 
miijony. Następnie przyjęto wniosek 
posła Łypacewicza o podwyższenie 
subwencji na przemysł ludowy, do- 
mowy i artystyczny o 130 tysięcy 
oraz wniosek posła Łażewskiego ZLN. 
o podwyższenie kredytów dia termi- 
natorów © 14 i pół tysiąca złotych, dó 
Po stronie dochodów przyjęto wnie- 
sek posła Korneckiego o podwyższe- 
nie dochodów z lasów państwowych 
o 5 wiljonów złotych. 

Następnie na wniosek przewodni- 
czącego Komisja dokonała wysoru 
referenta budżetu Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej na miejsce posła 
Ziemięckiego PPS., który tę godność 
złożył. Referat przydzieione general- 
nemu referentowi budżetu posłowi 
Byrce (Piast). 

Z kolei dokonano wyboru podko* 
misji, która ma zająć się < pracowa- 
niem rezolucyj, zgłoszonych w toku 
obrad mad budżetem. W skład tej 
podkomisji weszii posłowie: Byrka 
(Piast), Manaczyński ZLN, Michalski 
ChN, Poniatowski (Wyzw.) Prager 
PPS, i Wišlicki (Koło Żyd.) W aal- 
szym ciągu posiedzenia komisja wy- 
słuchala referatu śm Korneckiego o 
wnieskach posłó% Kujawskiego ChN 
i Rymara ZLN oraz klubu PPS i ko- 
munistycznej frakcji w sprawie zmia- 
ny niektórych postanowień t. zw. u- 
stawy sanacyjnej. (W głosowaniu 
przyłęto wnioski referenta, aprobowa- 
me przez 'Rząd, z poprawką posła 
Rymara, dotyczącą ilości godzin w 
szkołach średnich i zawodowych. 
inne wnioski referenta upadły. Pro- 
jekt ustawy przyjęto również i w 
trzęciem czytaniu. 

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

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltcwy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji e 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świątecznych 

  

Sejm i Rząd. 

Wyjazd posłe Patka do 
Moskwy. 

WARSZAWA, 11.1 (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym wyjechał do Mo- 
skwy nowomiamowany poseł nasz p. 
S.anislaw Patek, 

Nieprawdziwa pogłoska, 

WARSZAWA, 11.1. (żel. wł. Słowa) 
W kołach politycznych rozeszła się 
pogłoska że kandydatem na stano- 
wisko ministra Spraw Zagranicznych 
jest gen. Sosnkowski, Pogłoska ta, 
jak się dowiadujemy jest pozbawiona 
podstaw jak wszystkie inne, tak liczne 
ostatniemi czasy, omawiające rzekomą 
rekonstrukcję gabineiu. 

Demonstracje komisji budże- 
towej. 

WARSZAWA, 11.1. (żel wł.Słowa) 
W dniu dzisiejszym komisja budże- 
towa zakończyła obrady nad prelimi- 
narzem budżetowym. Przy tej okazji 
urządzono szereg demonstracyj w ro- 
dzaju Skreślania drobnych sum z 
budżetów posłów naszych zagranicą. 
Ponieważ posłowie zagraniczni nie 
ponoszą  odpowiedzialności przed 
Sejmem należy p'zypuszczać że rząd 
wniesie ponownie te sumy lub mini- 
ster spraw zagramicznych postawi 
kwestję zaufania. 

Wprowadzenie angielskiej 
soboty, 

Na wczorajszem posiedzeniu Ra- 
dy ministrów postanowiono skrócić 
w ciągu całego roku czas urzędowa- 
nia sobotniego w instytucjach państwo- 
wych. 

Usprawnienie administracji 
państwowej. 

Min. spraw wewnętrznych okólnikiem 
(Nr 160) z dn. 4 WYG zie r. b., skierowa- 
nym do wojewodów, wskazuje na spoioby 
ograniczenia korespondencji urzędowej i 
u-unięcia w ten sposób z jednej strony 
przyczyn powolnego i kosztownego zała- 
twiaria spraw przez urzędy państwowe, z 
drugiej zaś przyśpieszenia toku ur/ęiowa- sa Ё A przyczynić sę do usunięcia plagi biurokra'yzmu, dającej się we i 
tak ludności, jak i zz ? ж 

W tym celu min. spraw wewnętrznych poleca ograniczenie  kore-pondencji urzędo- wej do granic najniezbędniejszych. 
„Nie utga wątpiiw. ści, czyjamy w okól- 

niku, iż w tym kierunku jest bardzo wiele do zdziałania, gdyż wgląd w skta nadsyła- 
ne do m'n. spraw wewn. przez władze ad- ministracyj e dowodzi, że conajmniej jedna 
czwarta całej korespondercji urzędowej jest zgoła niepotrzebna, a wynika tyjko z pobież- nego traktowania spraw przez referentów, k'órzy zamiast dążyć do ujęcia każdej spra- 
wy odrszu w sposób celowy ji merytorycz- ny, prowadzą besużyteczne i niepotrzebne korespendencje informacyjne i przedstanow= - cze, pomnażając w ten sposób ilość aktów 
zarówno w urzęjach własnych, jak i innych. Aby dopiąć poprawy, nin. spraw wewnę'r2- 
nych zaleca wyzyskanie w jak najszerszej Z telefonu i ustnego porozumiewania 

Dalej zaś wyłuszcza okólnik nas - SZ. postępowania w tcku ur ma 

<Zamiast żądania sprawozdań na piśmie, należy wzmocnić kontrolę faktyczną i obo- strzyć odpowiedzialność za niewykonanie». «Referent musi posiadać pełną Świadomość skutków, jakie w życiu ma Śśpowodować załatwienie przez niego danej sprawy. Pa- - pier nie może mu przedstawiać rzeczy Sa- mej». <Załatwienie sprawy winno obejmo= wać jej całokształt i rozprawiać się wsyystkiemi jej jstotnemi szczegółami, aby uniknąć petrzevy późniejszych wyjaśnień względnie uzupełnień». «Należy się starać o jaknajmniejsze obarczanie władz i urzę- 
w podwładnych». <Wskazane wyżej zasa- dy prowadzenia korespondencji urzędowej, 

których ścisłe tzestrzeganie da możn: 
istotnego egraniczenia ilości koresponden- 
RCA już wielokroinie żałecane i naka- zywane przez minisierstwo spraw wewnętrz- nych; niestety, stosowanie tych Zas GC. sponaencji—w drobzęj zated wie Części ma 
miejsce w detychczasowem urzędowaniu, © czem ministerstwo spraw wewnętrznych 
miało sposobność przekonać się na podsta- wie własnych Spozrzeżeń>, 

„ Ścisłe wykomanie okólnika przez władze I instancji po się do niewątpliwie 
de odc ążenia zarówno petentów, interesan- 
tów, jak i urzędów. ‘ 
i 22] 

Sala Gimnazjum 

im. Miekiewieza 
- ul. Dominikańska 3, 

W sobote, dn. 15 stycznia 

3-ci Wieczór Kameralny 
Konserwatorjum Wileńskiego. 
— MUZYKA FRANCUSKA. — 

Udział biorą prof. prof, M, Kimontt. 
Jacynowa (fort.), K. Šwiecicka (špiew), 
W, Ledochowską, FH. Sołomonow 
(skrzypce), F. Tchors (wiolonczela), 

M. Szlnicki (altówka), 
Słowo wstępne; prof, M. Józefowicz, 
Akompazjament: dr. T. Szeligowski, 
Początek o g. 7 m. 30 w. 

Bilety od 25 gr. w Kancelarii 
Konserwatorjum pł. Orzeszkowej ® 

od g: 4 — 7 w 
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Sprada Rady prawniczej © komisji budżetowej, 
Skreślenie kredytu na Radę praw. 

riezą w komisji budżetowej było zda- 
rzeniem doniosłem. 

Pierwszy Zjazd prawników polskich 
w Wilnie jednomyślnie stwierdził fa- 
talny, chaotyczny stan ustawodawstwa 
obowiązującego u nas na Ziemiach 
Wschodnich: doświadczeni prawnicy, 
między nimi nestorowie świata praw- 
niczego polskiego, jak np. Sędzia 
Glass otwarcie przyznawali, , że nie 
mogą powiedzieć, co u nas obowią- 
zuje z TX cz. 1, a co zostało zmie- 
nione przez wprowadzenie rad fami- 
lijnych i stwierdzali, 2e to nie jedna 
taka sporna kwestja istnieje, lecz że 
ich jest bardzo wiele w samej dzie- 
dzinie prawa cywilnego. A tak samo, 
rnoże jeszcze znacznie gorzej jest w 
dziedzinie prawa skarbowego, admi- 
nistracyjnego, w dziedzinie ustawo- 
dawstwa zajmującego się reformą 
agrarną. Sam spis ustaw i rozporzą- 
dzeń z dziedziny prawa ska-bowego, 
wydanych przez przeciąg roku 1024, 
może zająć --20 stronnic; a ile tam 
sprzeczności między poszczególnemi 
ustawami, o tem wielokrotnie „Sło- 
wo* juź pisało. W tych warunkach 
ironją jest mówić o praworządności, 
gdy nawet specjaliście ciężko się zo- 
rjentować w pewnym dziale prawa- 
dawstwa; co więcej skutkiem takich 
warunków musi się w społeczeństwie 
zachwiać poszanowanie prawa i po- 
czucie bezpieczeństwa prawnego; lud- 
ność nie może wiedzieć co jej wolno, 
a czego jej nie wolno, jakie mia obo- 
wiązki względem państwa i czego na 
odwrót od władzy państwowej spo- 
dziewać się może i tylko z pewny 
atalizmem przyjmuje nowe żądanie 
urzędników, nie wiedząc, czego wła- 
ściwie od wiej się żąda. Na tem tie 
wyrasta niechęć do „polskich rządów * 
którą niektórzy „specjaliści* mają na- 
dzieję usunąć czy to koncesjami na 
polu szkolnictwa czy tež thugutowską 
reformą rolną w pasie nadgranicznym. 

Każdy z czynników, biorących 
udział w przygotowaniu tak nieuda- 
nych ustaw, stara się zwalić winę ną 
ianych, ale dla bezstronnego obser- 
watora pewnem jest, że przyczyną 
złego jest: 

a) niedostateczny poziom  iutel- 
lektnalny w naszym Sejmie i Se- 
nacie: jeżeli wśród najwybitnieįszych 
członków naszego Sejmu można od- 
naleść ludzi, którzy po niepowodze- 
niach przy egzaminach prawniczych 
lub fizolozeficznych rzucili się na by- 
stre fale karjery politvcznej i dziś 

  

KSIĄŻKA p. t. 

„Wzorowa pani domu* 
zawiera zasady praktycznego i 
wykwintnego prowadzenia domn i 
przyjmowania gości (dla zamożnej 

gospodyni). 
a 1 ZL 50 gr. 

Do nabycia we wszystkich  księ> 
arniach oraz w kioskach kolejowyc 
ow. «Ruch». Wysyłamy tylko 

nadesłaniu należytości oraz Eika 
p i opa vo w kwocie 40 gr. 
ow. Wydawnicze <Bluszcz> War- 

szawa. Plac Zamkowy 99. 
Konto P. K. O. Warszawa Nr, 13555 
  

  

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

Dla każdej funkcji, każdego stopnia 
wzmocnienia i każdego  mapięcią 

oddzielny typ. 

Dokładne wskazówki i dane technicz- 
ne znajdziecie w prospektach o 

lampkach PHILIPS MINIWATT. 

Żądajcie prospextów od Waszych 
! 4 LAS       

  

ŁEON DAUDET. 

3RREW WŚRÓD NOCY. 
Nagle kłólnia pomiędzy kobietą a 

mężczyznami, których imion Tressan 
nie znał, których ciemne sylwetki z 
trudnością zdołał rozróżnić, wzmogła 
się, Mężczyzna krzyczał głosem ostrym, 
dzikim, wymyślał, nie krępując się w 
doborze wyrazów, kobieta odpowia- 
dała mu ciszej, panując nad swym 
gniewem: <dosyć mam ciebie łotrze, 
słyszysz, jesteś łotrem, niechcę cię 
znaćl» W tejże chwili rozległ się dzi- 
wny jakiś śmiech, potem jęk przy- 
tlumiony, wystrzał, dziki krzyk, nie 
mający, zdawało się, nic wspólnego 
z głosem ludzkim, krótkie odgłosy 
walki i uderzeń. «Na pomoc, do 
mniel» jęknął ktoś, śmiertelnie ugo- 
dzony. Rozlegały się szybkie kroki 
uciekających, ukrytych w mroku no- 
cy, morderców. Ža chwilę zapanowa- 
ła cisza głęboka. 

' Jednocześnie Tressan, nierucho- 
my i przerażony Świadek tajemniczej 
sceny, uczuł obecność przy sobie 
swej ukochanej córki Maguelorny, 
który przyszedł widocznie by ostrzedz 
przed niebezpieczeństwem. Wiele już 
razy odczuwał on tę blizkość duszy 
swej córki, lecz nigdy uczucie to nie 
było tak intensywne. Przeżegnał się 
więc i zmówił krótki pacierz, który 
a» jego wewnętrzny niepo- 

Oblany potem, drżał z zimna, 
wśród gęstych ciemności, otoczony 
Jjanami i gałęźmi, walczył między 
chęcią ucieczki a ciękowością, spraw- 

istotnie odgrywają decydującą rolę, 
to wyżej przedstawiony rozpaczliwy 
stan prawodawstwa nie może nas 
zadziwiać. 

b) wydawanie ustaw, przeniknię- 
tych duchem demagogicznym dia po- 
zyskania głosów tych lub owych wy- 
borców. Ustawy takie mietylko są 
delege ferenda mieracjonalne i szko» 
dliwe, ale dla przypodobania się wy: 
borcom, lekkomyślnie wprowadzają 
przepisy prawne sprzeczne Zz xasada- 
mi, na których opiera się cały do- 
tychczasowy ustrój prawny; stąd mu- 
si wyniknąć chaos i sprzeczność nie 
do rozwikłania. 

c) bardzo wiele ustaw ułożonych 
jest przez specjalistów, bardza dobrze 
znających swój dział, ale nie orjen- 
tujących się w innycia działach prawa, 
przy ścisłym związku poszczególnych 
działów prawa jednostronność taka 
musi wywołać sprzeczności i wątpli- 
wości. 

Ponadto oceniając rolę ciał ra- 
wodawczych w świetle historji należy 
pamietać, źe wielkie ciała zbiorowa 
o charakterze politycznym  (staro- 
żytne zgromadzenia narodewe, по- 
weczesne parlamenty) nawet wówczas, 
gdy poziom ich był wyższy od na- 
szego Sejmu i Sznatu okazały się zu- 
psłnie nieudolnemi do wielkich prac 
kodyfikacyjnych z dziedziny prawa 
prywatnego. Rzymskie prawo pry- 
watne, jest dziėlem pretora i świata 
naukowego, przez Zgromadzenia na- 
rodowe czy Senat uchwalone został 
nieliczne ustawy o charakterze frag- 
menutarycznym, częstokroć okoliczno- 
ściowym. W. nowoczesnych  paria- 
mentach przedwojennych, stojących, 
jak wiadomo, znacznie wyżej cd obsc- 
rych, wydawano specjalne ustawy, 
normujące postępowanie pariamentu 
przy uchwalaniu obszeraych kodyfi- 
kacji w ten sposób, że punkt cięż- 
kości przenosił się do specjalnej ko- 
misji, a prawo pełnej Izby do dy- 
skusji i do czynienia poprawek zo- 
stawało znacznie ścieśnione. We Wło- 
szech celem unifikacji prawa sądo- 
wego utworzono specjalną, komisję, 
która ma wypracować projekty mo- 
wych kodeksów, a tak wypracowane 
projekty mają być przedlożone nie. 
licznej komisji pariamentarnej złożo» 
nej w połowie z senatorów i z de- 
putowanych, która ma się oświadczyć 
albo za przyjęciem en bioc albo za 
odrzuceniem wspomnianych  projek- 
tów: uchwała tej ostatniej komisji ma 
zastępować uchwałę lzby deputowa- 
nych i Senatu (obecnie nastąpiło po- 
rozumienie między Włochami i Francją 
co do wspólnego wypracowania je* 
dnolitego prawa o zobowiązaniach 
dia tych obyawóch państw). 

W tych warunkach potrzeba а- 
chowego organu kontroli, jakim jest 
Rada prawnicza jest tak oczywistą 
dła każdego bezstronnego Obserwa- 
tora, iż wiadomość o uchwale ko- 
misji budżetowej musi się przyjąć z 
najwyższem zdumieniem. 

Jeżeli podniesie się poziom itel- 
lektualny naszych ciał repręzentacyj- 
nych, jeżeli one porzucą obecnie sto- 
sowany system kupowania sympatji 
wyborców nieprzebierającą w  środ- 
kach agitacją w czasie wyborów, a 
demagogją, niekrępowaną  żadnem 
poczuciem odpowiedzialności za losy 
państwa w Sejmie czy w Senacie, 
i jeżeli przejdą do rzeczowej kontroli 
nad działalnością rządu, wówczas siłą 
rzęczy zmniejszy się znaczenie Rady 
prawniczej, która wówczas zejdzie do 
roli poniekąd ogólnej stałej komisji 
współpracującej z komisjami prawni- 
czemi parlamentu, wybranemi dla po- 
szczególnych spraw; w tych warukach 
przewaga będzie zawsze po stronie 
ciał reprezentacyjnych, bo będą miały 
prawo decyzji, Jeżeli zaś utrzymywać 

dzenia, co się stało, 
Lecz należało się ratować, trzeba 

było wrócić jaknajprędzej do domu. 
Wczesna zorza istnia nadchodziła, 
srebrzystą mgłą otulając niebiosa. 
Koguty śpiewały głośno. Z oddali 
dochodziły oogłosy budzącego się 
miasta, gwizdki fabryk i ryk Syren. 

Ostrożnie, krok za krokiem, wstzry- 
mując oddech, Notredame dotarli do 
pierwszego żywopłotu, lecz w chwili 
gdy miał przeskoczyć przez nawpół 
rozwalony mur, spojzał w górę i 
dostrzegł w oknie trzeciego piętra 
jednej ze starych kamienic, Starą 
twarz kobiecą, wyglądającą z za firan- , 
ki. Staruszka obserwowała ciekawie 
nocnego wędrowca. Przerażony Tres- 
san ukrył się za pniem starego drze- 
wa, szybko przebył ostatni żywopłot, 
lecz nagle potknął się o stary jakiś 
rondel i upadi, 

— Hę, stary, co za spacer O no- 
cyl — zawołał wstrętay żebrak, ly- 
kający kawały chleba, siedząc na 
progu jednego z domow. „Stary“ 
nie odpowiedział mic, po chwili był 
już u siebie rzucił się na łóżko w 
ubraniu, ogarnął gogsen ciężki. 

Qdy się obudził, ujrzał przed so- 
bą sympatyczną twarz Jana Vetu, 
która jednak w tej chwili wyrażała 
niezwykłe wzruszenie. 

— Czy więc co się stało? — za- 
pytał Veta. 

— Nic nie wiem. 
— Goueret, bogaty Qoueret, zo- 

stał zamordowany dzisiejszej nocy 
we własnym parku. Jedni powiadają, 
że został zaduszony, 

się będzie obecny stan rzeczy, to pe- 
czucie odpowiedzialności zmusi rząd 
do liczenia się a głosem opinii fa- 
chowej prawniczej, tak jak to samo 
poczucie odpowiedzialności zmusza 
rząd przed przygotowaniem ważnie|- 
szych ustaw lub rozporządzeń do 
porozumiewania się z organizacjami 
zawodowemi, jakkolwiek takie porozu- 
miewanie się i zasięganie opinji nie 
jest żadną ustawą nakazane. W tej 
dziedzinie zniesienię Rady prawniczej 
nic zmienić nie zdoła, bo nie 'usunie 
istnienia organizacji naukowych prau- 
niczych i nie zabroni im zabierania 
głosu ze stanowiskaźściśle objektyw- 
nego naukowego w aktualnych za- 
gadnieniach politycznych. 

ciężkie przesilznie ma całym konty- 
mencie; mianowicie możemy przyjąć 

wo 

Mowa tronowa króla szwedzkiego. 
STOKHOLM ł1—| PAT. W mowie tromowej, wygłoszonej na ot- 

warciu Riksdagu, król wyraził wielkie zadowolenie z powodu małżeństwa 
księżniczki Astrid szwedzkiej z belgijskim uastępcą tronu, jak również z 
racji dowodów czci złożonych szwedzkiemu następcy tronu i jego mał- 
żonce podczas ich podróży w odległych krajach. Stosunki Szwecji z kra- 
jami zagranicznemi są dobre. Na terenie Ligi narodów Szwecja zdążać 
będzie w dalszym ciągu do celów, które sobie wytyka. 

Projekty traktatów  koncyljacyjno-arbitrażowych z Belgją i Austrją 
przedłożone zostaną niebawem parlamentowi, a rokowania w sprawie za- 
warcia podobnego traktatu z Francją już się rozpoczęły. Po za częšcio- 
wem podniesiemiem podatku od tytoniu i samochodów wprowadzenie 
ciężarów podatkowych nie jest przewidziane. Budżet na rok bieżący, roz- 
poczynający się 1 lipca, który właśnie został przedłożony parlamentowi, 
opiewa na 7092 miljony korom wobec 7458 miljonów w roku ubiegłym. 
Rozchody zostały całkowicie pokryte przez dochody. Budżet obrony na. 
radowej wynosi 138,6 miljonów wobec 140,6 miljonów w roku ubiegłym 

Pobyt p. Colbana na Górnym Siąsku 
KATOWICE, 111 (PAT). Dziś w godzinach popołudniowych woje- 

Parlamentaryzm przechodzi dzić woda Śląski dr. Grażyński podejmował śniadaniem szefa sekcji do spraw 
mniejszości Ligi Narodów Colbana. 

W czasie śniadaiia p. wojewoda wygłosił przemówienie, w którem, 
jako pewnik, że Angielski system nawiązując do zagadnień mniejszościowych na Górnym Śląsku, oświad- 
parlamentaray mie przyjął cię na kon: czył, że może nigdy tsk dokładnie jak na Górnym Śąsku, zróżniczkowa- 
tynencie, W ewej ojczyźnie wyrósł niu gospodarczemu i socjaliemu nie odpowiadało zróżniczkowanie naro* 
on automatycznie 
nowycr, łączy się ściśle z całym 
ustrojem, samorządu, a polega na 
sprawowaniu rządu przez gabinet 
ministrów,wskazanych przez większość 
parlamentu, przyczem opozycja obej- 
muje zadanie mie zwalczania rządu 
quaade móme, lecz rzeczowej kontroli, 
Logicznę premissą iakiego systemu 
jest śstnienie poczucia odpowiedzial- 
ności za losy państwa @ poszcze- 
gólnych stronnictw. Sysiem angielski 
na kontynencie się nie przyjął; prze” 
szkodę nie do przezwyciężenia sta- 
nowi kaptowanie wyborców najbar- 
dziej demagogicznemi środkami i 
ograniczenie się wyłacznie do obro- 
ny interesów swych wyborców beż 
poczucia odpowiedzialności za inte- 
res państwa. Dziś cały szereg sympto- 
mów nietylko w Poisce, ale i zagra- 
nicą wskazuje, że przyszłość przynie- 
sie nam znaczne wzmocnienie wła- 
dzy rządowej, a te państwa, które 
zwiekać będą, przypłacą swą zwłokę 
osłabieniem swego stanowiska na 
terenie międzynarodowym. Wobec 
silnego rządu rola ciał reprezentacyj- 
nych ograniczy się prawdopodobnie 
do tego, że lzba posłów stanowić 
będzie organ, niezależnej od rządu 
politycznej i gospodarczej kontroli 
rządu ze stanowiska inżeresów poszcze- 
gólnych klas i grup ludności, 
a Senat stanowić będzie organ takiej 
samej kontroli rządu ze stanowiska 
ogólnopaństwowego. Odpowiednio 
do tego zostanie prawdopodobnie 
też zmieniony skład «ciał reprezeata- 
cyjnych, ą w interesi: poszczególnych 
kias i grup ludności będzie leżało, 
aby ta kontrola sprawowana była 
przez jeduostki jaknajbardziej ukwa* 
lifikowane. 

; Quis. 

Pożar kinematografa, 

Monireal, 10.l, PAT. Požar znisz- 
czył tu jokał kinematografu. Dotych- 
czas wydobyto 77 trupów. 

Strajk plekarzy w Krakowie. 

KRAKOW, 10., PAT. Wczoraj 
wybuchł tu strajk czeladników pie- 
karskich. Według doniesień „liustro- 
wanego Kurjera Codziennego” robote 
nicy żądają zniesienia pracy akordo- 
wej, minimum płacy dla piecowego 
75 złotych, dla mizera T0 złotych, 
dia wykwalifikowanej pomocy 65 zło- 
tych tygodniowo, 8-mio godzinnego 
dnia pracy i t, d. jest nadzieja, że 
strajk zostanie wkrótce zakończony. 
Czynione są starania, aby zaopatrzyć 
w pieczywo szpiłałe i zakłady dobro- 
czynne. 

w „La Pocholles. Wszystko to się 
stało podczas gdy służba była na ba- 
lu w Guiliotićre. Lecz co ci jest pa- 
nie, jesteś strasznie blady? 

Tressan spojrzał do lustra i zau- 
ważył, iż istotnie krew uciekła z jego 
twarzy. Jak wytłomaczy obecność swą 
na miejscu zbrodni, jeśli okoliczność 
ta wyjdzie na jaw? Czy nie należało- 
by wykazać swe alibi, czy może sa- 
memu złożyć zeznanie, opowiedzieć 
wszystko. 

Podczas ydy rozmyślał, Vetu ze 
zdziwieniem przyglądał się niezwy- 
klemu stanowi swego pana. 

— Spaleš w ubraniu? | 
— Tak, czytałem do późnej no- 

cy. Sznność ogarnęła mnie nagle, jak 
małe dziecko... Czy znaleziono jakie 
ślady merdercy? 

— Żadnych, sędzia bada personel. 
— Zobaczę, jaki obrót przyjmie 

sprawa — zdecydował Tressan, w na- 
dziej, że stara kobieta nie będzie pa- 
miętała twarzy nocnego spacerowi- 
cza, zarówno, jak i żebrak. —W osta- 
teczności będę mógł wytłomaczyć się, 
chęcią przyjrzenia się ogniom sztucz- 
nym, co prawda nie widać ich było 
w «La Pocholle», lecz niema dowo- 
dów, że byłem w parku. 

— Zjedzmy teraz śniadanie i wy- 
pijmy trochę wina za zdrowie szczę- 
Śliwych spadkobierców wielkiego ma- 
jątku — rzekł do swego towarzysza 
wesało. Podczas gdy Tressan i Veta 
zajadali smaczne śniadanie w „La 
Pocholle" prowadzone śledztwo przy 
szczelnie zamkniętych drzwiach. Był 

    

z organizacji sła- dowe. Ten stan rzeczy, trwający tutaj w dużej mierze dzisiaj tłmmaczy 
wiele zjawisk, które z pozoru mogą się wydać dziwne i niezrozumiałe. 
Dzisiaj ten moment zróżniczkowania gospodarczego i socjal: ow chwili 
gospodarczego kryzysu ma wielką doniosłość. Chciałbym, byś go, Panie 
Dyrekforze, miał na oku wtedy, kiedy będziesz może wyjaśniał sobie 
pewne objawy, mogące być tlumaczone fałszywie przy zwykłych zało- 
żeniach, według których rubrykuje się pewne zbiorowe przejawy natury 
politycznej. 

Mamy tu mniejszość niemiecką, której prawa gwarantuje zarówno 
konstytucja, jak specjalne umowy. —Wizrz nam, panie dyrektorze, że cała 
nasza polityka mniejszościowa szanuje te prawa i że zarówno na sercu 
leży nam duchowy i kulturalny rozwój wszysikich obywateli bez względu 
na ich narodową przynależność. Mamy to przeświadczenie, że działamy 
zgodnie z istotną treścią postanowień 
tucji. Pragniemy, byś wszystko to zbadał w sercu jak bezstronny 

konwencji i duchem naszej konsty- 
obser- 

wator życia oraz by Twój pobyt tutaj stał się punktem wyjścia Sprawie- 
dliwej oceny naszej polityki mniejszościowej oraz pociągnięcia śna drogę 
dalszej pacyfikacji ogólnej w stosunkach narodowościowych, 

W odpowiedzi na to przemówienie p. Colbaa podkreślił koniecznośi 
harmonijnego współżycia obu narodowości 
tylko takie współżycie zapewnić może krajawi spokój i dobrobyt. 

na Górnym Siąsku, gdyż 
Nadto 

wyraźił p. Colban przekonanie, że polityka mniejszościowa władz woje- 
wódzkich kroczyć będzie po dotychczasowej linji sprawiedliwego rozpa- 
trywania i uwzględniania postulatów mniejszości narodowych oraz pogłę- 
biamia wzajemnego zaufania. 

W żywej rozmowie, jaka się następnie wywiązała, p. wojewoda 
udzielił szeregu wyjaśnień w kwestjach związanych z życiem mniejszości 
niemieckiej. 

Zgon syna Matejki. 
KRAKÓW, 11. 1. Pat. Onegdaj zmarł tu w 54 roku życia syn mi- 

strza Matejki św. pamięci Jerzy Matejko, były legjonista 2 pułku szwo- 
łeżerów z pod Rokitna, osierocając żonę i syna. 

Przygotowanie do przewrotu komunistyczne-. 
go we Francji. 

PARYŻ, 11. I. Pat. Le Matin donosi z Turynu, iż koło Colligno 
w Piemoncie wykryto większą ilość broni i amunicji oraz kasków z odzna- 
kami sowieckiemi. 

* Bandyci w 
PEKIN, 11 I. PAT. Ze źródeł 

Chinach. 
prywatnych w Szantungu donoszą 

o strasziiwej rzezi dokonanej przez bandytów na mieszkańcach miasta 
Wang-Szipao. Mieszkańcy stawili opór bandytom, którzy po otrzymaniu 
posiłków opanowali i podpalili miasto, poczem wyrżnęli wszystkich miesz- 
kańców w liczbie tysiąca bez różnicy wieku i plci, Niektórzy mieszkańcy. 
spaleni zostali we własnych domach, inni zaś wystrzelani przy usiłowa- 
niach ucieczki. 

Polski parowiec „Toruń', 
GDYNIA, 10. I. PAT. Wczoraj przybył tu statek „Toruń*, ostatni z 

pośród pięciu parowców handlowych, zakupionych przez rząd polski we 
Francji. Siatek ten odjechał dziś rano do Gdańska celem zabrania ładunku 

Sprostowanie wiadomości prasy warszawskiej. 
WARSZAWA, 11., PAT. Podana przez jedno z pism popoludnio- 

wych wiadomość, jakoby nominacja senatora Dobruckiego na ministra 
oświaty nastąpiła bez wiedzy wicepremjera Bartla, nie odpowiada rzeczy- 
wistości. 

WARSZAWA, 11.1, PAT. W związku z notatką, która się ukazała w 
Exspresie Porannym dnia 0 b. m. Polska Agencja Telegraficzna upoważ- 
niona jest da oświadczenia, że absolutną nieprawdą jest, by którykolwiek 
z członków Rządu ogłaszał stanowisko dotyczące zagadnień litewskich i pra- 
wadził w tym względzie jakąkolwiek propagandę. 

dowy Edmond i paru niższych urzęd- 
Eików. 

Pierwszym człowiekiem, który zau- 
ważył morderstwo dokonane na Goue- 
recie, był pomocnik ogrodnika, który 
znalazł wupa w alei. Skonstatowano 
ślady walki. Śmierć nastąpiła 'przy- 
puszczalnie ma skutek wduszenia. 
Ktzaki dookoła połamane były i zni- 
szczone. Niedaleko znaleziono zmięty 
kapelusz. Żaden pies nie szczekał. 

Sędzia śledczy—Desarnaud pierw- 
szy zabrał głos, 

— Przedewszystkiem należy zba- 
dać szczegółowo ciało zamordowane- 
go, profesor Edmond dokona tego; 
nasiępnie przesłuchany zeznań sluż- 
by i sąsiadów. Błędnem byłoby Z na- 
szej strony powziąć z góry jakieś po= 
dejrzenia, Poszukiwania nasze, mogą 
pójść drogą łatwą lub też niezmier- 
nie trudną. Pozatem musimy zacho- 
wać całkowitą dyskrecję. Zauważy- 
łem bowiem, pomiędzy  przybyłemi 
tu po'sensacyjne wiadomości, dzienti- 
karzami, osobistość, którą znamy aż 
nadio dobrze, mianowicie pana Ca- 
walcat redaktora Pince-sans-Rive, Mu- 
simy więc mieć się na baczności. 

Cavalcat był to ogólnie jznany 
szantażysta, 'oplacający kilka inspek-- 
torów policji lugdunskiej. Wyspecjali- 
zował się on w wyszukiwaniu nie- 
bezpiecznych kart w życia wyższych 
urzędników miasta i trzymał ich w 
ręku przy pomocy listów anonimo- 
wych i krótkich zmianek w swej ga- 
zecie, które stanowiły śródlo jej po- 
pularności. jego wielka fortuna ply- 

inni żę zabity. tam prokurator Maufre, szef służby nęła z nieogłoszonych preczeń wia- 
Sądzia śledczy z żandarnaami jest już bezpieczeństwa—Ciavisse, doktór są damaości, opłacanych drogo przęz o- 

soby zainteresowane. 
— Proszę się o niego nie niepo- 

koić — dam sobie z nim radę, wiem, 
jak nalsży z nim postępować, by go 
unieszkodliwić, — zapewniał jeden z 
inspektorów policii. 

— Ja myślę, że należy zabrać się 
energicznie do iej sprawy, — tak par 
nie — mówił szef bezpieczeństwa 
publicznego, którego zwyczajem było 
powtarzanie słów „tak panie”, — Na- 
leży przedewszystkiem zbadać kobie- 
ty, całą kolekcję których posiada „La 
Pocholle*. Należy rozpocząć to na: 
tychmiast, tak panie, tak panie, do- 
póki nie zdążą się namyślić. 

Ostatni zabrał głos doktór Edmond 
sąd jego zależał zawsze od tego, 
czego pragnęły władze. Jeśli orzecze- 
nie doktora o samabójstwie było wy- 
godne dla kogoś z urzędników, 
Edmond, jako ekspert stwierdzał 1& 
istotnie w danym wypadku zostało 
dokonane samobójstwo, jeśli zaś 
władze pragnęły, by stwierdzono 
morderstwo, sąd lekarski przychylał 
się stanowczo na stronę tezy © more 
derstwie. Dzięki tym właściwościom 
dr. Edmond poszukiwanym był i po- 
żądanym eksperiera, i posiadał znacz- 
ną już fortunę. — Panowie zaczął 
doktór. — Wielki nasz mistrz u któ- 
rego studjowałem medycynę sądową 
uczył mas, iż zawsze należy zaczynać 
badania jaknajprędzej po wykryciu 
trupa. Muszę więc zwrócić waszą 
uwagę, że, podczas, gdy rozsirzyga- 
my tutaj sprawę Cavalcata, nasz ūie- 
odżałowany Gonerei spoczywa nadal 
w alei parku na ziemi. Musimy na- 
tychmsiast pójść doń i zbadać jaknaj- 

Z prasy %owieńskiej. 
Nowe hasła.. 

Zdaje się, że „kowieńscy rewolu- 
cejoniści”, którzy z takiem hasłem 
doksnali zamachu, że o tem głośne 
już mówiono w Eurapie na dobre 
kilka tygodni przed przewrotem,— 
nie wiedzą co począć z sytuacją, jaką 
wytworzyli. 

Zaamy dziesiątki haseł rzaconych 
w Kownie w imię zamachu stanu. 
Dziś znów najmodniejszem  haslena 
jest... praca, spokój i pokój, sanacja 
moralna, poprawa ekonomiczna kraju. 
Powodzi sprzęczeych haseł w Kow- 
nic nas nie zadziwia. Wszakże cha- 
rakterystyczny jest artykuł w organie 
Waldemarasa, „Lietava“. 

„im dalej tema więcej słyszymy 
skarg i narzekań, sytuacja gospodar- 
cza coraz gorsza. Ludność wzrasta, 
a środki uirzymania zmniejszają się 
stałe. Skarb ubożeje i coraz trudniej 
jest zaspokajać potrzeby państwa. 
Widzimy, źe odbudowa Litwy może 
ucierpieć poważnie o ile w odpo- 
wiedniej chwili nie przyłdzie opamię- 
tanie. Obiecywano zawsze  bardza 
dużo, aie mic nie robiono. 

Upadek ekonomiczny kraju wy- 
wołał chęć łatwego zaróbkiń, zazdrość, 
złość. Zazdrość wywołała niesnaski 
wzajemne i stała się narzędziem woj- 
ny pomiędzy parijami a państwem. 
Zgryzliwość przenikła do prasy. Brak 
pogody ducha, odbił się na stanie 
mater jalnym. 

Ourodzić państwo może nie tyl- 
ko miłość ojczyzmy, 'potrzebny też 
jest zdrowy rozum. 

Od tego roku polityka litewska 
powinna obrać inny kierunek, tak 
jak to zrobiły i zrozumiały inne kraje. 
Cała Litwa powinna powiedzieć, że 
chce prawdy, pracy i porządku. 

Chcemy wrócić Wilno, więc pra- 
cujmy w tea sposób, żeby ano samo 
zatęskujło do nas. Starajmy się uzyskać 
jego sympaije“. 

Artykuł ten zdaje się maskować 
właściwe cele, reprezentowane w 
Kownie przez grupę polityczną, któ- 
rej organ jest „Lietawa”. 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dziaci prosi o jakąkolwiek pracę, 
Prosi też o łaskawe dopomośenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb i t. p.) Od 
1 VII2 b.r.nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli i ubrania wysprzedał ma 

utrzymanie rod :iny. 
Henryk Bulomola, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 

  

  

  

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

Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
„Ni. 22. Tel. 1069. Od 5—7, 
  

w Nr. 

Rysownik „DUŃCIO* 
wykonuje wszelkiego rodzaju nki 
piórkiem i więgiem, gaktos! zakinaeji 
winjety, ilustrację książek 1 t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia «Udziałowa> róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

  

    

  

NADESŁANE. 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy 
lhnatowicz Lwów. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając tem 
ład utrwala granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8 

    

dokładniej jego ciało. Należy bacznie 
pilnować, by żadna osoba obca nit 
mogła tu wejść. Mam nadzieję, że 
pan prokurator nie zechce przeciw- 
stawić się memu pianowi. 

Prokurator uczynił gest przyzwa- 
iający. Otwarto drzwi i urzędnicy 
weszli do parku oblarego gorącym, 
żarem lipcowego słońca. Zdawało się, 
że świat cały oddycha radością, spo- 

=
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tw 
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kojem i szczęściem. Poza zamkniętą | 
bramą widniały twarze ciekawych, 
których tłumy całe madbiegły ma 
miejsce niezwykłego wypadku Służba 
cała, zdumiona i przerażona skupiła 
się koło domu, w oczekiwaniu 
śledztwa. Reporterzy biegali gorącz- 
kowo, wypytując o drobne szczegó- 
ły, w nadziej, iż uzyskają jakieś wia- 
domości. ser:sacyjne dla swych pista. 

Santenier, pod pretekstem odda- 
lenia dziennikarzy, udzielił pierwszych 
wiadomośc! przyjacielowi swemu Ca- ay 
valcatawi. inni inspektorzy podeszli | 
do służby i rozpytywali o pian par- 
ku, alei iabiryntu i t, d. ! 

W chwili, gdy sędzia śledczy z 
prokuratorem i doktorem mijali aleję, 

4 
pełną słońca, reziegło się Za nimi | 
wołanie: „Panowie, panowie, proszę | 
nie ak prędkol* — jednocześnie ūkas; 4 

* zał się mężczyzna w surducie į 
cylindrze na głowie. Był to Revere- 
hof doktór Gonercia, sławny w Lug- 
dunie, znany ze swej oryginalności i 
przykrego charakteru. . 

DWG
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KURIER GOSPODARCZY 
ZEM WSCBOORICH 
Banku Rolnego w sprawie akcji kre- 
dytowej dla drobnego rolnictwa w 
związku z zasiewami wiosennymi. Na 
konferencji ustalono rozmiary nie- 
zbędnej pomocy kredytowej zgodnie 
z propozycją Min. Rolnictwa oraz 
sposób rozprowadzenia kredytu. Zgod- 
nie z dotychczasową praktyką, kre- 
dyty rozdzielane będą na poszcze- 
gólne województwa. W obrębie wo- 
jewództw rozdział kredytów przepro- 
wadzą komitety wojewódzkie. Akcja 
kredytowa przeprowadzona będzie 
przez państwowy Bank Rolny, częścią 
ze środków uzyskanych ze splaty 
dawnych kredytów siewnych, częścią 
zaś z nowej lokaty, którą uzyska 
Państwowy Bank Rolny od Min. 
Skarbu. 

Przyśpieszenie termina płat. 
ności podatku majątkowego. 

W/ dniach ostatnich ujawniła się 
ponowna zwyżka cem zboża w związ 
ku z tem i cen chleba. Według za 
siągniętych przez mas informacji, 
czynniki miarodajne spodziewają się 
spadku cen żyta w połowie lub w 
końcu stycznia. Sfery miarodajne są 
zdanła, że do zwyżki obecnei mniej 
się przyczynia eksport zbożu zagra- 
micę, który sięga 500 do 600 wago- 
nów miesięcznie, jak raczej wstrzy- 
„manie się producentów od dostaw 
ziarna na rynek. 

Czynniki rządowe sądzą, że rady- 
kalną zmianę pod tym względem spo: 
woduje dekret prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w sprawie podatku majątko- 
wego. 

Projekt tego dekretu znajduje się 
obecnie w radzie prawniczej, treścią 
zaś jego jest przyśpieszenie terminu 
płatności podatku majątkowego. 
Wprowadzenie powyższego rozpo- 
rządzenia w drodze dekretu w życie 
zmusić ma producentów do rzucenia 
na rynek wielkiej ilości ziaraa a tem 
samem obniżyć jego cenę. 

Nie  przesądzając skuteczności 
projektowanego dekretu, zaznaczyć 
należy, że dekret ten, jak się dowia- 
dujemy, już oddawna zalega w ra- 
dzie prawniczej i, jak dotychczas, nic 
nie rokuje, by rada prawnicza w tej 
sprawie zmieniła swoje powolne tempo 
pracy. 

Q stosunki gospodarcze z 
Sowietami, 

Centrala zw. kupców wysłała de- 
legację do nowomianowanego posła 
polskiego w Moskwie, p. Patka, któ- 
ry—jak wiadomo — w tych dniach 
wyjeżdża już do Moskwy. 

Tematem rozmowy były stosunki 
handłowe między Polską a Z.S.S.R. 
Zorganizowane kupiectwo uważa za 
rzecz konieczną nawiązanie ściśiejsze- 
go kontaktu z istniejącemi już dziś 
w Z.S.S.R. sferami przemysłowemi. 
W tym celu niezbędne jest wprowa- 
dzenie ułatwień w komunikacji oso- 
bistej, ułatwienie wyjszdów do pań- 
stwa sowieckiego. Przedewszystkiem 
zaś należy umożliwić przysyłanie pró- 
bek, wzorów towarowych bezpośred 
nio do odbiorców rosyjskich, co dziś 
jest ogromnie utrudnione. 

Następnie delegacja poruszyła spra 
wę pertraktacyj handlowych z Rosją 
sowiecką, w yrażając życzenie, aby do 
udziała w tych rokowaniach dopu- 
szczono przedstawicieli  kupiectwa, 
jako rzeczoznawców. 

, Poseł Patek odniósł się przychyl- 
nie do dyzederatów kupieciwa, pro- 
sił, aby organieacje kupieckie pozo- 
stały w kontakcie z poselstwem pol- 
skiem w Moskwie i zasiłały je odpo- 
wiedniemi informacjami, a wreszcie 
przyrzekł, iż zajmie przychylne stanc- 
wisko wobec projektu ewent. powo- 
łania w teku rokowań handlowych z 
2.S.S. R. rzeczoznawców ze sfer ku- 
pieckich. 

O wywóz drzewa tartego do Ro- 
sji południowej. 

Szereg knpców drzewnych przeprowa- 
dza energiczne broki w sbrawie wywozu 
drzewa tartego z Polski do Rosji Południo- 
wej. Urłady są o tyle utrudnione, że tru ty 
rosyjskie nie chcą pertraktować z jednost- 
kami, wobec czega polscy kupcy dążą do 
przeniesienia pertrakiacyj ma teren poszcze- 
gólnych polsk ch związków drzewnych. a 

S na radę związków drzewnych w 
'olsce. 

Eksport węgla polskiego do 
Rosji. 

Warunki dyskontowa- 
«mia weksli w Banku 
+ Polskim. 

W sprawie utrudnień, czynionych 
jakoby przy dyskoniowasiu weksli, w 
odpowiedzi ва memorjał Centrali 
Zwiazku Kupców w Warszawie—Bank 
Polski udzielił wyjaśnień, które poda- 
jemy poniżej w streszczeniu: 

Bank Polski musi przeprowadzić 
ścisłą selekcję materjału wekslowego, 
przyjmowanego do dyskonta tak, aby 
skupione przez Bank weksłe dawały 
iwą nienaganną formą niewątpliwy 
owód zobowiązania wekslowego, a 

7 tazie sporu sądowego, gwarancję 
mškiego dla Banku rozstreygnię- 

Ё i. adto Bank stoi na stanowi- 
) „a, ix jedynie w drodze odrzucania 

- wsksli zmusi kupiectwo do ściślejsze- 
go i: bezwzględnego przestrzegania 
przepisów prawa wekslowego. Opie- 
rając się na przepisach o rejestrze 
kaudiowym (Dz. Paw Nr. 14 z dnia 
8 II 1910 r.), oraz na przepieach pra- 
Wa wekslowego, Bank Polski stoi na 
Stanowisku, iž wyrazy „spółka akcy|- 
ma* względnie „spółka komandytowo- 
akcyjna”, wzgl. „Swółka z ogranicza- 
mą odpowiedzialmnością*, winny być 
wypisane „bez skrócenia, Z tychże 
względów Bank Polski musi wymta- 
gać, ażeby na weksłach, podawanych 
do dyskonta podpisy zarówno wy- 
Stąwców, jak i żyrantów odpowiada- 
łyby ściśle brzmieniu firmy w  reje- 
strze handlowym. Należy jednak nap- 
mienić, że osiatni przepis nie jest 

_ traktowany rygorystycznie. W  wek- 
 Slach zarówno własnych, jak i cią- 

- ghionych musi być wyraźnie wymie- 
 Mione nazwisko osoby, na której 

Tzęcz, lub na której zlecenie zapłata 
. mą być dokonana, 

Przytoczone poniżej wymogi pra« 
wa weksłowego należy interpretować 
tylko w tem sposób, że żadne nie- 
zrozumiałe sposoby, żadne niedomó- 
wienia nie są w tych razach do- 
puszczalne, a zatem weksiowe zobo- 
wiązania winny być wyraźnie w 
weksla oznaczońe z wymienieniem 
pełnego tytułu, bez żadnych opuszczeń 
i skrótów, gdyż jedynie w ten spo- 
sób można osiągnąć najwyższy sto- 
pień gwarancji co do tożsamości G- 
ząb” firmy na weksiu wymienio- 

| Jakkolwiek przepisom ustawy czy- 
mi zadość oznaczenie trata samem 
 mazwiskiem, to jednak dla wzgiędów 
powyżej wyłuszczonych, nalęży prze- 
strzegać, aby ©soby vrywatue i firmy 

, Nierejestrowane podpisywały się ma 
_ Weksłach pelmem imieniem i nazwi- 
„skiem. Dekładnego adresu wymaga 
Bank Polski zasadniczo tylko wów 

| czas, o ile akceptant, względnie wy» 
_ stawca mieszka w większem mieście; 

jeśli zaś w mniejszem — podanie sa- 
, MEj nazwy miejscowości jest wystar- 
<zające. Data wystawienia powinna 
być na weksiu wyrażona cyfrą, mie- 

, Siąc słowem. Data w postaci ułam- 
ka, jak naprzykład 5/2 nie jest wskae 
zana, ze względu na możliwość lat- 
wiejszej zmiany cyfry, aniżeli słowa, 
oznaczającego miesiąc wystawienia. 
To samo dotyczy dnia miesiąca płat- 

„Mości weksła. Niędopuszczałne jest 
į Oznaczenie roku wystawienia weksli 

przez „r. b.*, można jednak w ten 
sposób oznaczyć rok płatności. 

. Widzimy więc, że restrykcje, czy” 
size przez Bank Polski przy dy- 

a Skontowaniu weksli są natury raczej 
_| formalnej i dla uniknięcia ewentual- 

; Mego odrzucenia wekslu przez Bank 
— mależy bezwzględnie ściśle stosować 

' się do wyżej przytoczonych danych. 
' 

INFORMACJE. 
„ Dokoła pożyczki zagranicznej: 
! „Nasz Przegląd" donosi, że po- 
« seł Stanów Zjednoczonych, p. Stet- 

som, wyjechał d. 22 grudnia z Anglii 
| do Filadelfji, do Waszyngtonu, roz- 
| wijając energiczną akcję na rzecz po- 

4 žyczki dia Polski. W swoim czasie 
V Podžišmy, iż p. Sietsoan nawiązał 

= putakt z posłem polskim w Stanach 
Zjednoczonych p.  Ciechanowskim, 
P. Steison szczery przyjaciel Polski, 
konferuje w dalszym ciągu z przed- 
stąwicielami sfer bankowych i prze- 
mygłowych w sprawie pożyczki dla 
Polski. 

, Ponieważ p, Sietson cieszy się 
wielkiem uznaniem sfer gospodar- 
czych Stanów Zjednoczonych, akcja 
ta ma doniosłe dla Poiski znaczenie. 

P, Stetson jest stałe zapytywany 
jaki A rządu do „a. З. k S aa 

ju p. Kemmerera, gdyż od wyko- („Un ości transpor i zw 
mania zawartych w nim dyrektyw, sirejka Gngielskiweu, polscy Eksporterzy wę: 
sfery te uzależniają otrzymanie po” glowi wywiązaii się w pełni ze swych zo- 
życzki dla Polski. owiązań, dostarczsjąc Sowietom węgiel 

i z nieznacznem Н i с ^ 
Natomiast „Gazeta Warszawska i kie  ismniały opóźnieniem i po cenach, 

Pisma sowieckie zamieściły komunikat 
<Rosty» o rozmowie jej przedstawiciele z 
dyrektorem koncernu <Robur» p. d rem Fal- 
terem w czasie jego pobytu w Leningradz e, 
celem zaanejomwiesia się z wymaganiami 
sowieckiego rynku węglowego. 

anna* dementuje pogłoski 0 to- Podkreślić należy, iż a wiek wyż. 
czących się rokowaniach w sprawie nit swoje zobowiązania z maksymalną do- 

kładnością | w przewidzianych terminach. 
Wizyta w Putiłowskich Zakł. Hutn. utrwali- 
ła przekonanie, że polski węgiel zużytko- 
wuje się ekonomicznie i pod względem tech- 
nicnym prawidłowo, w czem widzieć mo- 
Żua zaczątek dsistej pomyślnej współpracy. 

Przy przewidzianych pertraktacjach z 
Mamkomtorgiem w Moskwie w sprawie dal- 
szych dostaw, eksporterzy polscy wychodzić 
będą z założeniz, by dostawy te uskutecz- 
niać po cenach normalnych, jakkolwiez po- 
wrota uormalnych cen węgla oczekiwać па- 
leży w połowi: 1927 roku, uważają bowiem 
ZSSR. za stałego odbiorcę geograficmmego 
i gospodarczego, 

wożyczek zagranicznych, twierdząc, 
ma podstawie wywiadu z niewymie- 

idhym z nazwiska „jeduym z 
wybitnych przedstawicieli sfer finam- 
sowo-gospodarczych*, że są ©пе 
wyssanne Z palca. 

Kredyty dla rolnictwa. 

„W dnia 7 b. m. odbyła się w 
Min. Skarbu konferencja przedstawi- 
cieli Min. Skarbu Mia. Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych oraz Państw. 
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Długi Polski. 
Noworoczny numer tygodnika <Prze- 

mysł i Handel» przyniósł bardzo ciekawe 
Zestawienie stanu zadłużenie państwa polsk. 

Na dzień 1 lipca r. ub. ogólna suma 
zobowiązań państwow. zagranicznych wy- 
mosiła dol. 351.018 28. : 

krożyca'k wewnęrznych miala w tym 
dniu na sumę 351.753.039 ałotych obiego- 
wych, co równa się 39.082.112 doł. Razem 
ciąży na państwie zobowiązań wa sumę 
300.100.398 dol., albo złotych 3.510.903.528, 

Na głowę ludności wypada z tego 120 
złotych względnie 13 dol. (w liczbach o- 
krągłych). 

W porównaniu z innemi państwami o- 
kasuje się, iż Polska ma obdłużenie stosun- 
kowo n'jmn'ejsze. I tak naprz. patrzmy ko- 
lejnor ma każdym obywatelu Wielk. Bryta- 
nji ciąży «osobista» doza długów państwo- 
wych w wysokości 937 dolarów; we Fran- 
cji — 534; w Niemczech — 183; w C:echo- 
słowacji — 77, w Fiolaadji nawet 26,8, a 
w Polsee — 13 dolarów. 

Obciąžeaie jednostyowe jest tedy w Pol- 
sce 72 razy mniejsze miż naprz. w Anglji. 
Nawet w stosunku do Czechosłowacji za- 
dłużenie przecięinczo polaka iest 6 razy 
mniejsze. Naturalnie liczby te same prze 
Się mewiele jeszcze mówią: uwzględnić je- 
Szcze trzeba stan zagospodarowania, bo- 
gac:w przyrodniczych i kultury ogólnej każ- 
dego kraju. 

Amortyzacja tych długów, dziś już 
skonsolliowanych i uporządkowanych, o0b- 
ciąża nas rocznem zobow ąqzaniem w wy- 
sokości 196.989 394 zł. (na rok 1927 — 28). 
Jmnemi słowy każdy z nas musi w tym ro- 
ku dać państwu na spłatę długów 6i pół 
złotewo. 

Jeśli chodzi a to, komu Polska jest win- 
na, to na pierwszem miej:cu sr Stany 
Zjedn. 233.669 122 dot. (67 proc.). lane pań- 
stwa ciążą mniejszemi sumami: Francja 
naprz. 8 proc., Wiochy 5 proc. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Uetaw Re. P.» Nr 128, z dnia 
30-Xil 1926; 

— Rozporządzenie Prezydenta RzeCzy- 
pospolitej z dn. 20 XI 1926 zawierające 
ostanowienia przejściowe w zakresie na- 

ruszeń przepisów o opłatach stemplowych 
(poz. 756); 

— Rezporządzenie Prezydenta RzeCzy- 
pospolitej z dn. 29 XII 1926 w sprawie 
zmiany postanowień art. 6 ustawy 6 ochro- 
nie lokz'orów (poz. 757); 

— Ro porządz*nie Rady M/nistrów z 
@п 28 ХИ 192› о zmianie właściwości te- 
rytorjalnej sądów okręgowych w GOrodnie 

A (poz. T 
— Ro'porządzenie M—ra Skarbu x dn. 

22 XIl 1926 o ustaleniu wosztów własnych 
spiry'usu oczyszczonego, opłaty skarbowej 
od spirytusu i wódek moncpolowych, oraz 
o dodatkowem opodatkowaniu zapasów (poz. 
765); 

— Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn. 
22 XU 1926 o obniżeniu stopy podatku 
przemysłowego dla niektórych przedsię- 
biorstw handlowych (p z. 766); 

— Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn. 
9 XII 1926 w sprawie częściowej zmiany 
taryty, zawierajacej podział muiejscowošci 
na klasy (poz. 768); 

— Rozporzączenie M—rów Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
- Lys 22 XII 19:6 o ulgach celnych (poz. 
69); : 

— Rosporządzenie M—ra Przemysłu 
i Handia z dn. 22 Xi 1926 o opłatach za 
świadectwa złotnicze (poz. 770). 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 130, z dnia 

31-XII 1926: 
— Rozporządzenie M—ra Skarbu z da 

27 XII 1926 w sprawie opłat za kontrolę 
stałą nad nieurzędowemi składami ceinemi 
(p:z. 781). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Ńr !, z dmią 
8-1 1927: 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
14 grudnia 1926 r. w sprawie uprawy tyto- 
miu w roku 1927 (pom. 3; 

— Rozporządzenie Ministra Skarbn 2 
dnia 27 grudnia 1926 r. w sprawie ustaje- 
nia tary na herbstę (poż, 4); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie przedłu- 
żenia terminu wywozu zagranicę przedmio- 
tów pozostałych po likwidacji b. prywatnych 
fab.yk tytoniowych (poz. 5); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Roinictwa i D. P. 
z dnia 27 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu 
a A z dnia 30-X 1925 r. w spra- 
wie częściowej zmiany taryfy celnej x dnia 
26-VI 1924 r. (poz. 6); ||| 

— Rozporządzenie Ministra Robót Pu- 
blicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1926 r. w 
sprawie OAM przepisów budowla" 
nyca py obszarach b. zaboru rosyjskiego 
( /В 
SZ Rozporządzenie Ministra Pracy i Opie- 

ki Społecznej z dnia 20 grudnia 1926 r. w 
sprawie uchylenia działania ustępu 1 art. 5 
ustawy o zabezpieczeniu na wypadex bezro- 
bocia (pvz. 10); 

— Oświadczenie rządowe z dnia 30 li- 
siopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na 
ierytorjum Wolnego Miasta Gdańska kon* 
wencji handlowej pomiędzy Polską a Ru- 
muują, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 
ipca 1921 roka (poz. 11). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— () Zjazd właścicieli sadów 

z. wileńskiej. Wileńskie T-wo Ogro- 
dnicze wespół ze Związkiem Kėlek 

i Organizacji Rolniczych ziemi wiłeń- 
skiej organizuje w drugiej połowie b. 
miesiąca zjazd właścicieli sadów z. 
wiieńskiej. 

Celem iego zjazdu jest omówie: 
nie polrzeb sadownictwa krajowe 
i zorganizowania Zw. Posiadaczy Sa- 
dów. 

Podczas zjazdu wygłoszone zo- 
staną referaty: „O doborze odmian 
drzew owocowych dla z. wileńskiej— 
prelegent prof. Hubnicki „O zagos- 
podarowaniu zaniedbanych sadów*— 
prel. p. J. Krywko „O zbiorze i pa: 
kowaniu owoców” — prel. p. K. Sien- 
kiewicz. 

Dokładną datę i adres iokalu, w 
którym odbędzie się zjazd podamy 
wkrótce. 

— (x) Jeszcze w sprawie oplat 
należności skarbowych przez 
magistrat za kino miejskie. Jak 
wiadomo Izba Skarbowa w Wilnie 
zażądała od magistraiu opłacenia po- 
datku obrotowego, oraz za śŚwia- 
dectwa przemysłowe za r. 1025—26, 
za prowadzenie kina miejskiego, któ- 
re lzba Skarbowa uważa za przed- 
siębio rstwo prywatne. 

Magistrat, opierając się na (em, 
że kino miejskie jest instytucją kultu- 
ralno-oświatową z dochodu którego 
magistrat subsydjuje poniekąd pewne 
instytucje społeczne, przeto odmó: 
wił opłacenia żądanych sum. Sprawa 
powyższa oparła się nawet o Sąd 
Okręgowy, wyrokiem którego magi: 
strat został skazany ma uiszczenie 
pomienionych opłat. . Wobec powyż- 
szego mag strat złożył apelację i 
równocześnie przesłał prośbę do @- 
nośnych ministerstw, a nawet in- 
terpelował w tej sprawie u p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Obecnie dowiadujemy się ze źród- 
la w OLC, iż nałożone podat- 
ki przez lzbę Skarbową na magistrat 
będą prawdopodobnie za r. 1925— 
26 zniesione, z tem że na r. 1927 
magistrat będzie je płacić według 
świadectw przemysłowych II kate- 
gorji, dotąd zaś żądano ой magi- 
stratu opłat w/g. świadectw prze- 
mysłowych | kat. 

— [e] W sprawie podatku Io- 
kalowego. Qbecnie magistra: rozsy= 
ła nakazy pła:nicze podatku lokalo- 
wego na rok 1927. Podatek ten musi 
być wpłacony w 4-ch ratach. Na wy- 
miar podatku  lokalowego płatnicy 
wnieść mogą skargę do urzędu woje 
wódzkiego przez magistrat w ciągu 
dni 14-tu od chwili doręczenia naka- 
zu płatniczego. 

— () Ceny w Wilnie z dnia 11 
stycznia rb. 

Ziemiopłody: toco Wfino 41.50 — 
42,50 zł za 100 Ee owies e P> 
mień browarowy — 41, ma k pe 
34, otr żytnie 27 — 29, mne 28 —30, 
Sai 8.50 — 10.00. Sdacja utrzyma- 
na. Dowóz słaby. 

90-100 ćw nna 
kareleji 100 --- 110 (w detału) za 1 kg, kra: 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 65, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartofiana 80—90, gryczana 
60—70, įęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc, 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. 

Kasza manna Pm 150 160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
praecierana 85—95, po 80—95, pyozak 
50—60, jagiana 70— 

Mięso wołowe 180 — 200 gr. za 1 ka 
cielęce 200—220, baranie 220250, w. 

OZ: 
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 

4.20, |! gat. 350 — 380, szmatec wieprzowy 
480—500, sadło 380—420. ! 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 200--250, twaróg 100 — 120 za I kg, 
ser twarogowy 180 — 200, masło niėso- 
tone 700 — 800, solone 550 — 650, desero' 
we 800—850. 

Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 10—12 gr. za 1 kg., 

cebula 70—80, marchew 15—20 gr. za I kg., 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
za 1 kg, brukiew 15 — 20, ogórki kwasz. 

RE za PS so 1 laki 
za „› Таво!а gr. za „ ka) a 
Świeża 25-30 kwaszona 20 — 25, kalailory 
80 — 100 za sztukę. 

Owoce: jabłka 60—120 g za 1 kg., grn- 
szki 120—200, śliwki 180—220. 

Cukter; kryształ 130-135 (w hur), 135-148 
(w detalu), cs 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe (brak), śnięte 280 — 

300 za I kg., szczupaki żywe (brak), šniete 
250—280, okonie żywe (brak), śnięte 250- 

280, karasie żywe (brak), śnięte 180—220, 
karpie żywe (brak), śnięte 200—250, leszcze 
żywe (brak), Śnięte 280—300, sielawa 150— 

JAN BUDYŃSKI 
Drużynowy 1-eį Niemeńskiej Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki 

zmarł w Niernnie dnia 10 go stycznia 1927 r. 
Pogrzeb odbędzie się w Niemnie dn. i2 b. m. o godz. ll-ej rano. 

Cześć Jego Św ietlanej Pamięci. 
Komenda Chorągwi Wileńskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

  

S. + P. Marja z Oskierków Dąbrowska 
žona Kapitana W, P. Ziemianka z Inflant Polskich, 
cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w 

o długich i ciężkich 
gu dnia 10 stycznia 

1927 r» przeżywszy lat 26. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Wiłeńska 28 m. 2)do Kościoła 

Św. Jakóba odbędzie się we Środę dnia 12-go b. m. o godz. 5-ej p. p- 
Nabożeństwo żałobne we czwartek 13-go b. m. o godz 9 m. 30 rano: 

poczem nastąpi odprowadzenie awłok na miejsce wiecznego spoczynku na 
cmentarz Św. Piotra na Antokolu. 

O żałobnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół 1 
znajomych pogrążeni w głębokim żalu 

RODZICE, RODZEŃSTWO i CÓRECZKA, 

  

0, wąsacze żywe (brak), snięte 250—280, 
sumy 150—200, stynka 120—150, płocie 150- 
180, drobne 60—80. 

Drób: kury 4,50 —5,50 zł. za sztukę, kur- 
oręta 2,50—3,50 kaczki 6,50 —7,50, bite 5 — 
6, młode 400—450, gęsi żywe 12 — 15, 
bite 10—12 zł, za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

11 stycznia 1927 r. 
Drwiay I waluty: 

Frans Sprz. Kupno. 
Doie"> 8,98 9,00 8,96 
Belgja 125,525 125.84 125,21 
Hoinačia 36100 36100 360,10 
Loniyz 43.71 43,88 43.66 
Nowy-Varš 9— 9,02 8.05 
Paryš 35,80 35,80 35,1 
Prags 26 72 26,78 26,66 
Szwaicarja 17395 17438 17352 

Wiedeń 127.05 127.37 126.73 
Włochy 38.58 38,07 38,49 

Papiery Procentowe 

8 proc. pożyczka konw. 97.00 — — — 
Pozyčzka dolarowa 7879 7909 — 
Pożyczka kolejowa 9350 _ 93.93 — 
9 o, puzycz kome 47.00 4725 47.25 
4.5 proc. Foty zast. 

1emskie złoto+e 3935 39,75 39.50 
5 P oc warsz. złotowe 4690 —  — 
45 proc. warsz. złotowe 43.25 43.10 
8 proc, warsz. 55.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 11 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dołary St. Zjedn. — 8,97:/, — 8,97 

Tranzakcje. 

Fuaty szterlingów — 43,62 
Czeki i wpłaty. 

Londyn — 4381 4377 4380 
Szwajcarja — 43.81 43.77 

Złoto. 
Ruble 4,74 — 4,734 

Papiery Państwowe. 

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

Listy zastawne. 

Wil. B. Z 2.100 żąd. 33.50 płac. 32.50 
8/ dol. Wil. B. Ziemski — 7,25 

  

"KRONIK 
ŚRODA 

12 Dzis Wech, si, © g. 7 m.48 

„Arkadjusza. Zach, el o g. 15 m. 46 
Jutro 

Weronikl p. 
— 

: URZĘDOWA 

— Awansy w Urzędzie Woje- 
wódzkim. Na skutek decyzji p. Mi- 
nistra Rolnictwa i D. P. kontroler 
majątków państwowych p. Zygmunt 
Hartung został mianowany z dniem 
1.1 b. r. radcą wojewódzkim. 

SAMORZĄDOWA 

— (i) Co uchwalono na po- 
siedzeniu wydziału powiatowego 
Wil. Trockiego. Na ostatniem po- 
siedzeniu wydziału powiatowego sej- 
miku Wileńsko-Trockiego uchwalono 
udzielić pomocy Związkowi Kółek 
Roiniczych. 

Suma trzy tysiące sto złotych 
zužytkowana być musi przez Zwią- 
zek na podniesienie stanu rolnictwa 
w powiscie. 

Siedemset pięćdziesiąt zlotych о- 
trzymał Wojewódzki Związek Straży 
Ogniowych, prócz tego do prelimi- 
narza wniesiona będzie suma dwa 
tysiące złotych. 

Na pomoc sanitarną wyasygna- 
80 wano sumę 115000 zł., którą ta su- 

mę wstawiono do preliminarza bud- 
żetowego. 

Uchwałeno też, aby w rzeszań* 
skiej szkole rolniczej utworzyć dwa 
stypendja po osiemset zł. każde. Ze 
stypendjów tych korzystać będą u: 
czniowie z powiatu Wil.-Trockiego. 

Wreszcie uchwalono sześcioletnią 
pożyczkę w wysokości 1.500 zł, dia 
mleczarni spółdzielczej w Olkienikach. 

Cały szereg drobniejszych Spraw 
były też iematem obrad posiedzenia 
wydziału. 

MIEJSKA 
— (0 Wznowienie akcji pomo- 

cy żywnońściowej. W tym tygodniu 
Magistrat m. Wilna wznawia akcję 
pomocy żywnościowej dla bszroboi- 
nych w postaci: kartofli, kaszy i mą: 
ki. Część produktów jest już na 
składzie. 

A 
WOJSKOWA, 

— Dyplomy odznaczeń zagra- 
nicznych do odebrania. W gabi- 
necie Ministra Spraw Wojskowych, 
Nowowiejska Nr. 3/5, pokój Nr. 364, 
na pierwszem piętrze, są do odebra- 
nia dyplomy odznaczeń zagranicz- 
nych: 

1) Medalu wojskowego. (Medaille 
Militaire) francuskiego, dla Skrzetu- 
skiego Stefana. 

2) Medalu wojskowego (Medaille 
Militaire) francuskiego, dla śp. Kusz- 
czyńskiego Alfonsa. 

3) Medalu wojskowego (Medaille 
du Merite Militaire Cherifien) dla 
Tkaczuka Karola Ludwika. 

4) Medalu kolonjalnego (Medaille 
Coloniale) franc. dla Śp. Ciokana 
Mikołaja. 

5) Medalu kolonja nego 
Hirscha Jerzego. 

6) Medalu kolonjalnego 
Rechtera Samuela. 

7) Medalu kolonjalnego 
Torgowa Daniela. 

Odznaczeni, wzgłędnie rodziny 
zmarłych, mogą się zgłaszać w celu 
odbioru, pod wskazanym adresem, w 
godzinach pomiędzy 10 a 12, z wy- 
jątkiem niedziel i dni świątecznych, 
bądź też listownie. 

-—— (0) Sprawa odszkodowania 
rodzin b. żołnierzy amerykań- 
skich. Jak się dowiadujemy, zgodnie 
z prawem amerykańskiem, b. żołnie- 
rze armji amerykańskiej z czasów 
wojny światowej, jak również osoby, 
które były na utrzymaniu całkowitem 
lub częściowem żołnierzy armji ame- 
rykańskiej, poległych na polu bitwy, 
lub też zmarłych następnie na skutek 
ran odniesionych lub chorób, których 
się nabawili, są uprawnieni do otrzy- 
mania odszkodowania, t zw. „adju- 
sted compensaiion*. Podania o takie 
odszkodowanie wnosić mogą, prócz 
samych byłych żołnierzy, wdowy po 
nich, o ils powtórnie nie wyszły za» 
miąż, dzieci gonižej lat 18, matka 
i ojciec żołnierza. Osoby te uprawnio- 
ne są we wskazanym porządku: jeże- 
Ji więc np. pozostała wdowa i dzieci, 
to tylko wdowa będzie miała prawo 
odszkodowania; jeżeli żołnierz zmarł 
jako kawaler, to do odszkodowania 
uprawniona będzie matka, ojciec zaś 

dla śp. 

dla śp. 

dla śp. 

tylko w 
nie żyje. 

Należy zwrócić uwagę na to, że 
podania powyższe wnosić można lyl- 
ko do dnia 1 stycznia 1928 r. Wnie- 
sione później nie będą juź uwzględ- 
nione, z wyjątkiem tylko tych wy- 
padków, kiedy żołnierz umrze po 
dniu 30 czerwca 1927 r., nie wniósl- 
szy sam podania. W tym wypadku | 
osoby uprawnione mogą ubiegać się 
o odszkodowanie w ciągu 6 miesięcy 
od chwili śmierci b. żołnierza. 

SĄDOWA. 
— (0) Pedagogowie przed 

sądem. Dnia 18 lutego rb. Sąd 
Okręgowy w Wilnie będzie rozpo- 
znawał sprawę dyrektora gimnazjum 
białoruskiego p. Radosława Ostrow- 
skiego i jego Żony, oskarżonych z 
art. 532 K. K. za cpór stawiany w 
roku ubiegłym przy zajęciu przez rząd 
lokalu szkoły powszechnej przy ul. 
Ostrobramskiej 0. : 

RÓŻNE) 
— || Skromne żądania pa- 

nów dozorców. Obecnie obraduje 
komisja rozjemcza do spraw dozor- 
ców domowych. jeżeliby komisja 
zgodziła się na postulaty wysuwane | 
przez przedstawicieli związków do- 
zorców domowych, to pensja dozor- 
cy w dużym domu (I kategorji) wy- 
nosiłaby 220 złotych. Proszę sobie 
wyobrazić jaką, przy takim absur- 
dalnym stanie rzeczy musiałaby być 
pensja n. p. Kotnisarza Rządu. 

— Delegacja prawosławnych 
u Filipa Morozowa. W dniu wczo- 
rajszym dwie delegacje prawosław- 
nych, z których jedna liczyła przeszło 
trzydzieści osób udzły się do archi- 
mandryty Filipa Morozowa, mieszka- 
jącego dotychczas przy Kościele Augu- 
stjańskim, aby nakłonić go do rychlej- 
szego przeprowadzenia się do Klaszto- 
ru św. Ducha, 

Jak widać z tego, kolonja prawo- 
sławna zbliżona do Klasztoru św. 
Ducha obawia się by archimandryta 
Morozow nie zmienił 
i nie wyrzekł się znów Cerkwi prawo: 
sławnej. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża Polskiego, 
mieści się przy u'. Zawainej Nr 1 
(wejście z dziedzińca) i poczyna- | 
jąc od dn. 15 stycznia rb. biuro Za- 
rządu będzie czynne codziennie z wy- 
jatkiem niedziel i świąt, —od godz. 
10—1-ej zrana i od 5—7 wiecz. 

— Bal Białej Chryzantemy odbędzie 
się w nadchodzącą sobotę w salonach Do- 
mu Oficera Polskiego. Bilety można otrzy- 
mywać od P.P. Gospodyń 1 Gospodarzy 
Honorowych, których lista została ogłoszo- 

SEEM Z A rz jowania 

Cały SA młodych ażstów pod E 50 - 
ctwem profesora U. $. B. p Stanisława Ma” 
tusiska pracuje nad dekoracją sali oraz bu” 
duarów. Panowie otrzymują (bezpłatnie) 
biatą chryzastemę, która jest obok zapro- 

A niezbędnym glejtem przy wstępie na 
salę. 

я Celem ułatwienia P. P. Gospojyn'om i 
Gospoiasrzom Honorowym otrzymywania 
zapr szeń jakoteż ich zw otu i przepro wa- 
dzenia rozrachunków ustanowione zostały 
dytury Komitetu Organizacyjnego w Domu” 
Oficera Polskiego w dmiach 12,13 i 14 stycz- 
nia od godz. 5-ej do T-ej. 

"KAT ! MUZYKA, 

„ym „wypadku, jeśli matka 

— Reduta na Pohulance. <Madame 
Butterfly». Dziś grupa śpiewaa Reduty, po 
szeregu występach na Kresach wznawia 
przedstawienia wystawieniem opery Pucci- 
ni'ego <Madame Butterfly». 

W tytułowych rolach wystąpią: Wanda 
Hendrichówna i Henryk Miller, teaor opery 
poznańskiej. | 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 
Jutro premjera komedji J. Szaniawskie- 

o <Zeglaiz*. 

Biiety i abonamenty nabywać możsa 
w biurze podróży «Orbis» od godz. 10—4.30 
w dnie powszednie i od zodz. 10 — 12 w 
niedziele i święta. W dniu przedstawienia 
bilety sprzedzje kasa teatru <Redu'a». 

— «Proboszcz wśród bogaczy» w 
Teatrze Polskim. Dziś po raz drugi sen- 
sacyjna sztūka Andrć de Lorde i Pierre 
Chaine «Proboszcz wśród bogaczy», która, 
spodziewać się najeży, zapełni do ostatnie- 
e miejsca szereg wieczorów w Teatrze 

lołskim. 
«Proboszcz» otrzymał w Teatrze Pol- 

skim piękną oprawę dekorac:jną, bierze zać 
udział w tej niezcniernie interęsującej no- 
wości cały zespół Teatru Polskiego. Pierw- 
Szy akt—«Na plebanji», drugi 1 trzeci—«W 
zamku Sabieuse», czwarty—<W kabarecie na 
Montmartre» i pąty—«W. arcybiskapstwie» 
—skłądają się na ciłość niezmiernie barwną 
i oryginalną. Ceny od 20 gr. 

— Popołudniówka niedzielaa w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę o g. 4-:j pp. 
grana będzie świetna komedja Moncgomme- 
ry'ego «Tajemnica powodzenia». Ceny miojsc 
ed 15 groszy. 

posianowienia -
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Napad rabunkowy. 
W dniu przedwczorajszym 9 bm. 

nieznani sprawcy dokonali zuchwałe- 
go napadu rabunkowego ra miesz- 
kańca wsi Ma'jampol gm. Rudomiń- 
skiej Wincentego Dankiewicza. 

Napadu dokonano w chwili gdy 
Dankiewicz powracał traktem lidzkim 
do domu. 

Dankiewiez, powracając sam, z po- 
wodu ciemncści nie zauważył, iż na 
moście przydrożnym t. zw. «Karciów- 
ka» czatują nań jacyś uzbrojeni w 
karabiny ludzie. 

Napastnicy jak zeznał napadnięty 
uzbrojeni byli w  króskie karabiny 
prawdopodobnie francuskie. 

Jeden z bandytów  zarepetowaw- 
szy karabin, zarządał od Dankiewicza 
pieniądzy, gdyż zaś napaanięty Dan- 

Kto dziś powinien zgłosi 
dunk 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
€y comów przy ul -Kwaszeinia 25 (Mako- 
wa 26 | 28), 21 (czyli Maxowa 2 *). 

Do Il Komisarjatu, ul.: Subocz Nr 4, 
6, 8, 11, 12, 14, 16, 16 | 23, 26-a, 26, 28, 30, 
30 a, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 68, 
68-a, 68-h, 68-c, 68-d, 68-f. 

Do III Komisarjatu ul.: Zygmuntow- 
ska Nr 8, 10, i2, 14, 16, 20, 22, 24. 

ło czterech, uzbrojonych rzeczywiš- 

świadczy pozostawiony na miejscu 

kiewicz oświadczył iż, pieniądzy niee 
ma, drugi napastnik zdzielił go kol- 
bą karabinu w głowę. 

Zrabowawszy pieniądze, napastni+ 
cy zbiegli, 

Powiadomiona o wypadku policja 
wszczęła natychmiast dochodzenia, a 
na miejsce wypadku wydelegowano 
wywiadowców urzędu śledczego 

Jak stwierdzono napastników by- 

cie w karabiny fran.uskie, o czem 

wypadku ładunek karabinowy. 
Ślady prowadzą traktem. lidzkim 

do Wilna, Za zbiegłymi bandytami 
zarządzono pościg, który jednakże 
nie dał pozytywnych rezultatów. 

Dalsze dochodzenie trwa. 

ćsię do komisji przemelk 
owej. 

Do IV Komisarjatu, u).: wieś Bołtupie 
Nr 1, 3, 5,5-2, 7, 9, il, 13, 15,15, 17, 19, 
23, 27, 29, 31, 31-b. 

Do V Komisariatu, ul. Kijowska 49, 
51, 53, 55, 57, 36, 38, 44, 46, 48, Solny 
zauł. cały lewa i prawa strona. Kowalski 15, 
17, 19, 16. 5 

Do VI Komisarjatu, ul: Antokolska 
Brzegowa 17 | 19,21, 4.6,8, 8-a. | (t) 

— Koncert-poranek w Teatrze Pol- 
skim. Staraniem Kierownictwa Teatru Pol- 
skiego odbędzie się szereg koncertów-poran- 
ków z udziałem wielkich solistów. 

Pierwszy poranek-koncert wyznaczony 
został na najbliższą niedzielę 16 b. m. o g. 
12 m. 30 pp. > ы 

Wys'ąpi wszechświatowej sławy špie- 
wac:ka koiwraturowa, primadonna oper ате- 
rykańskich Berta Crawford. Bogaty program 
zaptwisca szereg arji i pieśni doląd nie 
wykcnywanych w Wilnie. 

Bilety w cenie od 50 groszy są do na- 
bycia w kasie teatru. 

— «Pociąg—Widmo». Zespół Teatru 
Polskiego przys apił do prób ze znakomitej 
sztuki Arnolda Ridjey'a p.t. <Pociąg-widmo». 
Sztuka ta, osnuta na legendzie o rozbitym 
pociągu, dała autorowi świetne pole do roz- 
winięcia akcji trzymającej w napięciu wi- 
dza przez Cały ciąg sztuki. 

Pracownie teduaine już od kilku ty- 
godni przygotowują sironę techniczną wido- 
wiska. 

Premjera przewidywana na początek 
rzyszłe go odnia. 
dk” Teate Rewii «Kakadu». Dziś prem- 
jera «Stan oblężenia». Wielka rewją w 2 
częściach, 17 odsłonach. 

Początek o g. 7 i 9 wiecz. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 

— Zamach na przodownika. 
W nocy na 8 bm, do mieszkania ko- 
mendan'a posterunku PP. w Dziśnie 
przodownika Kuczewskiego przez okno 
dzno dwa sirzały, a gdy przodownik 
wybiegł na ulicę dano strzał trzeci. 
Złoczyńcy zbiegli. 

' — Kradzież z włamaniem. W no 
ra 1l b. m, z mieszkania A. Hrynaszkiewi- 
ciowej (lyzenhauzowska 4) za pomocą 
wyirznięcia dziury w drzwiach skradziono 
ubrane wartości 1200 zł. { 

— Kradziež tytoniu. Chaimowi Gra- 
be owi (N, Wilejka uj. Wileńska 17) z wo- 
zu ra podwórku domu Nr 7 przy ul. Sado- 
wej skradziono tytoń oraz papierosy wario- 
sć. 600 zł. 

— Pożar. Dn. 11 b. m. wskutek nie- 
osirožnego orchodzeria się z ogniem spa'ił 
się sufit w domu Nr 16 przy ul. Wileńskiej. 
Suaż ogniowa przez 50 min. ogień stłumi- 
ła. Sraty wynoszą 2 tys. zł. 

LRA MRS SS BE 

Obwieszczenie. 
Komornik rzy Sądzie Okręgowym 

w Wilaie,Fr  iciszek Legiecki w m. 
Wiinie, przy ul. Wileńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały, zgodnie z art. 
1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 20 stycznia 
1927 roku o godz. 10 rano w Wilnie 
„przy ul. Adama Mickiewicza Nr 35 
odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Józefa Raczko majątku 
ruchomego, składającego się 7 towa- 
rów kolonjalnych, urządzenia skiepo- 
wego i rzeczy domowych, oszacc wa- 
nego na sumę zł. 334 gr. 05. 
2402 VI Komotnk Fr. Lewiecki 

I — TNA W ZZA O 

BBE MOD POZ CAOAR AGA 

Oddam na własność 
dziewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 
rodziny, zdrową, z braku środków do 
życin Wiądom : ul. Mostowa 17 m. 6 

    

        

  

Na szerokim świecie. 
Trucizna „Bohon-Upas*, 

‚ 2а najsilniejszą truciznę uchodzi 
powszechnie cjanek potasu. Przyznać 
też trzeba, że z trucizn, otrzymywa- 
mych na drodze chemicznej cjanek 
potasu jest trucizną najgroźniejszą. 
Jednakże w naturze istnieją rozmaite 
trucizny o tak niesłychanej sile, że 
wajniebezpieczniejsza trucizna che” 
miczna uchodzić może wobec nich 
za coś całklem niewinnego. Tak np. 
w rzekach Ameryki południowej żyje 
pewien gatunek ryb, których mięso, 
zawierające Soki trujące, powoduje 
momentalną śmierć człowieka. 

Daleko jednak groźniejszą truciznę 
wydziela ze swych liści drzewo ma- 
lajskie „Bohon-upas*, rosnące na 
Jawie, niedaleko Batawji. jad drzewa 
iego zatruwa powietrze na całe mile, 
zabijając momentalnie każdego, kto 
ouważy się zbliżyć do niego. W pro- 
mieniu 10—12 mil od miejsc, na 
których rosną drzewa „Bohon-upas”, 
powietrze jest do tego stopnia prze- 
siąknięte gazami trującemi, że nie 
spotykamy tam najmniejszych śladów 
jakieįkolwiek wegetacji. Ludność - 
bylcza wysyła do zatrutych okolic 
skazańców, którzy z narażeniem ży- 

Z SĄDÓW. 
Tajemnica śmierci Walus kiewi- 

cza nie została wyjaśnioną. 

Przed kilku laty dwaj kupcy Antoni 
Waluszkiewicz i Stefan Rombe'g udali się 
w ckolicę Wcłożyna celem nabycia koni, 
We wsi Subotniki udało im się utargować 
parę tęzich mierzynków należących do K. 
Szablewskiego. Nie obeszło się bez t. xw. 
<mohoryCzu». Zamroczeni trochę sutym po- 
Częstunkiem prjechali do domu. Droga wio- 
dła przez las. W pewnym momencie czte- 
iech uzbiojon:ch  banuytów zastąpiło im 

    

aliejski Kitematograt 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobremaka 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę I Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej 

Teatr Rewji 

  

  

Dziś będą wyświetlane filmy: 
„CZY DARWIN MA RACJĘ* romedja w Geiu akiai, 
Nad program: «My pierwsza brygada> w 2akt., <Fruwająca teściowa» komedja 
w 2 aktach, <W wiewoli u Rikio farsa w 2” dy a «Królestwo hafty» 

natura w 

Ortiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiege. Ostatni seans o godm 10. 
Parter — 60 gr., CBNA BILETÓW: 

     "Dziś o godz. 7 i 9 wiecz. PREMJERA! 

„Stan oblężenia" 

  

UWAGA! 
Poszukuję wspólnika, posiadającego 
Koncesję na sklep win i wódek w 

    

1-ym akcie. Wilnie, Oferte: Kalwaryjska: 21 m. 7, į 
t 

poszukuję pracy { 
Balkon — 30 gr. do wszystkiego Požyc:ki | 

lub pokojowej, etrzymać można | 
znam się dobrze na majdogodniej p" ' 

w imne dnie o godz. B-tej. kuchni, posiadam 5 cio pośrednictw. ^ 
Wilefskiego Biura | jetnie Świadectwa. 

AE EEE — Komisowo Handlow. 

Do wynajęcia Ad, Mickiewicza 21, 
pokój umebjowany 2 tel, 152. 2 

Wielka aktwalna rewja elektrycznością i opa- 
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w 2 częściach, 17 odsłonach. łem. Wejście niekrępu- Gotówkę į 
9 Kakadu у : * S jące. A detaiwj Redakcji ulokujemy w każde) | 

3 Udział biorą: C. CIELIŃSKA, L. Nałęcz, 1. Perlińska, K. Lutėwna, T, Wołowski, = щ р:ч-_іпу 
1. Corhobis, P. Kozłowski, W, Wolski, 1. Wołłejko, 1. Pawłowski I 10 letnia artystka „ Osób na zabezpiecze- 

ul Dąb rowskiego 5, Ninka Wilińska. Balet 10 osób. Szegóły w progr. Ceny miejsc od 75 gr. Gotówkę ži we | 

A KOZZZCOA | oiwodoo c | Komisowo-Handiowe | 
A = bezpieczcnia lokuje | 4d: nna 1 | =—=—127— . najdogodniej + : 

WSZELKIE HR A - Dom Н..К. у 
FARBUJ TKANINY i gronom „ZACHĘTA* Rn) 

Н 
achowiec, Sie. 

BEZ GOTOWANIA HI poznafczyk, 32 lata, kawaler, wykształcoay rolnik, Be) 9—05 demnaście lat g 
(Na zimno) = \ G] hodowca i crganizator szuka z powodu parcelacji j ! - raktyki. Posiada 

L = ą HĮ stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. — - ав‘:';е':еп:і‘:“'&?{;‘;:' 

Н Šmig'elski, Jarocia Pozn. NA DOGODNYCH | osób. Poszukuje 
> WARUNKACH sady, Łaskawe oferty 

i sprzedajemy— do Administiacji 
WRSITTZ kupujemy domy, | «Słowa» dia <Rządcy» 

= i majątki, ziemskie, 
KASZLESZ, 2 : Place „4 

: в Dom. H.-K. ь ł 8 SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, ZACHĘTA.| Ogrodnik 
OEI ZOE NOTTE a MASZ BÓLE GARDŁA Gdańska 6, tel. 9 samotny  szczególniej | 

obeznany ze szkótką | 

   

  

           
   

    

  

  

  

  

drogę, żądając pieniędzy. Rombergowi udało 
się uciec, korzys'ając z ciemności. Walusz- 
kiewicz oddał życie pod razami. 

Dochodzenie prowadz>ne przez organy 
śledcze sprawców mordu i rabunku nie 
ujawniło. 

Powoli ludzie zaczęli juź zapominać o 
tym strasznym wypadku aż tu pewnego 
dnia rozeszła się wieść, że siedmioletni sy- 
nek Szabliń:kiego opowiedział rozmowę pio- 
wadzoną przez jego ojca z sąsiadem. 

Wynikało z tej rozmowy, że Szabliū- 

   

  

    

          

       

  

    
  

  ski po sprzedaniu koni zorganizował napad, 
w irakcie którego zabito Walus kiewicza. 

Aresztowano go wraz z rz:komymi 
wspėlnikami: W, Zieniukiem, J. Lackim i S. 
Obuchowiczem. Wyioczono sprawę. 

Sąd Osręgowy uznał ich winę i skazał 
na karę więzienia ciężkiego od 6—9 lat, 

Oskarżeni apelowal! i wczoraj sąd ape- 
lacyjny któremu przewodniczył v. prezes 
Bochwic, wychodząc z założenia, że xezna- 
nia chłopca i innych świa.ków nie zastu- 
gują e wiarę, wszystkich czterech  unie- 
winoił. 

Miłe złego. początki, 
Walery Zieniuk i Ludwik Musik w roku 

1925 pracowaii na stacji Uurac'szki pod Li- 
dą. Pewnego dnia, po wypłacie przyjaciele 
weszli do piwiarni na «jednego». Przyłą- 
czył się do nich dobry znajsmy  Iwaszkie- 
wicz Piotr. Pizy pogawędce wypili trzy bu- 
tel-i wódwi i w najlepszych humorach i 

  

jęz. francuski, niemiecki, rosyjski, w słowie i piśmie, 

poszukuje posady sekrejarki u pracodawcy inteli- 

gentnego i dobrze wychowanego. Najchętniej u praw- 

nika, inżyniera lub wykształconego kupca. Łaskawe 

oferty do Administracji pod lit. J. M. 

naprzeciw   do 8-ej wiecz, ul. 
Krzyża, 

schody. na prawo. 

    

iewažni i NA RAT sa NEO| Už БелНЫ t В i 

| i Hurt Detal = mai KU as Ga. 
NAJTANSZE "k ROGULEGKI Sambor na imię __ Gieranony pow. 

ZRÓDŁO! * WARSZAWA В ЙЗЁЁЁЕ'К&Ь‘Ё"“С“ Lidzki zarząd majątku | 
4 rnik kompłetne — 2 3 

Odbio i o. Biuro Techntczno - Handiowe DOKTÓR 
T- s Wiino, < „За | DO SLOWA || + деобонсктклнтоконнея | [. лЕЛО | 

R ėjo Tei. Ne 1038. as chor.WENERYCZ - — aKRUZA Inos > x |do wm. Ogłoszenia a po cenach iabryczoyek artykuły | | NEJ MOCZOPŁC. 
techniczne i materjały budowlane. 

na bardzo dogodnych warunkach od 10-1, od 5-8 w, 

Ogłoszenie. Pai DOKTÓR | 
Dyrekcja Ceł w Wilnie ra 6) keen Biuro Reklamowe Lleldowiczowa 

niniejszem konkurs na dostawę pięćdziesięciu kożu- i KOBIECE, WENE- 
mi wartowniczych z kołnierzami z owczych skór Stefana GRABOWSKIEGO RYCZNE 1 tor. | 

(dublonek) dlugości 140—150 cm. : w Wilnie. pa Ra 
Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 1027 r. ki 2 

ul Mickiewicz 
do godziny 14-ej. Ul. Garbarska 1, tel. 82. o 

Dyrekcja Cel. w, r. Zi 
SŁYNNA ^ "3 3 

Л KA- CHIROMĄNTKA kusze! 
"u. miesiąc w Wilsie. W: Smiałowska 

łoda osoba || musem waszej 
© wróżyła Napoleonowi: Przepowiada do 19. Mickiewicza 

a przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 16 m. 6 

inteligentna, energiczna, wyksztaicenie|wy2sze, posiada it d Przvjuuje od godz. 10 zrana WZP. Nr 63     ycowa 21 m. 6, 
w bramie na 
    100 dziesięcin 

  

Ogłoszenie. 
Gabinet kosmetyczny 

G. Okońskiego 
dobrej ziemi tz 
zabudowaniami, 
dobre łąki, las- 
budulec, w pobliżu 

  

   Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż w   

  

  zgodzie wyszli z piwiarni, 
„O czem rozmawiali po drodze niewie 

nikt, dość, że w pernym momencie Musik 
pobił sie z Iwaszkiewiczem. Walka była za- 
żaria, zwłaszcza. że Zienink stanął po stro- 
nie kolegi, Operowano kamiemami. Na polu 
bitwy został się krwią broczący Iwasikie- 
WICz z roztrzaskaną głową. Zwycięzcy zbie- 
gli. Odnaleziono ich i osadzono w więzieniu. 

Sąd okręgowy po rozpoznaniu tej spra- 
wy skszał Zieniuka na sześć, usika na 
pięć lat więzienia ciężkiego. 

Sąd apelacyjiy pod przewodnictwem 
w. prezesa BoChwica, rozpoznając w dnia 
wczorajszym tę sprawę wyrok powyższy 
zatwierdz ł, zaliczając obydwu oskaržonym 
na poczet kary areszt prewencyjny od dn. 
22 lipca 1925 r. т 

авн 
s Nowość wydawnicza! 

Opuściła prasę drukarską i znajduje 
$ się we wszystkich ras : 

naįšwiežsza praca 
Czestawa Jankowskiego 

2 tzeczotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni our" 

0
0
9
%
*
0
%
 

e 
©) Vilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —90. 

CENA 5 ZŁOTYCH. ė 

Z powodu LIKWIDACJ! wyprzedoję 

PIANINA, FORTEPIANY 

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

po cenach 

OGŁOSZENIE. 
Więzienie na „Łukiszkach* w Wilnie 

dostawę ofertową partjami około a) 15.000kig. przę- 
sukiennych z do- 

mieszką 60 proc świeżej owczej wełny. 

W cenie 1 klg. przędzy loco stacja kolejowa Wil- 
no mieścić się ma opakowanie wraz z apreturą (falo- 
waniem) wyrobionego w warsztatach więzisnnych pói- 

dzy wełnianej wyrobionej ze szmat 

sukna, i G) 6.000 kig. przędzy 
przędzionej na mokro Nr. 8. 

Dostawa przędzy winna być uskuteczniona co 
miesiąc, welniana po 2500 kig., pakulana po 1.000 kg. 

Oferty winny być wniesicne osobno ma przędzę |aEsrTWYPRÓBOWAWY ooLAT30 
wełnianą z apreturą i osobno na 

Należytość za przędzę będzie regulowana po do- 
starczeniu tejże i nie może być uzależnioną od wahań 
waluty. 

cznie. 
Bliższych informacji udzielajgzarząd więzienia. 

  

cia (oczywiście przy stasowanju róż- 
nych środków ochrawnych) muszą 
przynosić truciznę, używaną do zatru- 
wania strzał, 

Przyznać jednak trzeba, że Ska- 
zańcy udają się do lasów „bohon- 
„upas“ ze swej własnej woli. Według 
bowiem na Jawie panującego zwy- 
czaju każdy skazany na śmierć ma 
prawo dobrowolnego wyboru między 
Śmiercia z ręki kata i wycieczką” 
do lasów «bohon-upas». Zazwyczaj 
wybiera skazaniec to osłatnie. Wrę- 
czają mu nas'epnie srebrną albo 
szyldkretową puszkę i pouczają go, 
jak się ma zachowywać w czasie 
niebezpiecznej wyprawy. Między in- 
«nemi załeca się mu, by stale kiera- 
wał się według wiatru, by się mia- 
nowicie zbliżał do drzewa z wiatrem, 
oddalał zaś od drzewa przeciwko 
wiatrowi. › 

Nadewszystko jednak należy się 
śpieszyć. Następnie wysyła skazańca 
w drogę ostateczną pustelnik. Z chwi+ 
lą, gdy nadchodzi dobry wiatr, nacia- 
ga kapłan delikwentowi . skórzaną 
czapkę ze szklanemi okularami na 
głowę i skórzane rękawiczki na ręce. 
Pustelnik, który zamieszkiwał na prze- 
smyku tamtejszych gór opowiada, że 
w ciągu 30 lat swej działalności wy- 

abrycznych 

dn. 24 stycznia 1927 r. o godz. 12-ej 
w lokału Dyrekcji lasów (W. Pohu- 
lanka 25) odbędzie się arzetarg ustny 
i za pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż działek eiatowych, według 
obliczenia powierzchniowego, poszcze- 
gólnych drzew na pniu i materjałów 
drzewnych w stanie wyrobionym w 
nadieśnictwach: Wileńskiem, Rudni- 
skiem, Brasławskiem, Druskienickiem, 
Wilejskiem, Orańskiem, Różankow- 
skiem, Trockiem, Jeziorskiem i innych. 

Wykaz jednostk licytacyjnych, wa- 

  
rozpisuje runki przetargowe, szematy umów i 

ofert są do przejrzenia w godzinach 

urzędowych w D. L.P. w Wilnie, 

ul. jagielłońska 8. 
Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 
włosów, wągrów i t. p. defektów 
skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 
kosmetycznych) p'astyczrty, wibra- 
cyjny, pneumatyczny, elektryczny 
oraz iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 gp.     W, Z. P. Nr. 89, Wilno, dn 14.x!' 1926r. 
  

  

   

    

   

  

miasta — okazyjnie 
sprzedamy na 
dogodnych 
waruntach 

Dom Handi Kom, 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 |   
Sprzedaje się. 
meble miękkie, stoło- 

we, sypialnia 1 inne 

gospodarskie „rzeczy, 

Sosnowa; 8—5, 7. й 
“ 

Oferty wnosić naležy do 25 stycznia 1927 wlą- 

pokój Nr. 6. 

У! 

Iniaaej pakulanej, 

przędzę pakulaną. |; NAGRODZONY 
MEDALAMI 

nw Fabryka = 

Z: Perlmuttera Ultramaryna jędalne, "sypie, gr 
A] bezwzgłęd » В 

WriWÓRNIA: GLÓWIY SAŁAD WESTEKOWY że se KAPA lean kose aa 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
оВ Wilnie. 

REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW, 
   

  

APTEKA MIKOLASCHA į 

Pokój kainų, 
wygodny, umeblowa-- 

ny, przy rodzinie. 

Zarzecze 16—17, | 

M. Wilenkin. 
i S-ka ‹ 

“ о ж Taiakka, 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. | 

     

            

S, 

FABRYKA Tasco ca 

| „AP.KOWALSKI” | 
WARSZAWA- 

    

   

  

   

   

i cełów malarskich. skie, kredensy, stoły, 
Lwów. Odznaczona na wystawach w Brukseli szafy, biurka, Krze 

  
  

D WIĘZIENIA. uo i Modjolanie złotemi medalami. dębowe i t, d. 

ge) > Wyrdź. Zór. Na. 88, Wsżędzie do nabyca. ER A, 

ia ais 

ekspedjował 700 zbrodniarzy do stra- 
szliwego drzewa; wróciło ich  nato- 
miast zaledwie około 70 7 

Drzewo „bohom-upas* rośmie w 
w okolicy, która według podania 
Alkoranu zamieszkana była przed set- 
kami lat przez ludność gorszą od 
mieszkańców  Sodomy į Gomory. 
Według podania ludowego, Maho- 
met zwrócił się do Boga z prośbą, 
by wygubił grzeszników. Bóg posta- 
nowił spełnić życzenie Mahometa, a 
w tym celu stworzył drzewo „bohone 
upas“, Malajczycy uważają dlatego 
owe drzewo za uświęcone narzędzie 
Boga. 

Zdarzyło się pewnego razu, że 
jeden z europejczyków był świadkiem 
egzekucji, jakiej dokonano 'na 13 
dziewczętach haremowych, które do- 
puściły się jakiegaś przewinienia wo* 
bec cesarza w Sourta Charta. Kat u- 
kłuł każdą z nich igłą, namoczoną w 
jadzie „bohon-upas* i w przeciągu 
kiiku minut zmarły wszystkie wśród 
modłów, zanoszonych do Mahometa. 
Zwłoki pożółkły pe kilku godzinach. 

Rozwiązanie zagadki krwi. 

Lekarz leningradzki, dr, Mansiłow, 
znany w szerokich kołach nauko- 
wych ze swych doniosłych odkryć w 

  

dziedzinie analizy krwi, zrobił w tych 
dniach nowe, nad wyraz doniosłe od- 
krycie, a mianowicie znałazł sposób 
określenia płci na podstawie krwi. 

Dzięki przeprowadzonym przez 
Я-га  Manoilowa doświadczeniom, 
można okreśiać pleć prawie nieomyl- 
nie: de szklanej probówki, w której 
znajduje się krew badanej osoby, 
wpuszcza się kilka kropli preparatu 
Manoiłowa, Pod działaniem preparatu 
tego krew męska odbarwia się, pod- 
czas gdy krew osób płci żeńskiej ko- 
łoru swego nie zmienia. Nie deść 
jednak na tem; profesor doktor Ma- 
noiłow twierdzi również, iż preparat 
jego umożliwia stwierdzenie płci 
dziecka przed jego urodzeniem. W 
tym celu należy preparatem d-ra Ma- 
noiłowa podziałać na krew kobiety, 
będącej w ciąży. Skoro krew barwy 
swej nie zmieni, będzie dziecko płci 
żeńskiej, jeżeli natomiast krew stanie 
się bezbarwną to płód będzie го- 
dzaju męskiego. Dr. Manoilow obja- 
śnia swoje odkrycie istnieniem t. zw. 
„hormonów”, które są wydzielane 
przez gruczoły i stanowią doniosły 
Składnik krwi. Niektórzy jednak u- 
czeni odkrycie Manoiłowa tłumaczą 
w inny zgoła sposób, dowodząc, iż 
reakcja Manoiłowa powodowana jest 

  

   
    

zupełnie innemi własnościami krwi. klinik i szpiłalów, które próbki krwi 
Na razie oczywiście nie można je- mu posłały, rezultaty swych badań. 
szcze stwierdzić, która z teorji tych Okazało się, iż określenie nar 
yć słuszną. Tem nie mniej odkrycie wości, przeprowadzone przez dra 
anoiłowa posiada znaczenie mad Mancilowa, było zgodne z rzeczy-_ 

wyraz doniosłe, umożliwiając, choć wistością, w 187 z 222 wypadków. 
częściowo rozwiązanie zagadki krwi ' 
i określanie płci człowieka. Nowy przyrząd do połowu 04- 

Odkrycie d-ra Manoilowa wywo- miornic ua dnie morza. 
łało, rzecz jasna, olbrzymią aensację Pisma angielskie donoszą 0 do- 
i niezwykłe zainteresowanie w całym miosłym wynalazku, iaż. Borgena z 
świecie naukowym. Sydney, któremu udało się skonstruo- 

Zachęcony tak świetnym wynikiem wać specjalny aparat, umożliwiający 
swych dotychczasowych doświadczeń, zanurzanie się w morzu do glębo- 
dr. Manoilow postanowił zbadaćjedną kości 100 m. Aparat ten w postaci 
jeszcze tajemnicę krwi, a mianowicie wielkiego dzwona metalowego za 
znaleść sposób określania narodo- patrzony jest w specjalne urządzeni 
wości na podsławie krwi. Z przepro- elektryczne, służące do uśmiercania 
wadzonych przez niego w tym kie- olbrzymich ośmiornic, żyjących na 
runku doświadczeń, wynika, iż krew dnie oceanu. Przy pomocy odpowie- 
ludzi różnych narodowości posiada dnio skonstruowanych ;obcengów mę- 
rozmaite stopnie utleniania. Korzy- talowych, nurek chwytać może te pa: 
stając z tej właśnie właściwości krwi, twory zabijając je jednocześnie pra“ 
można, zdaniem d-ra Manoilowa, o- dem elektrycznym, Przeprowadzone 
kreślić narodowość badanego  czło- przez wynalazcę próby w okoli 
wieka. Doktor Manoilow zwrócił się Tahiti, dały znakomite rezultaty. Wy- 
dą szeregu szpitałów i klinik z proś- nalazek inż. Bergena posiada doniosłe 
bą o madesłamie mu próbek krwi, nad wyraz znaczenie, bowiem skóra 
rozmaitych pacjentów bez podawania ośmiornic ma bardzo wysoką wartość. 
mu narodowości poszczególnych o- Inžynier Bergen zamierza zorganizą- 
sób. Po zastosowaniu swej reakcji wać systematyczny połów oŚmiornic 
dr. Manoilow przesłał  dyrekcjom na francuskim wybrzeżu Atlantyku. 
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