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Ryga, 28 stycznia. 

P.W. Schuman poseł łotewski w 
Rzymie zrezygnował z przyjęcia teki 
ministra spraw zagranicznych Łotwy, 
sprawa więc kto ujmie kierownictwo 
spraw zagranicznych pozostaje nadel 

* otwartą: W kołach politycznych kur- 
sowały pogłoski, że stanowisko to 
obejmie premjer Uimanis, jednakże 
rychło się wyjaśniło, że premjer wsku- 
tek nawału pracy w związku z łotew* 
sko-estońskiemi pertraktacjami celnemi 
i dalszą piacą w szeregach swej partji, 
teki spraw zagranicznych nie obejmie. 
Obsadzenie tak ważnego resortu, jak 
sprawy zagraniczne, zwłaszcza w 
chwili obecnej kiedy oczekiwany jest 
przyjazd p. Piipa oraz wchodzi na po- 
rządek dzienny sprawa konferencji 
minisitów spraw zagranicznych państw 
bałtyckich, rzecz jasna, interesuje O- 
gromnie opirnję publiczną, narówni 
ze sprawaini gospodarczemi które jak 
zresztą wszędzie mają pierwszorzędną 
rolę. 

Kiedy wspomnieliśmy o sprawach 
gospodarczych nie od rzeczy będzie 
nadmienić o pracach komisji budże- 
towej Sejmu. Obraduje ona bez przer- 
wy. Na jednem z ostatnich swych 
„posiedzeń rozważano Sprawę opery 
narodowej w Rydze. Położenie ma- 
terjalne opery jest bardzo ciężkie. 
State deficyty wobec słabej frekwen- 
„cji publiczności i wysokich gaż arty- 
siów, 51а !а egzystencję reprezenta- 
cyjnego teatru śpiewnego przed zna- 
kiem zapytania. Aby zaradzić tej Sy- 
tuacji ao komisji budżetowej wpły- 
nęły wnioski o upaństwowieniu ope- 
ry oraz o wprowadzeniu specjalnego 
podatku od kinematografów na rzecz 
tedtiów narodowych śpiewnego i dra- 
maitycznego. Łotwa jak każde małe 
państwo choruje na pewnego rodzaju 
snobizm: trzeba jej koniecznie posia- 
dać wspaniałe teatry reprezentacyjne 
takie, na jakie pozwolić sobie może 
duże i bogate państwo. Zasada we- 
die stawu grobia nie zawsze jest tu 
przestrzegana, jak mamy tego najlep: 
Szy przykład na sprawie opery. W 
rezulacie kilkugodzinnej debaty $5по- 

_ bistyczne usposobienie członków ko- 
misji zwyciężyło i uchwaiono subsy- 
djum dia opery w wysokości 305000 
łatów. : 

Mrozy, a gdzie ich niema. godzi 
się zapytać. Dokuczają tedy one nam 
srodze tu w Rydze. Jednak najbardziej 
boleśnie, bo są częsio przyczyną ka- 
tastriof siaików w zatoce Fińskiej, 
dają się odczuwać rozmaitym  przed- 
siępiorstwom okrętowym i kupcom. 
Na porządku dziennym są wypadki 
uwięzienia przeziodycałych fiotyli. Akcja 
ratownicza jest wprost bezsina i ©- 

„kręty uwięzione skazane są na pozo- 
stawanie przez dobre kukanaście ty- 
godni w morzu, które teraz Siało 516 

oibrzymim polem zwalisk lodowych. 

"Nieocenione usługi oadaje przy nie- 
sieńiu pomocy radio i samoloty, któ- 
re w wielu wypadkach dowożą do 
uwięzionych okrętów żywność, Akcję 
ratunkową prowadzi kika okrętów 
wojennych tloty niemieckiej oraz spe- 
cjaine statki do rozb'jania lodów t. 
zw. łamaczolodów tioty sowieckiej, ło- 
tewskiej i tiniandzkiej, Bazą operacyj- 
ną, że się tak wyrazimy, iejakcji jest 
Rewel. Przybył tam onegdaj linjowy 
okręt niemiecki „Hessen*, л 

" Niema dnia prawie aby dzienniki 
nie przyniosły wiadomości że ten lub 
inny Siaiek uwięziony pod naporem 
lodów został poważnie uszkodzony i 
załoga jego jest w niebezpieczeństwie. 
W pobužu Rygi „атасге lodów * 

mają również nie mało do roboty. 

Ciągle z coraz to innej strony rozie- 
goją się sygnały radiowe wzywające 
pomocy ze staików, które wobec Sła- 
bego pizygoiowania do podróży na 
„wodach północnych nie mogą da 
"sobie rady wśród lodów. 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Dziś o g. 12 m. 30 pp. 

po cenach znižonych 

PORAN:K SRS „EGHO” MĘ » KIEGO 

DWA OSTATNIE WYSTĘPY 
OPERY WARSZAWSKIEJ 

o 2. 4ej pp. po cenach zniżonych 
Opera FAUST 445 (4 obrazy) 

Wieczorem wyjątkowo 0 g. 7 m, 45 

RIGOLETTO 
opera Verdi'ego 

  

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L. 0. P. P. 
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Nieważność listy 
Podług art. 3 konstytucji marco- 

wej ustawy przez Sejm uchwalane 
zyskują moc obowiązującą w czasie 

przez też same usiawy określonym. 

Stale i zasadniczo określonego termi- 

nu, po upływie którego dana usta- 
wa zaczyna obowiązywać, o ile w 

pojedynczym wypadku nie nastąpiło 
inne, specjalnie przewidziane określe- 
nie czasu, w konstytucji polskiej nie- 

'ma. Zgodnie z tem, w „każdej usta- 

wie musi być zawarty przepis stano- 

wiący odkąd ona wchodzi w życie i 

zyskuje moc obowiązującą. Najiatwiej- 

szą pod tym wzgiędem - formułą, 

nad którą zastanawiać się i omawiać 

jej bliżej nie trzeba, jest orzeczenie 

iż ustawa wchodzi w życie z dniem 

jej ogłoszenia. To też przepis lak 
siormułowany bywa zwykie mecha- 
nieznie powtarzany w, ustawach. 

Powtarzają go także rozporządzenia 
rady ministrów, nieraz bardzo waż- 

nej w skutkach swoich treści. Zasa- 

da prawna iż ustawa powinna być 

znaną społeczeństwu a przynajmniej 
tym których" bezpośrednio dotykać 

będzie, jest i przez Sejmiprzez Rząd 
ignorowana. lgnorowanie to elemen- 

tarnej maksymy prawnej idzie tak 

daleko, iż nawet usiawy przewidują- 

ce nowe sankcje karne wchodzą w 
życie w dniu ogłoszenia ich w dzien- 

niku ustaw, a tym samym w czasie 

gdy z powodu  techiiicznych prze- 

szkód i fizycznej niemożności dzien* 

nik ustaw natychmiast po jego opu- 

blikowaniu nie mógł jeszcze dotrzeć 

do wszystkich województw ' powia- 

tów i-stać się wszędzie  wiadoniym. 

W ten sposób z kisuzulą naiychmia- 

stowej wykonalności weszły w życie 

sankcje karne przewidujące areszt do 

6 miesięcy w usiawie o ochronie lo- 
katorów z 28 czerwca 1919 r. i pod- 

wyżkę kar za zwłokę w opłacie nie- 

kiórych podatków w ustawie z 24 

października 1923 r. (pozycja 891). 

Bywały jednak i gorsze z stanowiska 

prawnego rzeczy. Łamano bez cere- 
monji podstawową zasadę iż piawo 

wstecz obowiązywać nie może. Tak 

np. ustawa z 23 kwietnia 1920 r. 
przedłużająca na jeden rok, moc 

obowiązującą poprzedniej ustawy z 3 

kwietnia 1919 r. O dostarczaniu mie- 

szkań ną potrzeby wojska ogłoszoną 

została w dzienniku ustaw 6 maja 

1920 r., tymczasem jej moc obowią- 

zująca oznaczoną została już od 12 

kwietnia, a więc w czasie uprzedzają- 

cym publikację. 

W takim horendalnym stanie na- 

szego prawodawczego mechanizmu 

opublikowaną została w pierwszym 

numerze dziennika ustaw datowanym 

9 stycznia r.b. ustawa z 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, 
W art. 97 tejże powtórzoną została 
utarta formuła iż ustawa wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. Zaraz w 

następnym numerze dziennika lecz 
datowanym także 9 stycznia opubii- 

kowane zostało rozporządzenie Rady 

Ministrów z tegoż dnia © wykonaniu 

ć tejże ustawy, w szczególności jej 
art, 19—a mianowicie o ustaleniu na 

rok 1926 wykazu imiennego nieru- 
choniości ziemskich, podlegających 
wykupowi przymusowemu. Pośpiech 
niezwykły, pełen energi! W inrych 
znowu wypadkach, ministerja nasze 
nie spieszą się. Ustawa 0 osadnic- 
twie wojskowem z 17 grudnia 1920 
r. przyrzekła wydanie przepisów o 

sposobie oszacowania, cenie wykupu 

i sposobie spłaty '*wywłaszczonych 

gruntów, lecz wszystkie te przyrze« 

czenia nie zostały dotąd wykonane, po- 

mimo tego że Sejm i rząd zajmowa. 
"ty się później ustawą, grudniową, 
mianowicie pierwszy przy okazji u- 
stawy z 16 sierpnia 1923 r., drugi 
wydając rozporządzenią prezesa Głów- 
nego Urzędu Ziemskiego w dniu 30 
maja 1923 r. (poz. 552 i 553). Jesz- 
cze jeden przykład, więcej nawet ra- 
żący, bo odnośny akt prawodawczy 
nie byłby połączony z wydatkami 

dla skarbu. Mianowicie w prawie o 

wywłaszczonych. 
małżeństwie z 1836 r. obowiązują- 
cem na terytorjum b. Królestwa Kon: 
gresowego, są niektóre artykuły bę- 

dące w rażącej spizeczności i z kon- 

stytucją i z najskromniejszym senty- 
meniem _ patrjotycznym obywatela 

„wskrzeszonej, wołnej od zaborców 

Polski. —Dotąd jednak ani odpowied- 
nie ministerjum ani Sejm nie pomy- 

ślały o stosownym akcie usiawo- 

dawczym. *) 
Tymczasem w Sprawie reformy, 

która w tej konstrukcji w jakiej zos* 
tała zbudowana, wywołała i wywo- 
łuje tyle wątpliwości i zdań krytycz. 

nych nie tylko w poważnych sierach 

rolniczych ale także w sferze praw- 
ników i ekonomistów, wykonanie 

ustawy następuje z pioiunującą szyb- 

kością. Jednego i tego samego dnia, 

9 stycznia, w dzienniku ustaw ogło- 
szone zostały ustawa i jej rozporzą- 

dzenie wykonawcze, pierwsza w nu- 

merże pierwszym, drugie w numerze 

drugim dziennika. Niezwykły ten poś- 
piech spowodowany został ustępem 

3-im art. ustawy, stanowiącym że dla 

roku 1926 wykaz imienny majątków 

skazanych na wywłaszczenie, zostanie 

ogłoszony do dnia 10 stycznia tegoż 

roku. 

Czy jednakże jednoczesne, pod 
jedną itą samą datą, w której nastą- 

piła publikacja ustawy, wydane i opu- 

blikowave rozporządzenie wykonaw- 

cze jest legalnem a tym samym 

ważnem? Jest to pytanie  niez- 
miernie doniosłe,  Oogėluego praw- 

nego znaczenia, nietylko w ramach 
kwesiji specjairiej, o kiórą W tej chwi- 

li chodzi. P. A. Giabowski w arty* 

kule swoim p. t. «Pierwsza proskryp. 

cyjna lista» w 15 Nr. Czasu z 20 
stycznia r. b. dotyka, zreszią bardzo 

pobieżnie czysto prawnej kwestji i 

zapominając że ustaenie wykazu ma- 

ątków nastąpiło na posiedzeniu ra- 

d, minisirów już w dniu 7 stycznia, 

wypowiada zdanie iż jestto wpraw- 

dzie „inełegancja* ale nieważność 
skutkować nie może. Ze zdaniem tem 

bliżej prawniczo niewymotywowanem, 

zgodzić się nie można. — Przede- 
wszysikiem, rozwiązać należy zasadni- 

czo pytanie jak rozumieć ulubioną 
naszego Sejmu formułę, zastosowaną 
i w ustawie o reformie rolnej, orze- 
kającą, że ustawa wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. Otóż dzień og- 
łoszenia jest wiadomym, jest zazna- 
czony na numerze dziennika, ale nie- 
znanym i niemożliwym do ustalenia 
jest moment, w którym dziennik w 
świat wychodzi a tym samym w któ- 
rym zawarta w nim ustawa staje się 
oczom ludzkim dostępną. Mamy wy: 
raźną datę dzienną, ale nie mamy 
daty godziny. Dziennik, w którym 
pewien przepis karny został zawarty 
może wyjść po południu, może na. 
wet późno wieczorem.  Niepodobna 
zatem stosować sankcji karnej prze- 
widzianej w owym przepisie do czy- 
nu popełnionego tegoż dnia rano, a 
więc w momencie gdy jeszcze ogło- 
szenie przepisu nie nastąpiło. To jest 
zupełnie jasne. Dzień kiórego datą 
związane jest znaczenie mające skut 
ki prawne, trwa do godziny dwuna- 

stej w nocy. W' tym sensie wypo- 
wiadają się nauka prawa i ustawo- 
dawstwa, Parę przykładów pod 
tym wzgiędem. Art. 1 Kodeksu 
cywilnego Królestwa polskiego, ko- 
deksu zredagowanego bardzo dobrze, 
tak jak obecny Sejm redagować nie 
potrafi, stanowi że wykonanie praw 
zaczynać się będzie w całem  Króle- 
stwie polskiem z dniem następują 
cym po dniu ogłoszenia. A więc ten 
dzień, w którym ogłoszenie nastąpi- 
ło, jest wolnym dniem pełnym aż do 
północy; i 'wykonanie ogłoszonego 
prawa aż do kalendarzowego zakoń- 
czenia dnia zacząć się nie może. 

*) Piszący te słowa, przedstawił gotowy 
prawny miaterjał w tej sprawie jeszcze w b. 
Radzie stanu w r. 1918 a następnie przed kil. 
ku łaty przy okazji posiedzenia Komisji Ko- 
dyfikacyjnej, przedstawicieiowi Ministerjam 
Sprawiediiwości. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
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ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE. — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10: 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LiDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

oraz z prowincji 

„Układ sił parlamentarnych w Niemczech 
BERLIN 23 | PAT. W. związku 

z wczorajszą dyskusią w Reichsiagu 
Vossiśche Zeitung pisze: Koalicja 
rozporządza w Reichstagu tyko 170 
głosami gdy stronnictwa opozycyjne 
t. j. niemiecko-naiodowi — hitlerow- 
cy i komuniści rozpoiządzają również 
około 170 głosami, Przy powstrzy- 
maniu się od głosu socjalistów i par- 
tj gospodarczej wynik głosowania 

Przygotowania do międzynarodowej 
konferencji gospodarczej. 

GENE WA 23 1 PAT. Generalny 

będzie zależał od mniejszej lub wię* 
szej liczby posłów na rozstrzygają* 
cem posiedzeniu. W kołach  parla- 
mentarnych liczą również na to, że 
wnioski komunistów i prawicy wy- 
rażające voium nieufności dla rządu 
będą odmiennie umotywowane, Gzię- 
ki czemu głosy opozycji zostałyby 
rozstrzelone. 

W liście swym sekretarz generalny 
sekretarz Ligi Narodów w odpowie* 
dzi na list Cziczerina w spiawie za- 
proszenia Rosji do wzięcia udziału 
w komitecie mającym przygotować 
międzynarodową konierencję . gospo- 
darczą — z znaczą iż celem poinfor- 
mo'wania Cziczerina co do charak- 
teru projektowenej konferencji prze: 
słał mu protokuł obrady 6-g0 zgro: 
madzenia Ligi Narodów jak również 
sesji Rady Ligi z grudnia ub. roku. 

wyraził zadowolenie z powodu tego 
że Rosja nie poczyniła żadnych za- 
strzeżeń w sprawie zaproszenia do 
prac w rzeczonym komiiecie dwuch 
delegatów. Dlatego też do wskaza- 
nych przez Rosję delegatów Gunso- 
ka i Czinczuka wysłane zostaną bez- 
pośrednio zaproszenia. Jednocześnie 
sekretarz generalny zawiadamia że ko- 
mitet nie zbierze się przypuszczalnie 
wcześniej niż w połowie kwietnia rb. 

Sowiety a państwa bałtyckie. 
Projekt układu o nieagresji — Uzależnienie gospodarcze. 

„Jaunas Žinios“ donosi > Moskwy, že w komisarjacie spraw zagra- 
nicznych Z. 5. S$. R. ostatniemi czasy mówi się często o sprawie stosun- 
ków z państwami bałtyckiemi. Rozmowy te stoją w związku z oświadcze- 

niem biura politycznego  partji komunistycznej o odciągnięciu przez 
Z. SSR państw bałtyckich w sterę swych wpływów ekonomicznych drogą 
związania ich przemysłu i handlu z rynkami Z. SSS. 

„Pozatem w Moskwie postanowiono ponownie wysuriąć projekt O za- 
warciu z państwami bałtyckiemi układu o nieagresji, Układ miałby być 
zawariy z każdem pańsiwem oddzielnie. 

W. kołach miarodajnych w Moskwie 
nie przekonanie, że Sowiety pr 

—pisze dziennik— panuje obec- 
ędzej zdołają osiągnąć swe cele drogą uza- 

leżnienia gospodarczego państw bałtyckich od Rosji. 

Minister Piip w Rydze 
RYGA, 23.1. Pat. 

przybył tu dziś rano—na zapytanie w 
Estoński minister spraw zagran. prof. Piip—który 

sprawie pogłosek jakie ukazały się 
w. prasie zagianicznej jakoby państwa bałtyckie miały uzależnić swój 
udział w” komisji „przygotowawczej do  kofferencji rozbrojeriowej od 
udziełu w tej komisji Rosji — oświadczył iż nie wie nic o tego rodzaju 
stanowisku jego 1ządu, 

KODEK DJE BEKO ZF Z PRZYIYWOTA OCT RYDZE TRIE OLESEPERIAZ TE ATU ZOT CETIETY TT OE OTTO BTW OWOC 

Łatarg sowiecko "chiński. 
Aresztowanie sowieckiego administratora kolei. 
LONDYN, 23.1. Pat. Adminisirator sowiecki kolei 

skiej Iwanow, który jak wiadomo: został aresztowany, 
do kwaiery chińskiego sztąbu generalnego. Rząd ch 
rektorem kolei wschodniej pewnego inżyniera rosyjskiego usposobionego 
wrogo wobec Sowieiów. 

wschodnio-chiń- 
„ Odstawiony został 

ińsci mianował dy- 

Ultimatum Cziczerina. 
PEKIN, 231, Pat. Cziczerin wystosował do prezydenta Tuan-Czi Juia 

notę domagającą się przywrócenia ę a w pizeciącu trzech dni 
rząiku w Mandżuji, zrearzowania układu sowiecko-ch 

ini zupełaego po- 
ińskiego oraz wy- 

puszczenia na wolność kierownika dyrekcji kolei wschodnio ch ūskiej Iwa- nowe. Gdyby rząd chiński z jakichkolwiek powodów nie był. w stanie zlikwidować kontiiktu rząd sowiecki prosi rząd chiński aby go upoważnił do przywiócenia porządku w interesie obu stron na własną rękę. Rząd sowiecki oczekuje w tej kwestji natychmiastowej odpowiedzi. 

Gen. Feng w opałach. 
LONDYN, 231. Pat. Dzienniki 

konfliktem rosyjsko chińskim. Pele-M 
dzisiejsze zajmują się szczegółowo n ele Gazette donosi z Pekinu, że woj: ska marszałka Wu-Pei:Fu które posuwają się w kierunku Szanhaj mają połączyć się z Czang-Tso Linem. Oczekiwane są operacje wojskowe na Szeroką skalę. Czang-Tso-Lin posuwa się na południe, 

Pei Fu i Li-Czin:Lin posuwają się ku 
pokonania gen. Fenga. 

podczas gdy Wu- 
północy ze wspólnym zamiarem 

Komunikacja lotnicza Moskwa—Berlin 
via Ryga. 

Łta donosi, że w 
kacja lotnicza Moskwa -berlin. 

początkach kwietnia b. r. wznowiona zostanie komuni- 
Marszruta przewiduje mastepujgce siacjet Moskwa— Wielkie Łuki—Ryga—Królewiec—Gdańsk—beriin. Podróż z Moskwy do Berlina będzie trwała 8 godzin. 

345 mii w ciągu 4=ch godzin. 
LONDYN 22.1 PAT. Lotnik angielski Allan Cobham odbywający pod óż powi. ną z Londynu do Capetown w południowej Afryce — syglalizaje ze A min a północnej Rodezji. Przeleciał on w ten sposób przestrzeń 

Lotnik przebył dotychczas bez wypadku około 6.000 000 mil. 
i mil w ciągu 4-ch go zin. 

zr 

Podobnież, zgodnie z ogólnemi 

zasadami prawnemi, art. 187 Kodeksu 

cywilnego niemieckiego w. ustępie 

1-ym orzeka, że dzień, z którym zwią* 
zany jest początek prawnego charak= 

teru, nie może być zaliczany. Takich 
przepisów, przykładów, interpretacji i 

poglądów przytoczyć można więcej. 

Słowem, gdy chodzi o ustawę rol- 
ną, jej moc obowiązująca zaczęła się 

dopiero z wybiciem dwunastej go- 
dziny w nocy zamykającej dzień 9 

stycznia. Przed upływem tej godziny 

nie mógł jej nikt wykonywać. Nie 
mogła jej też wykonywać rada mi- 
nistrów, w pierwszej linji obowiąza- 
na do uszanowania prawa. 

Obojętną jest tu okoliczność przy» 
toczona przez p. A. Grabowskiego, 
że obrady w tej sprawie, może na- 

wet ustalenie pewnych punktów wy- 

tycznych, nastąpiło w radzie mini- 

strów już 7 stycznia. Gdyby 'nawet 
tak było, fakt ten nie może. mieć 
żadnego wpływu na zasadnicze py- 
tanie, Urzędowa data wydania roz- 

porządzenią jest oficjalną i decydu- 
iącą, a jest nią data 9 stycznia. Rów- 
nież obojętną prawnie okolicznością 
Jest konieczność pośpiechu wypły= 
wająca z p. 3 art. 19 ustawy 0 refor- 
mie rolnej. Miarodajne czynniki mo- 
gły były postarać się o wcześniejsze 
opublikowanie dziennika ustaw, a w 
nim prawa z 28 grudnia r. z. Skoro 
to nie nastąpiło i sama ustawa rolna 
opublikowaną została dopiero w 
dniu 9 stycznia, rada ministrów 
mogła wydać i opublikować rozpo 
rządzenie wykonawcze dopiero w 
dniu 10 stycznia. Dia prawnika jest 
to zupełnie jasnem. 

Alfons Parczewski, 
Profesor Uniwersytetu Ste» 

fana Eaiercge. 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWiĘCIANY — ul. Wiięńska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁO>ZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stionie 2-ej i 3-ej 30 g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznye 

o 20 proce. drożej 

Sejm i Rząd. 
Delegacja bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych u min. 

Ziemięckiego, 

WARSZAWA, 23.1, (tel. wł, Słowa) 
Dziś rano „Min, Opieki i Pracy p. 
Ziemięcki. przyjął przedstawicieli Cen-. 
trali Oroanizacyj zawodowych pra- 
cowników umysłowych, którzy przed- 
stawili rozpacziiwą Sytuację bezro- 
botnych pracowników umysłowych. 
Dalsze przeprowadzenie sanacji skar- 
bu jedynie kosztem pracujących mas 
wyczerpuje je. do ostatecznych granie, 
Koniecznem jest wobec tego zapew- 
nienie bezrobotnym uczciwych  za- 
robków oraz . udzielenie wydatnej 
pomocy akcji współdzielc ej. Rząd 
musi więc naprawdę energicznie za- 
brać się do wałki z drożyzną. . Min. 
Ziemięcki, obiecał delegacji przychyl- 
nie rozpatrzeć jej postulaty. 

Awanse oficerów, 
WARSZAWA, 23-1. (żel. wł. Słowa) 

Tegoroczne awanse w korpusie ofi- 
cerskim uległy znacznemu opóźnie- 
niu ze względu na zmianę gabinetu 
i redukcję budżetu. Awanse muszą 
być ograniczone jedynie do niższych 
oficerów do podpułkownika włącznie. 
Ogłoszenie listy awansów nastąpi 
Z AWOPIĘ w marcu lub kwie- 
niu. 

Konferencja w sprawie robót 
drogowych. 

"WARSZAWA, 231. (żel. wł. Słowa). 
Dziś « w departamercie samorządo- 
wym Ministerstwa Spraw  Wewnętrz- 
nych pod: przewodnictwem dyrekto- 
ra Wajsbrota i z udziałem przedsta- 
wicieli zainteresowenych ministrów 
odbyła się konferencja w celu opra- 
cowania pląnu robót drogowych i 
ziemnych. j:kie mają być. podjęte 
ptzez samorządy. 00a 

Elektryfikacja Polski, 
WARSZAWA, 23. 1. (żel. wł. Słowa) 

Bank Gospodarstwa Krajowego wszedł 
w porozumienie z Syndykatem ame- 
rykańskim European  Utiliter Corpo- 
ration w celu realizacji planu elektry- 
fikacji Polski opracowanego przez 
Ministerstwo Robót Publicznych. 

Ruchoma skala płac dla urzę- 
dników, 

WARSZAWA 23.1. (£el. wł, Słowa). 
Na wczorejszem posiedzeniu Rady 
Ministtów osiągnięto porozumienie 
pomiedzy mimstrami @ -P, P. S, a 
ministrami i z Z. L. N. Porozumienie 
polega na tem, że ministrowie Mora- 
czewski i Ziemęcki odstąpili od swych 
posiulatów na temat póżyczki we- 
wnętiznej, zyskując na tem od min. 
Zdziechowskiego ruchomą skalę płac 
dla urzędników poczynając od 1-ge 
kwieinia. 

Wzrost bezrobocia. 

WARSZAWA 221. (żeltbł Słowa). 
Tydzień ubiegły przyniósł Polsce dal- 
szy dość znaczny wzrost bezrobocia. 
Na podstawie raportów urzędów po- 
śiednictwa pracy ustalono, że liczba 
bezrobotnych 16 bm. wynosiła w ca- 
łej Polsce 341380 osób. W porówna- 
niu z tygodniem, poprzednim  licz- 
ba bezruboinych powiększyła się 
o 12751: 

Sprawa nadužyč w wojsku, 
„WARSZĄWA 234 PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmowej Komisji Budże.owej 

szef Koipusu Kontrolerów gen. Górecki oraz 
zastępca szefa administiacji armji gen. Nore 
wid-Neugebauer dawali wyjaśnienia na te 
zarzuty jakie zawierało Spi awozdanie Naj- wyższej Izby Kontroli Państwa o działaność. 
ci T Sj pe za rok 1924, 

wyjaśnień udziejonych przez prze . 
wicieli M. S. Wojsk. OKURATO W dE 
wszystkiem że zupełaie bezpodstawne były 
intormacje jakoby Najw. Izba Kontr: li stwier- 
dziła brak około 150  miljonėw złoiych z 
budžeiu M. S. Wojsk, Zarzuty wy'knięte 
pizez Najwyż. Izbę Kontroli dotyczyły czę. 
ściowo zbyt wietkich sum wypłacanych w 
niektórych odóziałach wojskowych przez in- tenceniurę za przedmioty zakupowane dla 
wojska, częściowo zaś zaliczek dostarcza» 
nych dostawcom niezawsze na to zasługują: cym i bez odpowieoniej gwarancji. Sprawo- 
zdanie N. l. K. nie zawierało jednakowoż 
zarzuiów bezpośredniej kradzieży czy tek 
defraudacji, 

, Z wyjaśnień ze strony przedstawiciejl 
Min. Sp. Wojsk. wynika, że w wieiu bardze 
wypadkach — samo Min. wytoczyło surowe 
dochodzenia i śledziwo karnosądowe prze. 
ciwko funkcjonarjuszom względnie wojsko- 
wym, którzy się dopuszczeli nieprawidło- 
wości iże w skutek tepo Śiedztwa zapadł 
szereg wytoków na karę Śmieici nawet opie: 
wających i wykonanych. 

lyskusja w tej sprawie nie została jesz- 
cze ukończona — dalsze bowiem wyjaśnie» 

nia będą udzieione przez zastępcę szeta ad- 
tninistracji armji gen. Norwid-Neugebaura. 
Po zakończeniu dyskusji — specjalnie po 
wołana podkomisja oirzyma zięcenie p'zed- 
stawienia odpowiednich wniosków pełnej ke- 
misji budżetowej do uchwalenia. 

 



ECHA KRAJOWE 
  

Młodzież Akademicka w Nowogródzkiem. 
— Korespondencja Słowa. — 

Przed kilku miesiącami miałem 
już sposobność mówić o 'zorganizo- 
waniu się młodzieży akademickiej 
woj. Nowogródzkiego w Związku 
Ak. woj. Nowogr.; dziś chciałby słów 
kilka powiedzieć o pracy Zwią:ku 
już dokonanej i zamierzonej na naj- 
bliższą przyszłość. 

Pierwsze miesiące upłynęły na 
wewnętrznej konsolidacji i tworzeniu 
środowisk uniwersyteckich. W trak- 
cie tego zarząd Związku nawiązy- 
wał kontakt 2 poszczególnemi insty- 
tucjami społecznemi celem wspólnej 
pracy kulturalno oświatowej na tere- 
nie województwa Nowogródzkiego. 
Rezultatem tego było uzyskanie ca- 
łego szeregu bibljotek, kióre w róż- 
nych „akąikach powiatów Nowo- 
gródzkiego, Wołożyńskiego i Lidz- 
kiego, twoizą Ogniska Macierzy 
szkolnej. 

Członkowie Związku, którzy już 
ukończyli lub są na ukończeniu stu- 
djów, organizują swe najbliższe oko- 
lice. Z uznaniem należy podkreślić 
organizację kursów oświatowych, 
wykładów rolnych i t. p. przez kol. 
Czesława Oleszę w swym majątku 
Niehrymowie. Jeśli w ten sposób pra- 
cować będzie każdy członek Związku, 
to prędko pokryjemy całe wojewódz- 
two siecią placówek polskich, tętnią- 
cych życiem narodowem, szerzących 
kulturę ducha polskiego. 

Worończa, Czombrów, Niehrymow, 
Zdziencioł, Naliboki oto miejsco- 
wości, gdzie są już realne podsta- 
wy do dalszej pracy narodowej. Ze 
smutkiem nadmienić muszę, iż pe 
wien odłam młodzieży akademickiej 
powiatów Nieświeskiego,  Stołpec- 
kiego i Baranowickiego, należy do 
organizacji terytorjalnej nie mającej 
realnego terenu pracy. 

Mimo dużych usiłowań z naszej 
strony, odłam tej młodzieży, nie chce 
zrozumieć szkody jaką  wyrżądza 
swemu powiatowi, nie łącząc się w 
Związku. Nie tracę jednak nadzieji, 
że ciioć później, lecz zrzeszą się w 
Związku, by usilnie pracować nad 
rozszerzaniem kuliury polskiej w za- 
kątkach swych powiatów oddalonych 
od ognisk naukowych, by uświada- 
miać politycznie w przededniu no- 
wych wyborów szerokie masy nie 
oijentujące się w życiu politycznem 
a idące na lep demagogicznych ha- 
seł. fu winna wpłynąc opinja star- 
szego społeczeństwa, które niech sa- 
mo oceniając stan rzeczy, jaki jest, 
za szkodiiwy, wpłynie na jednostki 
w kierunku uświadomienia im szkod- 
liwości ich poczynań. Nam akademi- 
kom kresowcom nie wolno należeć 
tylko do organizacji o celach samo 
pomocowych. My młodzież kresowa 
tworzyć musimy to zarzewie życia 
polskiego, które obecnie starsze po- 
kolenie prowadzi. Zwolna przejmo- 
wać winniśmy poszczególne  pla- 
cówki z bark i tak już przemę- 
czonych rodziców naszych i po- 
magać im naszym zapałem do pra- 
cy twórczej. Szkoda każdej chwili straco 
nej. Wierzę więc, że ów odłam mło- 
dzieży, prowadzony przez jednostki, 
zbolałe życiem wygnańczem, da się 

wreszcie nakłonić do pracy ideowej 
społecznej i twórczej na _ terenie 
woj.  Nowogrodzkiego. Do Zwią- 
zku zatem niech każdy wstępuje ko- 

mu polskość Kresów leży na sercu. 

Trzeba zdać sobie jasnosprawę, że ja- 
ką będzie nasza praca na Kresach, 

taką będzie też ich przysz ość. Dość 

więc utopji, dość czekać na rzeczy 

dziś nierealne. Bierzmy się wespół 
do pracy energicznie, byśmy potem 

nie żałowali naszej opieszałości. 

W czasie Świąt Zarząd zorgani- 

zowat odczyt prof. Kłosa w Nowo: 

gródku, który zgromadził liczną pu- 

bliczność do sali wojewódzkiej, gdzie 
przed oczami widzów  przesunęło 
się przeszło sto przezroczy, wyswiet- 

"dających zabytki architekiury nasze- 

go województwa. Niech nam będzie 

wolno jeszcze raz na tem miejscu 

   

  

STYŁ „URZĘDOWY*. 
Przedewszystkiem należy porozu- 

mieć się: czy wogóle może istnieć 

styl zwany urzędowym i czy ma u- 

zasadnioną rację bytu. Sm 3 

Powie niejeden: oczywiście, że nie 

można przecie pisać dokumentów u- 

rzędowych stylem pospolitym! 

A co to jest styl pospolity? 

jest to styl — jak tłumaczy np. 

Zawiliński — „nie różniący się od 

mowy codziennej". Bardzo pięknie, - 

lecz nie każdy przecie używa jedna- 

kowego stylu w potocznej mowie. 

Są w każdem cywilizowanem społe- 

czeństwie tacy, którzy „na codzień 

używają w mowie potocznej nawet 

wcale ładnego i indywidualnego sty- 

lu. Styl pospolity nie potrzebuje tedy 

być koniecznie stylem prostackim. 
Tu właśnie trafiamy w sedno. 

Styl aktów urzędowych, podań, za- 

świadczeń, zapytań i odpowiedzi 

władz etc. etc. nie może być stylem 

prostackim. Posługując Się stylem 

biurokratycznym (iepiej wyrażać się 

tak niż mówić o stylu «urzędowym») 

nie należy przeto używać wyrazów 

i zwrotów... karczemnych, zbyt pou- 

fałych, do brutainości dosadnych, im- 

Nowogródek, 21 stycznia, 

złożyć wyrazy prawdziwej wdzię- 
czności za ofiarny swój przyjazd 
profesorowi, który zdając sprawę z 
kuliuralnego znaczenia odczytów, 
podobnych, przybył bezintereso vnie 
do stolicy naszego Związku. Zorga- 
nizowaliśmy też Komitet mający na 
celu wszczęcie starań О założenie 
codziennego organu woj. Nowogródz - 
kiego. Komitet ów ma też za za- 
danie, prowadzenia jak najszerszej 
korespondencji z pismami, informując 
ogół o niedomaganiach życia na Kre- 
sach i o stanie naszych interesów 
narodowych i gospodarczych. 

Z radością i dumą zaznaczyć mu- 
simy iż Jego Ekscelencję ksiądz bi- 
skup Łoziński i minister Raczkiewicz 
raczyli przyjąć tytuł honorowych 
członków Związku naszego. To po- 
parcie moralne dostojników kościoła 
i władzy państwowej niech będzie 
dla nas bodźcem tem usilniejszych 
poczynań w dziedzinie życia społecz- 
nego i doda nam sił do zreziizowa- 
nia naszych najbliższych zamiarów: 
pokrycia województwa siecią ognisk 
Mac:erzy szkolnej, skąd ma promie- 
niować duch polskości usymbolizo- 
wany w osobie wieszcza naszego 
Adama Mickiewicza, duchowego na- 
szego Patrona. W imię więc najży- 
woiniejszych interesów życia kreso- 
wego i w imię idei tworzenia silnych 
duchem polskim Kresów, młodzież 
akademicka woj.  Nowogródzkiego, 
niech zrzesza się  jaknajprędzej w 
Związku Akademików woj. Nowo- 
gródzkiego. 

Kazimierz Kraszewski. 

GRODNO 
— Ujęcie sprawcy mordu we 

wsi Grandzicze. Energicznie pro- 
wadzone śledztwo przez zastępcę 
Komendanta policji powiatowej p. 
Makarewicza rychło doprowadziło do 
ujęcia sprawcy ohydnego mordu na 
rodzinie Gutmanów we wsi Grandzi- 
cze. 

'Jest nim były jeniec bolszewicki 
h Chruszczów, pozostający ra służ- 

ie u Gutmanów, w charakterze pa- 
robka od końca r. 1920. 

Wobec nadzwyczajnej pracowitoś- 
ci i pilności oraz oddania się dobru 
swych chłebodawców  Cnruszczów 
uznawany był tam za członka rodzi- 
ny. L byłaby ta sielska idylla trwała 
nadal, gdyby w sprawę tę nie wdarł 
się amor, bowiem Chruszczow  za- 
kochał się w utmanównie, która 
jednak odmówiła mu ręki. 

W ub. niedzielę rodzina Outma- 
nów zaproszoną została do sąsiada 
na zabawę, dokąd również przybył 
Chruszczow. Zachowującego się żwy- 
zywająco względem swej wybranki, 
gospodarz domu zmuszony był wy- 
prosić za drzwi,Pałając zemstą Chrusz- 
czow, po powrocie swych chlebo- 
dawców do domu, przy pomocy sie- 
kiery zamordował starą Gutmanową, 
jej syna Józefa oraz .ciężko zranił 
Anieię Gutmanównę. 

Dokonawszy mordu wsiadł na 
konia i odjechał w kierunku Hožy. 

JASZUNY. 
— Obława na Wilki. Dnia 20 I 

Wil. Tow. Myśliwskie w celu tępie- 
nia wilków urządziło polowanie ze 
sznurami na 
okolicach stacji Jaszuny. Królem po- 
lowania został inżynier Józef Ło- 
stowski, który ząbił na jednem  sta- 
nowisku dwóch wilków. Prócz tego 
upolowano dwa lisy. Cekawem jest, 
iż 3 wilki stały w otoczonym fladra- 
mi ostępie w ciągu dwuch dni, 
  

Żądajcie wszędzie 
Ф » 

korji 
najstarszej w Polsce 

założonej w 1816 roku 
Fabryki Cykorji 

Ferd. Bohm i Go. 
w Włocławku Sp. Ake. 

е # & 

Wywiad z p. posłem 
Kalenkiewiczem. 

W związku z ogłoszeniem listy 
imiennej właścicieli _wywłaszczonej 
ziemi—zwróciliśmy się do posła Kalen- 
kiewicza z prośbą o wyrażenie swej 
opinii. 

— Jaki jest pogląd p. posła na 
ową listę proskrypcyjną? 

Uważam, że owe 50,000 hek- 
tarów na skutek starań pewnych 
grup poselskich nie dosięgły z góry 
przewidzianej ustawą cyfry 200,008: 
hektarów. Co do imiennego wykazu, 
to uważam, iż wielu z owych właś- 
cicieli tych 50,00 hektarów sami 
zgłosili swą ofertę na gotowość par- 
celacji. Naskutek niepełnej * przewi- 
dzianej cyfry w tej sprawie Wyzwo- 
lenie wystąpiło z protestem: „Miało 
być 200 tys.!* 

— Co pan poseł powie o wywo- 
dach prof. Strońskiego, który w 
Warszawiance kwestjonuje ważność 
prawną ogłoszonej listy? 

— Nie jestem prawnikiem i dla- 
tego trudno mi w tej kwestji decy- 
dować. Jeżeli prof. Sironski jest tak 
samo dobrym prawnikiem jak publi- 
cystą, to — kto wie, może ma słusz- 
ność. 

— Czy p. poseł nie zamierza 
wszcząć jakichś kroków celem  ulże- 
nia doli wywłaszczonych właścicieli? 

— Dotąd nie słyszałem jednego 
głosu protestu z ich strony. Ja sam 
wystąpić nie miałem więc powodu 
ani racji. Gdyby w przyszłości za- 
grożeni właściciele zwrócili się do 
mnie o interwencję, niezwłocznie 
stanąłbym wedle możności w ich obro- 
= Uważałbym to za swój obowią- 
zek. 

— Czy nie zwrócił p. poseł uwa- 
gi, iż w liście imiennej figurują wy- 
łącznie polskie nazwiska? 

— Istotnie. Umieszczenie przeważ- 
nie polskich nazwisk i ich majątków 
na liście wywłaszczenio wej — nasam- 
przód — wywołało moje oburzenie. 
Dziś, gdy wywłaszcza się w. tak 
bezprzykładny sposób własność. pol- 
ską powszędy: na Litwie i w Во!- 
szewj, — my nadal bawimy się w 
kurtuazję i zostawiamy na przysz- 
łość dobra właścicieli obcoplemien- 
nych — których takie mnóstwo jest 
na Kresach. 

— Czy p. poseł nie przewiduje 
jakichś zmian czy rozłamu nawet w 
swoim klubie w związku z ogłosze- 
niem listy proskrypcyjnej? 

— Bynajmniej. Rozłam dziś uwa-- 
żałbym za szkodliwy dla interesów 
ziemiańskich. Osobiście najmniej; 
czych zmian w klubie nie przywiduję. 
Sam kilkokrotnie bytem zapytywany, 
czy nie zamierzam wystąpić z klubu. 
Uczynić tego nie myślę. 

Wystąpienie bowiem  ktėregokol- 
wiek z posłów ziemiańskich ze Zwią- 
zku Ludowo Narodowego, byłoby 
osłabieniem wpływów naszych w 
najpotężniejszem bądź co bądź stron- 
nictwie sejmowem, w którem osiąg- 
nęliśmy już pewien autorytet. 

Wręcz przeciwnie, uważam i pod- 
kreślam, iż obecność nasza—t. j. po- 
słów związanych z ziemiaństwem—w 
Z.L.N. jest zbawienna i konieczna. | u- 
bolewania godne, że takmało nas jest 
w tym klubie. 5 

Gdyby nasza grupa byla liczniej- 
sza, to—kio wie—może i inne tory 
przybrałaby polityka Z.L.N. Słusznie 
ktoś podkreślił, iż grupa posłów zie- 
miańskich skutecznie  temperować 
może zbyt radykalne częstokroć wy- 
stąpienia innych członków klubu Z. 

terenie wynajętym w LN 

Eug. Sch. 

* 

Nie możemy zamieścić wywiadu 
z posłem Kalenkiewiczem bez zazna- 
czenia, że jego poglądy absolutnie 
nie zgadzają się z naszemi. Przedew- 
szystkiem pos.  Kalinkiewicz  za- 
patruje się całkiem swoiście na 
istotę mandatu poselskiego. Na- 
szem zdaniem poseł powinien wszczy= 
nać sprawę nie na podstawie roszczeń 

We 

Zgon kardynała Mercier 
BRUKSEL, 23. |. Pat, Godz. 14-ta Kardynał Mercier zmarł. 

Prof. Kemmerer o Polsce: 
NOWY-YORK, 231. PAT. United presja, chwalebny patryotyzm i ofiar- 

Press. Rzeczoznawca finansowy prof. ność wzmocni zdolność kredytową 
dr. Kemmerer który wrócił z War- Polski. Po'ska przebyła już najgorszy 
szawy—chwalił energiczne zarządze- okres i przezwycięży przesilenie. 
nia podjęte przez rząd polski w celu końcu prof. Kemmerer oświadczył, że 
usunięcia przesilenia finansowego— wszystkie te okoliczności przemawia- 
ograniczenia przywozu i wstrzymania ją za udzieleniem Polsce długotermino- 
wydawania pieniędzy papierowych. wej pożyczki, której Polska dla od- 

Prof. Kemmerer zaznaczył, że jakkol- budowy gospodarczej koniecznie po- 

wiek wciąż jeszcze w Polsce odczu- trzebuje. 
wa się bezrobocie i ujawnia się de- 

Podejrzana fabryka i podejrzane obstalunki. 
WARSZAWA 23.1. (tel. wł. Słowa). W związku z wybuchem w fa- 

bryce „Granat“ na Czystem w Warszawie wyszły na jaw następujące 
okoliczności. Fabryka otwarta została w styczniu 1925 r. na skutek otrzy- 
manych większych obstalunków od ministerstwa spraw wojskowych. Fa- 
bryka pracowała beż koncesji i nigdzie nie złożyła żadnych meldunków, 
ani w urzędzie skarbowym ani u inspektora pracy ani w urzędzie prze- 
mysłowym. Robotnicy tam pracujący nie byli ubezpieczeni od nieszczęśli- 
wych wypadków. Praca w fabryce odbywała się w warunkach urącgających 
wymaganiom bezpieczeństwa. W salach w których ładowano zapalniki do 
granatów instalacja elektryczna groziła w każdej chwili krótkiem spięciem. 
Przy drewnianym suficie i strychu zawalonym materjałami łatwopalnemi 
jedna iskra wystarczała aby wybuchnął pożar. W czasie wypadku jedna 
z robotnic dostała pomięszania zmysłów. 

66 rocznica cesarza Wiihelma Il. 
AMSTERDAM. 23—1. Pat. Telegraphen Company donosi z Doorn 

że 66 ta rocznica urodzin b. cesarzą niemieckiego obchodzona będzie 
bardzo uroczyście. Oprócz b. następcy tronu i księżny brunswickiej przy- 
będzie również na uroczystość brat b. cesarza ks. Henryk. 

IMDG TASK PIT ADIRNOOY IAE 

Zmiany personelu w G. P. U. na Białorusi Sow. 
Według otrzymanych wiadomości, na odcinkach poszczególnych komen- 

dantów w ekspozyturach G. P. U. nastąpiły przesunięcia personalne. Znany 
kacyk i terorysta w Waiborowiczach Goldszteja odszedł do: $akowicz, zaś 
opuszczone stanowisko przez niego zajął niejaki Łaukman. 

  

Na innych odcinkach nastąpiły takieź zniany zarządzone przez Mińsk. (ab) 

Nowa terrorystyczna organizacja komunisty» 
czna na Białorusi Sowieckiej. 

Na skutek uchwały C. K. B. 5. została stworzona. nowa or- 
ganizacja „Krasnaja Pomoszcz”. Organizacja ta uzależniona jest 
bezpośrednio od G.P, U. w Mińsku. Zadaniem jej jest opano- 
wanie kompietne wszystkich związków, organizacyj społecznych 
i oświatowych. Duży nacisk kładą na wywiad wewnętrzny wśród 
członków poszczególnych związków oraz z chwilą rozwinięcia 56 
większego „Krrsnoj Pomoszczy* na opanowanie wsi specjalnie 
granicznych. (a. b,) 

Zaopatrzenie na zimę dywersantów bolsze- 
wickich 

Z pogranicza donoszą, że w ostatnich dniach bolszewickie władze 
wojskowe przesłały dwa transporty ekwipunku wojskowego zimowego 
do, Mińska, celern zaopatrzenia wszystkich oddziałów: dywersantów stacjo- 
nujących w poszczególnych miejscowościach wzdłuż granicy. 

Ekwipunek składa się z kożuchów, dużych butów  filcowych, oraz 
futrzanych czapek. 

Zaopatrzenie dywersantów traktowane jest jako b. pilne. (ab). 

Koncentracja aparatów lotniczych na Białoru- 
si Sowieckiej. 

Z Mińska podają, że od kilku dni bolszewicy grupują większe ilości 
aeroplanów na lotniskach w Smoleńsku i' Mińsku. 

W dniu 20 b.m. przywieziono pociągiem 18 eroplanów do Miń- 
ska, które umieszczono w hangarach na tam, loinisku Ciekawem jest ja- 
kie ma to znaczenie. (a. b.). 

Nowe ofiary terroru bolszewickiego 
PARYŻ, 22.1 (PAT). Dzienniki donoszą, z Moskwy na podstawie źródeł 

angielskich, że sąd wojenny wydał wyrok na I79 ciu oficerów t9-ej brygady 
sowieckiej, którzy zbuntowali się we wrześniu 1925.r., 35- in oficerów między 
ei gen. Karpińskij zostało skązanych na karę śmierci—144 na dožywotae 

więzienie. 

Przyjazd przedstawicieli kolei zachodnich 
ZSSR. do Wilna. 

W. dniu 25 bm. przybywają do Wilna przedstawiciele kolei zachod- 
nich związku ZSSR. z prezesem zarządu p. Siwkowym na czele. 

Komisja w skład której wchodzą: Glenow, Iwanow, Kulikow, Bu- 
dzielewicz, Bronowski i Grabowski przybywa w celu wzięcia udziału w 
konferencji dotyczącej Sprawy zawarcia umowy o ruchi granicznym na 
odcinku Oiechnowicze—Raduszkowicze. 

Z ramienia województwa udział w konferencji weźmie radca woje- 
wódzki p. J. Rekowski. (b). : 

NETIKS STRYTTAŲ ISSN TKO TRIO AMT ITT ARVI TPS 

oferowanie ziemi, które podkreśla p jako środek odwetu wobec cudzoziem- 

W tam fabryki. izby robotnicze, 

Nr 10 (102P- 

So sagt Bryl. 
Donosiliśmy juś o pobycie wycieczki 

«parlamentarzysiów» polskich w Petersbur- 
gu. gdzie władze sowieckie podejmowały 
ich s ogromnem wylaniem, co jest łatwo 
zrozumiałe, bo czegóż nie robi się dla przy” 
Jaciół. Zwiedzali więc pp. Bryl, Helman, 
Fiderkiewicz i cała zacna kompanja jakiejś 

<ugołki» za, 
chwycając się wszędzie wspaniałościami 
«raju» sowiec<iego. Zachwyty i oświadczenia 
o podziwie dla ustroju sowieckiego skrzęt- 
nie notowali czerwoni dziennikarze, aby 

ucieszyć swych urzędowych czytelników 
enuncjącjami «poważnych parlamentarzystów 

polskich »do niedawna rzekomo wrogo usto- 
sunkowanych względem Z. $. S. R. 

Po tych oględzinach nasi wycieczkowi* 
<€ze przybyli na bankiet wydany w <Qrand 
Hotelu» przez gubispołkom  (gnbernjalny 
komitet wykonawczy). Tu na bankiecie za- 

brał głos pos. Bryl i oświadczył co nastę: 
puje a co nazajutrz ukazało się w «Prawdzie» 
1 <izwiestjach»: 

— Wszechświatowy kapitał nie daje 
Sowietom kredytów, obawiając się ich roz- 
woju i wzrostu sił gospodarczych. Nan 
natomiast kapitalisci gotowi są otworzyć 
kredyta ale poa warunkiem naszego wystą- 
pienia przeciwko 2. 5. $. R, Masy robotni- 
cze Polski nigdy się na to nie zgodząe 

Wasza siła polega na tem, ża Sowiety 
wciągają do budownictwa gospodarczego 
coraz to nowe siły z pośród nizin społecze 

nych»... 

Przemówienia pełne oszczerstw o Polsce 
wygłaszane przez posłów sejmowych w 

Sowdepji winne być skrupulatnie notowane 
przez opinję publiczną, która fiie będzie 
mogła obojętnie przejść nad nimi do porząd- 
ku dziennego. Mandat poselski nie może 
być gwaiancją nietykalności posłów rzuca” 
jących poza granicami państwa oszczerstwa 
o swoj:j Ojczyźnie. 

Co grozi Litwie. na 
WiOSNĘ. 

Ostatnia powodź na Litwie przy- 
czyniła się do kolosalnych strat kió- 
rych wysokość narazie ustalono na 
130000 litów. Głównemi stratami są 
zniszczone mosty, z których. jeden na 
Dubissie zerwany został całkowicie 
reszta zaś poważnie uszkodzona i 
potrzebująca gwałtownej ; reperacji. 
Do reperacji. mostów kowieńskicie 
już przystąpiono. Są to jednak robo- 
ty przygotowawcze i właściwy remont 
będzie można rozpocząć dopiero па 
wiosnę, a do tego czasu. miewiado- 
„mo czy mosty pod naporem lodów 
wytrzymają. Przewidywana wiosenna 
powódź, poza zniszczeniem mostów, 
grozi jęszcze miejscowościom  poło- 
żonym w dolinach Ostry. Kryzys 
gospodarczy przeżywany przez Lit- 
wę, nie pozwala władzom poczynić 
niezbędnych kroków w celu zabez- 
pieczenia ludności przed katastrofą 
wiosennej powodzi. 

Fałszerze dolarów w 
Małopolsce. 

Władze policyjne w Krakowie 
wpadły na ślad bandy, fałszującej do- 
lary. 

Podczas dodatkowego śledztwa 
policyjnego przeciw Józefowi Ziegłe- 
rowi, © właścicielowi  czarodziejskiej 
fabryczki mnożenia dolarów, wyszła 
na jaw, że ów pomysłowy „inżynier* 
kazał wykonać przed kilku dniami w 
jednym z warsztatów mechanicznych 
w Krakowie nowszej konstrukcji ma- 
szynę elektryczną z dwoma skrzyn- 
kami orzechowemi o podwójnych 
dnach. Maszynkę tę jeszcze nie wy- 
kończoną  zakwestjonowała policja. 
Ziegler zamierzał otworzyć filję Swe- 
go intratnego przedsiębiorstwa dola: 
rowego w jednem z miast środkowej 
Małopolski którą miał prowadzić je- 
den z jego spólników. przy pomQcy 
zamówionego właśnie przyrządu. 

W toku dałszych dochodzeń па- 
trafiono na Ślad porozumiewania się 
Ziegiera z bandą żydowskich oszu- 
stów dolarowych wę Lwowie, gdzie 
przed miesiącem wykryto. podobną 
fabrykę mnożenia dolarów. W czasie 
wykrycia fabryki iwowskiej, widziano 

strony ale na skutek własnego prze: Kalenkizwicz dowodzi tylko że wy- 
konania i własnej inicjatywy, gdy kaz imienny był niepotrzebny. Po 
widzi, że praworządność czy dobro trzecie zaś poglądy pos. Kalenkiewicza, 

  

państwa jest zagrożone. Secundo że wywłaszczenie stosować należy 

    > 

  

pertynenckich i t. p. 
sA jeszcze są style? 

yle jest stylów — ilu ludzi. Że 
style — c'est l'komme — powiedział 
już Buffon. istnieją atoli grupowe 
podobieństwa wyrażania się upraw- 
niające do rozróżniania np. stylu 
ozdobnego, czyli kwiecistego, tudzież 
stylu poetyckiego i retorycznego, sty- 
ju naukowego, stylu biblijnego, ku- 
pieckiego, handlowego, telegraficz- 
nego. 

Styl urzędowy nie powinien być 
zbyt kwiecisty, ani poetycki, ani re- 
toryczny. Pismo urzędowe nie może 
mieć na celu wywołania danego пач 
stroju w duszy — adresata. Czyta- 
jący pismo urzędowe, jeżeli zapłacze 
lub rozešmieje się, to powinna go 
do tego pobudzić jedynie źreść pisma 
lub aktu, które otrzymał. 

Papier urzędowy, elaborat biuro- 
kratyczny nie powinien w równej 
mierze być zredagowany tak zawile 
jak zawile pisane jest niejedno dzie- 
ło naukowe. Woino nierozumieć o 
co chodzi np.. Hoene-Wrońskie- 
mu lecz to o co chodzi danemu u- 
rzędowi lub danej władzy powinno 
być najkompletniej zrozumiałe i ja- 
sne dla tego, do którego jest pis- 

Nie należy polegać na rozumieniu 
którego użytku jest wykoncypowane. przez każdego obywatela formułek, 
mo. urzędowe wystosowane lub dla 

Pismo urzędowe oe/ biurokratycz* w które tak obfituje styl biurokra- 
ne nie może posiadać niektórych tyczny. Formułki służące do porozu- 
zwrotów stylu kupieckiego nacecho- miewania się ze sobą urzędów i ma- 
wanych np. zbytnią uniżonością jące dła nich Ściśle określone znacze- 
względem klijenta lub pleno titulo nie, wymykają się aż nadto często 
publiczności. Niewypada nawet sekwe- z pod zrozumienia obywatelskiego 
stratorowi urzędowemu być szawsze pospolitaka, widzącego w danej for- 
gotowym do al Wszystko też mułce biuralistycznej jakieś kabali- 
coby mogło przypominać handel — styczne zaklęcie, jakąś invocafio dia- 
osobliwie wymienny! — powinno być boli tajemniczą a niesamowitą, przy 
skrupulatnie z pisma urzędowego wy- samem wymówieniu której lub odczy- 
kluczone. Nic nie powinno, nawet w taniu głośnem mogą zacząć dziać się 
najoględniejszem ujęciu stylowem, rzeczy najmniej spodziewane, niczem 
przywodzić na myśl interesanta, że troje dziwów z pracowni Fausta ;al- 
może istnieć w stosunku do urzędu chemika. W pismie urzędowem nie 
jakakolwiek wymiana—uprzejmości. powinno być nic £ajemniczego. Nie 

Na ostatek styl do zbytku telegra- powinno ono na interesancie-obywa- 
ficzny nie przystoi doniesieniu lub telu wywierać wrażenia, że zachodzi 
aktowi urzędowemu. Co prawda, się go od tyłu z jakiemiś magicznemi 
wstęp do zarządzenia ujęty np. w for- formułkami, strzeż Boże, jeszcze ma- 
mułę «R. m. z 7 lipca 1887, i. 11976, sońskiemi! 
Ok. Nam. l. 7302 pr.» lub choćby Obywatel nie powinien witać pi- 
tylko «Ok. M. S$. W. 22. VII. 1920 sma urzędowego jak zwiastuna ja- 
(B. C. 5861/1» posiada wszystkie ce- kiejś wieści, co najmniej niepożądanej. 
chy stylu telegraficznego, nie należy Nie powinno się dopuszczać do tego 
jednak tak gwałtownych skrótów aby obywatel ujrzawszy przed sobą 
stosować do samego brzmienia i woźnego z urzędu otwierającego 
tekstu np. nakazu lub zakazu. Lapi- księgę sznurową i dobywającego z 
darność nie wyklucza precyzyjności. niej kopertę przy słowach «Proszę 

ców nie wydaje się nam praworzą- Zieglera kilkakrotnie we Lwowie. Po- 
dnem i godnem powagi Państwa licja krakowska ujawniła już kilku 
Polskiego, pośredników iabryki Zieglera i donio- 

Red.  sła o nich do sądu. 

pokwitować!», aby obywatel aż pod- 
skoczył wołając: «Czego oni znowu 
chcą odemnie». 

Pismo urzędowe powinno być 
witane przez obywatela jak zwiastun 
dobrej wieści; jak znak widomy za: 
cieśniania się więzów między nim a 
urzędami, np. wydziałem podatkowym 
magistratu, Kasą Chorych, «odno- 
šnym> komisarjatem, lzbą Skarbową, 
urzędem prokuratorskim, sędzią śled- 
czym własnego rewiru i t. p. 

Z tego co się oto rzekło i wnios- 
kując a contrario, wynika, że styl 
urzędowy el biurokratyczny powi- 
nien przedewszystkiem nacechowany 
być prostotą i jasnością. Żadnych 
rzekomych... finezyj i precyzyjności! 
Pozostawić to trzeba—notom dypio- 
matycznym. W. notach dypiomatycz- 
nych im więcej domyślników i „krucz- 
ków*, wyprowadzania w pole i hi- 
pokryzji, turteczek i wybiegów—tem 
lepiej. Na odwrót, redakcja biurokra- 
tycziiych zwłaszcza nakazów, powin- 
na być taka, że „odnośny* papier 
<za inuinerem takim to a takim» choć 
ryj na kamiennych tablicach i znoś z 
Synaju góry. Patrz abyś zamykał 
skiep swój o 7-mejl.. Czcij władzę 
wszelką!.. Nie będziesz pożądał 

  

mieszkania bliźniego twegol.. Nie 
będziesz po biurach zawracał głowy 
urzędnikom a tem bardziej urzędnicz- 
komi!... Oto jaka stanowczość, wykiu- 
czająca wszelkie «uwagi» i „objekcje”, 
powinna panować w enuncjacjach u- 
rzędowych. 

Należy wystrzegać się w nich 
wszelkiego niby to przenoszenia ną 
język polski utartych szablonów biu- 
rokratycznych—zarówno niemieckich 
jak rosyjskich. Jest to ordynarna o- 
braza mowy rodzimej nie potrzebu- 
jącej zgoła... wzorów. Mowa polska 
jest wystarczająco bogata aby mogła 
wsżełkim wymaganiom zadość uczy- 
nić. Wszystko da się doskonale i - 
pięknie wyrazić w najczystszym i naj- 
prawidłowszym języku polskim. 

Oto przykład —wybrany przez Ro- 
mana Zawilińskiego na krakowskiem 
czasopiśmie «Jedność» —jak nie należy 
wykoszlawiać «urzędowie» tego, co 
można składnie, jasno i ładnie wyra- 
zić dobrą połszczyztią. 

Posłuchajmy. | 
«Należy nakłonić właścicielkę wa- 

lorów, o których mowa, aby prze- 
dłożyła kwit stąd jej wystany, 
poczem się ją uwiadomi, kiedy jej 
będą zwrócone. Wezwanie więczyć
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Dwa zbliżenia, 
Socjalizacja rolnictwa, przemysłu 

i handlu zniszczyła Rosję gospodar= 

czo. Wytwórczość spadła do pozio- 

mu, przy kiórym nie może już za- 

spokoić najniezbędniejszych potrzeb 

ludności miejscowej. Obecna Rosja 

sowiecka musi importować nawet ie 

produkty, których przed wojną Rosja 

„carska była wszechświatowym  do- 

stawcą. 
W tych warunkach dla Polski u- 

kształtowują się korzystne perspekty* 

wy eksporiu i tranzytu. 

_ Według L. Krasina import towa- 
rów w stosunku do ogólnej ilości 

towarów na rynku w Rosji wynosił w 

1913r.—11,6 proc., w 1924/25—4,6 
proc, w r. 1925—26—ma wynosić 

16,2 proc. To znaczy, że Rosja s0- 
wiecka tylko w znikomej części przez 

import pokrywa to zapotrzebowanie, 

*które istniało przed wojną. a które 

obecnie jakkolwiek uległo względne- 

mu zmniejszeniu skutkiem obniżenia 

poziomu wymogów przeciętnego oby- 

watela tem niemniej być może jest 

jeszcze większe wobec zmniejszenia 

się ogólnej ilości towarów na rynkach 

wewnęirznych. 2 
Import stale wzrasta. jeszcze w 

roku 1922—23 Rosja importowała 

tylko na 187 milj. rubli, w r. 1923— 
24 już na 439, w 1924—25—na 680, 

zgodnie zaś z planem handlowym na 

r. 1925—26 import ma wynosić oko- 

ło jednego miijarda rubli złotych. 

Sowiecki plan przywozu na r. 

1925—26 jak wiadomo rozróżnia tczy 

wielkie grupy towarów importowa- 

mych: import związany ścisle z prze- 

„mysłem (surowce, półfabrykaty i ma- 
szyny), import związany z rolnictwem 

(maszyny i narzędzia rolnicze), import 

- produktów pierwszej potrzeby. W tem 

surowce i półfabrykaty zajmują naj- 

poważniejszą pozycję (baweina, wełna, 

skóry surowe, węgiel dla przemysłu 

petersburskiego, przędza, skóry — му - 

prawione, produkty chemiczne, papier 

i t.p., następnie środki produkcji 

przemysłowej i narzędzia dia przemy» 

słu domowego. lmport przedmiotó w 

pierwszej potrzeby ma wynosić prze- 

«szło 16 proc. ogólnego przywozu 

<(przedewszystkiem wyroby  włókien- 
«nicze i towary kolonjaine) Wreszcie 

«maszyn i narzędzi rolniczych ma im- 

portować Rosja conajmniej na 100 
miljonów rubli. 

Eksport polski do Rosji w razie 
nawiązania normalnych stosunków 

handiowych przyczyniłby się wybitnie 
do poprawy naszej sytuacji gospo- 

darczej. Wileńszczyzna zyskała by 

podwójnie: odzyskując najbliższy ry- 
nek i wyzyskując swoje położenie 
śranzytowe, 

Nie trzeba jednak zapominać o 
dwuch „ale“. Przedewszystkiem 2bli- 

żenie handlowe obydwu stron Polski 

i Rosji jest utrudnione, powtóre tyl- 
ko handlowe zbliżenie nie jest bynaj- 
mnie zamiarem Rosji. 

: Jakkolwiek ekspozytury handlowe 
Rosji uznały zasadniczo a raczej teo- 
etycznie za konieczne tworzenie syn= 

dykatów importowych dla poszcze” 

gólnych dziedzin przywożonych towa- 

tów Oraz dopuszczenie do zajmowa* 
nia się tranzakcjami handlowa-ekspor- 

towemi specjalnych towarzystw, to 

jednak nienaruszoną została zasada 

polityczna: wykluczenie  jakiegokol- 

wiek pośrednictwa u właściwego wy- 

twórcy i7 niedopuszczenie obcych 

firm do działalności handiowej we- 

wnątrz kraju (np. niedozwoienie na 

założenie składów towarów firm ob 
cokrajowych). W ten sposób Sowie- 
ty dążą do wykluczenia jakiejkolwiek 

bądź możliwości kontaktu przedsta- 

wicieli państw obcych z ludnością 
miejscową, natomiast sami wyzyskują 

wszelkie możliwośc by w celach agi. 

tacyjnych uzyskać  jaknajwiększą 

styczność z ludnością państwa obcego. 

Iw tem właśnie tkwi przy takich 

niewspółmiernych warunkach obco- 

wania handlowego niebezpieczeństwo 

bardzo pożądanego zbliżenia handlo- 

wego. «Przyjaźń między państwami 
staje się trwałą i niewzruszoną wte- 

dy, kiedy opiera się na mocnych 

podstawach ekonomicznych». Tak 
mówił ludowy komisarz Cziczerin w 
dn. 28 września 1925 r. na konfe- 

rencji z prasą warszawską. Były to 
słowa głęboko przemyślane, zawiera- 

jące zatajoną myśl: im szybcej bę* 
dziecie lecieli na lep korzyści z han- 

dlu z nami, tem prędzej zrobimy z 

wami nasż bolszewicki porządek. 

Słowa Cziczerina o przyjaźni nie 
omieszkały 'dać rezultatu: W Polsce 
znalezli się osobnicy, którzy poza 

«zbliżeniem» _ handłowem _ zaczęli 

przebąkiwać o konieczności innego 

rodzaju zbliżenia—ceiem wzajemnego 
zapoznania się. W wyniku odbyła się 

wycieczka, z udziałem b. wyzwoleń* 
ców, o której jeden z wyzwoleńców 

wyraziłsię jako o szopce ludzi, wzię* 

tych przez Sowiety na kawał. 

Harski. 

Informacje. 
Nieuzasadnione podwyższenie 

cen na drzewo. 

Mimo ogólnego podążania do 
zniżki cen szeregu artykułów i do 
opanowania drożyzny Oraz mimo 
spadku walut zagranicznych, niektóre 
dyrekcje lasów państwowych nie 
czekając na dyrektywy ministerstwa 
rolnictwa zarządziły podwyżkę cen 
drzewa z lasów państwowych, Dy- 
rekcja łódzka podniosła cennik drze- 
wa o 35 proc., dyrekcja wileńska o 
25 proc, zaś dyrekcja siedlecka o 
20 proc. Zwyżka powyższa nie stoi 
w żadnym związku z konjunkturą w 
przemyśle drzewnym na rynku we- 
wnętrznym i eksportowym. Różnica 
zaś w podwyżce wskazuje na pe- 
wien pośpiech wynikający z braku 
porozumienia. Sprawozdania sprzeda- 
ży wykazują, że znaczny procent 
drzewa z lasów państw. nabywa 
ludność miejscowa w postaci opału 
i budulca, co stanowi dla niej arty- 
kuł pierwszej potrzeby. To też pod- 
wyżka ta niepotrzebnie daje bodźca 
do wzrostu  drożyzny, nie idąc 
równocześnie po myśli zasad polityki 
władz centralnych, ogłaszanej pu- 
blicznie. 

Rynek zbożowy'w Warszawie. 

W dniu 21 stycznia notowano 
urzędowo: Żyto  koner. 681 g-l 
(116) fr. Warszawa 23,50 — 23,80 
693,5 g:l (118) 22,50, 693,5 g-! 
(118) fr. Warszawa 24,00. Jęczmień 
kongr, brow. pg. próby 24,75, na 
kaszę fr. Warszawa 23,50 — 23,00. 
Owies kongr. jednol. 23,00 — 23,50, 
O!ręby żytnie 13.80 ir. Warszawą 
14,00, przenne grube 16,50-—16 00. 

Usposobieuie spokojne. Obroty 
400 tonn. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 7 zdn. 
22 stycznia 1926: 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
13 stycznia 1926 o ustaleniu płanu parceja- 
cyjnego na ok 1927 (poz 42); 

  

za potwierdzeniem odbioru, które tu 
należy nadesłać». 

Prawda? jasno wyrażone, krótko 
i węzłowato? — A teraz posłuchajmy 
jak to brzmi w cytowanym przez 
Zawilińskiego wyjątku z dokumentu 
urzędowego: 

„Należy 
- właścicielkę w mowie będących wa- 
*łorów do przedłożenia tu wydanego 

jej stąd w swoim czasie kwiiu, po- 
"czem zostanie pomieniona zawiado- 
mioną, kiedy będą mogły być ej 
zwrócone. Wezwanie należy uskutecz- 
nić za potwierdzeniem odbioru tu 
nadesłać się mającem*. 

o za dziwolągi językowe! Co za 
wykięcanie wyrazami! Co za sztucz- 
ność i nienaturalsość! Któż tak mó- 
wi? Kióż się tak wyraża? Trzeba 
wczytywać się aby sens pochwycić. 
A od germanizmów aż się roi. 

Albo: : 
„Osady żołnierskie nie mogą być 

bez zezwolenia Urzędów Ziemskich 
dzielone w naturze, ani aljenowane 

aktami prawnemi między żyjącymi i 
na wypadek śmierci pod tytułem dar- 
mym (!) i obciążającym aż do czasu 
spłaty ceny nabycia, w żadnym jed- 
nak razie nie przed upływem 25 lat 

spowodować nazwaną 

  

od czasu ich nadania..." 
Także dobra łamigłówka. A nie 

są to jeszcze najbardziej odsiraszają- 
ce przykłady naszej biurokratycznej 
trazeologji. Są to pierwsze iepsze 
przykłady. 

Wiemy, że każdy mniej więcej 
szef, dyrekior, naczelnik danego urzę- 
du varzuca mu do pewnego siopnia 
styl, jaki uważa, że powinien być 
używany w enuncjacjach tego urzędu. 
Przeto też styl urzędowy w Polsce 
ma swoje odmiany, odcienia, jakby 
prowincjonalizmy. 

, Ponieważ na służbę Państwa Pol- 
skiego przeszło chyba najwięcej by- 
łych urzędników austrjackich, przeto 
też i zawiłość niemiecka pierwsze 
gra obecnie skrzypce w naszych ak- 
tach urzędowych i biurowych. W 
miarę jednak postępowania na służbę 
państwową świeżych sił nie zarażo- 
nych szabionami i dziwolągami „ce- 
sarsko-krėlewskiemi", jest nadzieja, że 
wypleni się powoli z polskiego języ- 
ka urzędowego wszystko to, co sia- 

nowiło „bumag” rosyjskich i niemiec- 
kich kancelaryjnych elaboratów  dzi- 
waczność—i śmieszność, 

Gz. J. 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn 
$ stycznia 1926 o zmianie opłat od spirytusu 
z kampanji 1923—24, zwoinionego tabrykom 
wódek do wewnętrznego obrotu (poz 49); 

— Rozporzączenie Ministtów Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
a dn. 19 stycznia 1926 o uzupełnieniu R-nia 
z dn. 30.X 1925 w sprawie częściowej zmia- 
ny taryfy celnej z dn. 26VI 1924 (poz 50); 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
1 Handiu z dn, 18 stycznia 1926 o adresowa- 
niu przesyłek pocztowych i telegramów. za* 
mawiania rozmów telefonicznych oraz uży 
waniu języków w komunikacji telegraficznej 
i teieionicznej w obrocie wewnętrznym 
(poz 51). 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 

— Licencja ogierów. Celem dopro- 
wadzenia do możliwie najlepszego stanu 
bodowii koni, Ministerstwo olnictwa i 
dóbr państwowych wydało rozporządzenie 
dotyczące przeprowadzenia licencji -0- 
gierów. : 

Specjalne komisje z urzędu dokonały 
w ostatnich czasach przeglądu wszysikich 
ogierów, które mają ukończone trzy lata, 
ewentualnie ukończą je w maju 1926 r.. 

Ogierów kwalifikowano według grup: 
1) uznane i 2) zabrakowane, przyczem 
pierwsza grupa įpodzielona została na trzy 
kategorje. 

Do pierwsz'j kategorji zaliczono repro- 
duktorów posiadających świadectwo metrycz* 
ne;po ojcu i matce, do drugiej należą konie 
uszłachetnionej rasy, lub pogrunione rasą 
zimnej krwi i są bez wad. 

Wobec tego, że ilość licencjonowanych 
reproduktorów odpowiadać ma stosunkowi 
1 па 25 kla.zy, pizeto do trzeciej kategorii 
zaliczono ogiery zabrakowane z pierwszych 
dwóch kategorji. > 

Pozostałe, zupełnie zabrakowane ogiery 
muszą być do 1 kwietnia 1926 r. poddane 
kastracji. : 

Komisje stwierdziły, że zaledwie 5 ko- 
ni na zbadanym dotychczas terenie posia* 
dają warunki wymagane dla pierwszej ka- 
tegorji, co w znacznej mierze objaśnia brak 
reproduktorów dobrych. | 

Zaledwie w kilku gminach, zwłaszcza 
Worniańskiej pow, Wil. Trockiego posiada- 
my ładne okazy—swego chowu. 

Zaznaczyć należy, że ludność wsi, a 
nawet i liczni przedstawiciele ziemiaństwa 
zupełnie nie zdają sobie sprawy z donios- 
łości znączenia przeprowadzenia licencji, a 
nawet miał miejsce wypadek, że gmina 
Zanarocka pow. Święciańskiego wręcz od- 
mawiała początkowo  przyprowadzenia 
koni. 

Ż um 25 bm. komisja przystąpi do 
prac na terenie pow. Postawskiego poczem 
obejmie powiat Dziśnieński i osiem włączo- 
nych do innych powiatów gmin pow. Bras- 
ławskiego. 

Do dnia 13 marca prace nad przepro- 
wadzeniem licencji ogierów zostaną ukoń- 
czone, 

Na terenie pow. Wil.-Trockiego z liczby 
2445 ogierów wydano Świadectwa uznania 
1 kat. 2, II Tė i UI 251. 

W pow. Šwieciafiskim z 1820 koni, 129 
zaliczono do kat. II, a 144 do ill. 

Brasławski powiat na 1429 ogierów dał 
81—1| kat. i 108 —lli-ej. 

W Wilejskim powiecie z 1381 trzy oka- 
zały się godne pierwszej kategorji, 50 dru- 
giej i 192 trzeciej. 

Powiat Oszmiański na 1151 koni dał 
57 sztuk Il kat. i 83 Jil. 

Ogółem wydano w tych pięciu powia- 
tach: 5 świadectw 1 kat., 390 — ll-ej i 
778—lil-ej. (b) 

— W sprawie wywozu walut 
zagranicę w listach poleconych. 
Jest tajemnicą publiczną, że niektóre 
instytucje o bankowym charakterze 
obok dodatnich i pożytecznych stron 
swej działalności finansowej, od- 
grywają także mniej pożądaną rolę 
w dziedzinie regulowania kursu wa* 
luty polskiej. Jest rzeczą sStwierdzo- 
ną, że kontroła regulowania stanu 
naszego rynku pieniężnego zwłaszcza 
w zakresie wywozu walut za granicę, 
nie jest należycie pomyślana i da- 
je pole do spekulacji walutowej na 
szkodę państwa. W myśl odnośnego 
rozporządzenia Ministerstwa Skarbu 
wywóz wszelkich pieniędzy zagranicę 
w listach wartościowych może się 
odbywać jedynie na podstawie uzys- 
kanego w każdym poszczególnym 
wypadku pozwolenia Izby Skarbowej. 
Wobec takiego postawienia kwestji 
wywożenia pieniędzy za granicę, nie- 
które instytucje jako ież osoby pry” 
watne— według spostrzeżeń funkcjo- 
narjuszy pocztowych zbytnio ryzy* 
kowne w swycii przedsięwzięciach 
używają do przesyłania walut i de- 
wiz za granicę innej drogi, która 
choć w świetle przepisów 1 rozpo- 
rządzeń pocztowych nie jest drogą 
legalną, jednak nie pociąga za sobą, 
dla używającego tej drogi żadnych 
sankcji karnych, Mowa tu o przesy* 
łaniu pieniędzy i walorów za granicę 
w listach poleconych. Wobec braku 
jak już podkreśliliśmy  kategoryczne- 
go zakazu wysyłania pieniędzy w 
listach poleconych ma miejsce za- 
laiwianie iakich operacyj w korespon- 
dencjach poleconych. Według opinji 
kół zainteresowanych, w takich li- 
stąch poleconych przesyłane są nie- 
raz znączne sumy waluty polskiej i 
obcej z Polski zagranicę i odwrotnie. 
Operacje te przynoszą widocznie tyle 
korzyści i do tego stopnia się kalku- 
iują, że nad zaginięciem w obrębie 
poczty takiego listu poleconego Z 
przemyczną zawartością pieniężną 
przechodzą korzystający z tej drogi 
do porządku dziennego, nie żądając 
bynajmniej wypłacenia przynależnego 
według obowiązującej międzynarodo* 
wej konwencji pocztowej odszkodo- 
wania za zaginięcie listu. Z uwagi 
na podjęte już przez władze zarzą- 
dzenia zmierzające do opanowania 
sytuacji walutowej w kraju, czynniki 
miarodajne powinny wziąć również 
pod uwagę przedstawiony stan rze- 
czy. (x) 

KRONIKA MIJESCOWA. 

(b) Przedstawiciele kup- 
ców żydowskich u Prezesa Izby 
Skarbowej. Prezes lzby skarbowej 
p. j. Malecki przyjął przedstawicieli 
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Uczczenie Staszyca. ©8080000999008008Q 
Spółdzielnia Kredytowa Lokatorów i Rozbudowy Akademja w Uniwersytecie Ste- 

fana Batorego. 

W dniu wczorajszym w Auli U. 
S, B. odbyła się uroczysta Akademia 
ku czci Stanisława Staszica. 

Axademję zagaił ]. M. rektor U. 
S$. B. Prof. Marjan  Zdziechowski. 
Przemówienie Jego poprzedzone zo- 
stało chórem młodzieży akademickiej. 

J.M prof. Zdziechowski podkreślił 
doniosłość akademji, która nie po- 
winna być konwenansem, ale winna 
stać się w naszej pamięci jako cześć 
oddana wielkiemu mężowi, który za 
wzór służyć może nowemu pokoleniu. 

Co było najważniejszą cechą Sta- 
nisława Staszica? To ta niesłychana 
zdoiność skupiania się, którą mędrcy 
indyjscy zwykli zwać wyrazem yoga. 
Stanisław Staszic był człowiekiem, 
który potrafił skupić wszystkie siły. 
Aliści jedną jego myślą przewodnią 
była — Ojczyzna. 

J.  Magnificencja przeprowadził 
analogję między epoką Staszicowską 
i dzisiejszą, Wówczas, gdy  Sraszic 
pisał swoje „uwagi nad życiem Jana 
Zamoyskiego” — Polska chyliła się 
ku upadkowi. A dziś? Dziś niedołę- 
stwem jednych, nikczemnością i głu- 
potą drugich — dokąd dążymy? 

Piękne i głębokie przemówienie 
zakończył ]. M. rektor Zdziechowski 
temi słowy: 

— Niech więc działalność Staszica 
stanowi ową emanację szlachetnej i 
twórczej mądrości, któraby pozwoiiła 
nam osiągnąć moc ducha do osią 
gnięcia wyższych. celów. 

Prof. Chodynicki zakreślił naukową 
działalność Staszica. Urodzony w epo- 
ce ciemnoty, Staszic chłonął z sie- 
bie te wszystkie myśli, które przybyły 
z Zachodu. Dominowały w nim dwa 
elementy: miłość Ojczyzny i 
Natury. 

We wszystkich jego dziełach 

© (nad Kino „Eden*) i czynae jest od 
5 do 7 wiecz. 

Celem Spółdzielni jest podniesienie stanu gospodarczego i ekono- 
micznego owoich członków przez udzielanie 

odbudowy dytu, na cele mieszkaniowe: 
1 domów, jakoteż dostarczania takowych swoim członkom. 

Spółdzielnia wykonywuje wszel 
Dozwolone. ы 

Zapisy na członków przyjmuje się w godzinach wyżej wymienionych, 

©0068860686068888 
   

  

   LETNIE KURSY : 

  

2 
Przyjmują zapis 

od dn. 151 do 1-11 

w Wilnie z ogr. odp. komunikuje 2 
rozpocyyna swą działalność we własnym lokiiu przy ul. Wielkiej Nr 36 

EKONOMICZNO-HANDLO WE 
Polskiego 1-wa Krzewienia Wiedzy 
Handlowej i Bxkonomicznej w Wilnie 

w sekretarjacie ni. Biskupią 12: 

, że oł dnia 26 stycznia 1926 roku 

i -od godz. 10 rano do :1 po poł. 

taniego kre- 
zrujnowanych mieszkań 

kle operacje bankowe przez władze 

© 
© 
© 
© 
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wykłady ov g. 17—21. 

  

SANATORJUM im. DŁUSKICH 

ZAKO PA NE 
otwarte 17 stycznia 1926 

  

Litwini organizują bandy dywersyjne. 
Z pogranicza polsko-iltewskiego donoszą. że Litwini przystąnili do plauo 

miłość wego organizowania band dywersyjnych. Akcja ta polega na zakładaniu ko-- 
mend w poszczególnych wsiach i miasteczkach na pograniczu które będą pro- 

to wadziły werbunek do band ludzi zaufanych narodowości litewskiej i częściowe 
umiłowanie znajduje najżywszy wy- białoruskiej. Sztab tej kreciej roboty znajduje się w Koszedarach i na czele 
raz. 

Pozatem 
- jej stoi znany w Wilnie ks. Kuchta. Z 

przemawialig prof. wyszkolenia bandytów i kierownictwa przydzielono do dwóch oficerów. Szwar 

ramienia wojskowości dla fachowego 

B. Rydzewski o Štaszicu, jako geo- cowanie bandytów na nasz teren polecone zostało niejakiemu ks. Rudzinisowi- 
U W celu zaopatrzenia w broń dywersantów litewskie władze wojskowe przesłały 

Na końcu chór młodzieży akadem. do komendy znaczną ilość karabinów ręcznych i maszynowych, granaty ręczne 

logu — tudzież p. Limanowski. 

odśpiewał okolicznościowe pieśni. 
Sch. 

zw. kupców żydowskich pp. prezesa 
Polaka, Kroszkina i Trockiego, którzy 
interwenjowali w sprawie rzekomego 
stosowania przez urzędy skarbowe 
taktyki antyžydowskiej wyrażającej 
się zdaniem interpelantów w zmniej- 
szaniu ilości przedstawicieli żydów w 
komisjach szacunkowych,  przepro- 
wadzaniu egzekucji i podawaniu pod 
sąd _ płatników, 
o obrocie nie były, 
władz skarbowych, zgodne z rzeczy- 
wistością. 

Pan prezes upewnił delegację, że 
nie widzi w tem taktyki antyżydow- 
skiej, co zaś do oddawania pod sąd 
płatników składających tałszywe ze- 
znania, to dzieje się to na mocy za» 
rządzenia Ministerstwa Skarbu. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 
— Zastój gospodarczy w 

Niemczech. Zastój gospodarczy 
w Niemczech potęguje się z miesiąca 
na miesiąc: wymownym iego dowo- 
dem jest szybki wzrost upadłości, 
jak wskazuje zestawienie następujące: 
w lipcu roku żeszłego zarejestrowa* 
no 791 upadłości, w sierpniu 751, 
we wrześniu 914, w październiku 
11 (?), м listopadzie 1,343: a więc 
w ciągu 5 miesięcy ilość upadłości 
zwiększyła się w dwójnasób. Kredy- 
ty gospodarcze, udzielane przez 
banki niemieckie w lipcu wynosiły 
2,842 miljony marek złotych, w 
sierpniu 2,786, we wrześniu 2,763; 
w październiku 2,639, w listopadzie 
2,461 milj. marek złotych. 

Sprzyjająca konjunktura na ma- 
szyny rolnicze w Węgrzech. 

Polepszenie ogólnej sytuacji gospodar 
czej Węgier rokuje dobre nadzieje na daw” 
no już planowaną pożyczkę zagraniczną, któ 
ra ma być przeznaczona na podniesienie roi- 
nictwa. Pożyczka wyniesie około 2 miljonów 
funtów i będzie sfinansowana częścio vo w 
Londynie, częściowo w New Yorku. Ze 
względu na przeznaczenie pożyczki, należy 
się spodziewać wzmożonego zapotrzebowa- 
nia na maszyny i narzędzia rolnicze. Pomi- 
mio, iż Węgry wyżej wspomniany przemysł 
mają dość rozwinięty, należy się spodziewać, 
iż poważniejsze ilości będą wprowadzone Z 
zagranicy. Nasz przemysł maszyn rolniczych 
winien zwrócić uwagę na rynek węgierski w 
elu ew, wyzyskan ia konjunktury. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
23 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary — — — 
Belgja — #- ak 
Hoiandja — — — 
Londyn 39.54 35.50 35.41 
Nowy-York 1.30 1.32 7.28 
Paryż 2737 27,44 2731 
Praga 21.61 21.66 21,56 
Szwajcarja 14112 14148 140.77 
Stokliolm — — = 
Wiedeń 102.75 103,—  102,50 
Włochy 29.52 29.60 2945 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 64.50 (w złotych 470.85) 

kolejowa 118 124 
5 pr. pożycz. konw. 4350 
4 pr. pożyczk, konw, — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 

fo to- Jan Bulhak i::: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Ceny zniżone. 

  

artysta 

wiaz z odpowiednią ilością amunicji, Akcję finansuje Bank Koszedarski. Nie. 
dawno ks. Kuchta złoży w tem i7 tysięcy litów zebranych podobno ze składek 
i odczytów a właściwie pochodzących z kasy litewskiego szta b i ЛОНЕ ПЛИ ООО ПЕЕТЕЕОЕНЦИЯ 3 DO WO W wypadku zbrojnej akcji oddziały szaulisów zostaną wcielone do band 
dywersyjnych. (a.b.) 

Nieudany napad szaulisów. 
Z pogranicza donoszą: W godzinach wieczornych dnia 21 b. m. około 

miejscowości Łodziany patrol 3-ciej kompanji granicznej napotkał kilka 
sań wiozących ludzi, którzy chcieli przedostać się przez granicę na nasze 
terytorjum. Na wezwanie „stój* sanie 

wano, 

zatrzymały się, a w chwilę później 
których zeznania galopem rozpoczęły ucieczkę w stronę pobliskiego lasku. W/ czasie ucie- 

zdaniem czki z sanek padły gęste strzały w kierunku patrolu, Nazajutrz skonstato- 
że byli to szaulisi w liczbie 9 osób uzbrojonych w karabiny i gra- 

naty. Zamierzali oni wykonać napad na jedno z pogranicznych miaste- 
czek i tylko zawdzięczając zdecydowanej postawie patrolu policyjnego 
zamiar ten im się nie udał. [a. b.] 

Mrozy w Kowieńszczyznie. 
Zamarznięcie dwóch kobiet. 

Z Kowna donoszą: Wskutek silnych mrozów panujących od kilkunasta 
dni, coraz częściej zdarzają się wypadki zamarznięcia ludzi. Ostatnio dwie 
kobiety jadące w saniach do Rakiszek zaczęły marznąć nie zdając sobie z tego 
sprawy. Gdy wjechały do m 
siłach. Stan ich je st b. ciężki. 

iasteczka nie mogły już opuścić sani © własnych 

  

KRONIKA 
NIEDZIELA) 

24 oziś 
po3 Kr. T. 

Jutro 

Wsch. sł, o g. 7 m. 32. 

Zach. sł. o g. 4 m. 02 

URZĘDOWA 
— (x) Z posiedzenia Okręgo- 

wej Komisji Ziemskiej w Wilnie 
W dniu 21 bm. pod przewodnict- 
wem p. Alfreda Naleszkiewicza — 
prezesa Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego w Wilnie odbyło się posie- 
dzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej. 
Na posiedzeniu jawnem Okręgowa 
Komisja Ziemska rozpoznawała 31 
spraw: W sprawie ze skargi Odwo- 
ławczej adwokata Włodzimierza Mu- 
chanowa, pienipotenta  Petroneli, 
Wiktora, Dyonizego, Józefa i Fieleny 
Mac-iewiczów, od orzeczenia Ko- 
misji Uwłaszczeniowej na pow. Wil.- 
Trocki z dnia 14 września 1925 r. 
w przedmiocie uwłaszczenia tychże 
Petroneli, Wiktora, Dyonizego, Józe- 
fa i Haleny Mackiewiczów z tytułu 
długoletniej dzierżawy folw. Zajezie- 
rze wel Zajeziorze, vel Skawdeliszki 
Gorne gm. Rzeszańskiej, pow. Wi- 
leńskiego, własność Stefanji Burnos. 
Komisja postanowiła. 1 Sprawę od- 
roczyć, 2 akia sprawy skierować do 
Sądu Okręgowego w Wilnie, celem 
zbadania pod przysięgą Świadków 
wskazanych w skardze apelacyjnej 
na okoliczności w tejże skardze; 3 
dać stronom 3-ch miesięczny termin 
dla stwierdzenia obszaru  dzierżawio* 
nych przez Mackiewiczów gruntów; 
4 wydać żądane przez adwokata Mu- 
chanowa świadectwo: 2. W sprawie 
wyłączenia w myś| art, 1-go  Dekr. 
Prezesa Tymcz. Kom. Rz. Nr. 469 
na rzecz Eżbiety Fjaderowej z prze- 
jętego na rzecz państwa maj. Pusze- 
łaty, gm. Kiemieliskiej pow. Świę: 

ciańskiego, obszarów leśnych o prze=' 
strzeni 49,3154 iha, komisja orzekła 
wymieniony obszar położony w 2 
obrębach wyłączyć na rzecz Elżbiety 
Fjaderowej. 3 W sprawie wyłączenia 
z maj. Kojrany, gm. Niemenczyńskiej 
pow. Wileńskiego na rzecz b. właś: 

cicieli „ przestrzeni niepodlegających 
przejęciu na rzecz państwa, Komisja 
postanowiła sprawę odroczyć do cza- 
Su uzyskania przez Teodora i Miko- 
łaja Stołypinów zezwolenia Główne- 
go Urzędu Likwidacyjnego na zdję< 
cie drzewostanów. Następnie Komisja 
zatwierdziła: projekt scalenia na ©- 
bszarze 65 ha 3849 m2 gruntów, na- 
leżących do gospodarzy wsi Doma- 
jówki, gm. Szumskiej, pow. Wileń- 
skiego, oraz na obszarze 27 ha 4834 
m2 gruntów państwowych, położo- 
nych pomiędzy wsiami Dunajówka 
i Działunami, łącznie na obszarze 
93 ha 1683 m2, projekt scalenia na 
obszarze 111 ha 5346 m2 grun- 
tów, należących do gospodarzy wsi 

UWAGA! UWAGAI 
Dziś wieczorem ctworzono 

CA FE 
„Polonia 
22 Mickiewicza 22 
(dawniej „Tunel Europejski* pod re 

stauracją <Bristol») 
Całkowicie poi nowym Żarządem. 
Wieczorami KONCERTA 
Dla praw iziwych smakoszów poleca- 
my: Pierwszorzędną kuehnię pod kie- 

TANIE SMACZNE Szefa w Wilnie. 

i ZDROWE OBIADY 
Codziennie świeże i wyborowe cia- 
sta i pieczywo własnego wypieku, 
Lokal odrestau- Ga binety 
rowany posiada 

ETO 
chce wiedzieć, co się w świecie 
dzieje, ten czyta najtańsze ilustro- 
waue czasopismo w Polsce 

„PRZEGLĄD ŚWIATOWY* 
Prenumeraia kwartalna 6 zł. 25 gr. 
Wszysikie korespondencje i prenume- 
raty przesyłać pod adresem: 
S«rzynka pocztowa 135 Warszawa. 
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Biezany, gm. i” powiatu Brastawskie- 
go; projekt scalenia na obszarze 422 
ha 8649 m*. gruntów, należących do 
gospodarzy „wsi Nurwiany, gminy 
Dryświackiej pow. Brasławskiego; pro- 
jekt scalenia na obszarze 141 ha 
3068-m* gruntów, należących do go- 
spodarzy zaśc. Osinówka, gm. Wisz- 
niewskiej, pow. Wilejskiego; projekt 
scalenia na obszarze 128 ha 4575 m* 
gruntów, należących do gospodarzy 
zaśc. Zapartyki- Kasperowszczyzna gm. 
Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego, 
dobrowołną umowę o likwidacji ser- 
witutu pastwiskowego, obciążającego 
foiw. Nowo - Szaikowszczyzna gm. 
Szaikowskiej, pow. Dziśnieńskiego, 
własność Józefa Fiedorowicza na rzecz 
m-ka Nowo-Szarkowszczyzna. tejże 
gminy i powiatu i cerkwi prawostaw- 
nej w temże miasteczku. Oprócz te- 
go Komisja orzekła o wdrożeniu po- 
stępowania przymusowej likwidacji 
pastwiskowego serwitutu: 

1) obciążającego maj. Świrany, gm. 
Kiemiel'skiejj pow.  Święciańskicgo, 
własność Marji Słotwiańskiej, na rzecz 
m-ka Kiemieliszki, tejże gminy i po- 
wiatu; 2) obciążającego maj. Pome- 
recz-Słociszki, gm:ny Polańskiej, pow. 
Oszmiańskiego, własność Franciszka- 

Ksawerego-Bronisława Tartylto, na 
rzecz wsi Słociszki, tejże gminy i po- 
wiatu, oraz orzekła o wdrożeniu po- 
stępowania przymusowej likwidacji 
wspólnego pastwiska: 1) należącego 
do wsi Podwarańce i Rachaliszki, 
gm. Mejszagolskiej, pow. Wileńskie- 
go, zaśc. Podgej i Podpodworańce 
tejże gminy 1 powiatu, i do maj. 
Kiernówek tejże gminy i powiatu, 
własność Feliksa Zawadzkiego. Nas 
stępnie Komisja wdrożyła postępo- 
wanie scaleniowe na gruntach 16 wsi. 
Opiócz tego zawiesiła rozpoznanie 2 
spraw na skutek wniosku osoby za- 
interesowanej 

1926, celem przeglądania go i wno- 

szenia ewentualnych spostrzeżeń przez 
zainteresowanych płatników. 

ułożeniem preliminarza : budże- 
towego m. Wilna na rok 1926. 
W związku z otrzymanem 

gleniem od _. Ministerstwa _ 

Wewn. przez Wojewodę Wileńskiego, 

Magistrat przystąpił do szybkiego 

ukończenia prac nad ułożeniem prė+ 
liminarza budżetowego m. Wilna na 

rok 1926. Wobec powyższego wy 

znaczono w dniu. dzisiejszym 
cjalne posiedzenie komisji finanso- 

wej. 

— 
— |5] „Zebranie kierowników 

SŁOW © 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Powszechne wykłady uni- 

wersyteckie. W niedzieję ania 24 go 
stycznia 1926 roku v godzinie 7-ej 
wieczorem w Sali Sniadeckich Uni- 
wersytetu P. Dr. Jan Prūfier wyglo- 
si odczyt pt. „Fauna gór polskich“ 
z obrazami świetlnemi z cykiu wykła- 
dów p, t. «Góry polskie». 

Wstęp 50 gr; dla młodzieży 20 
gr. 

— Oddział Wileński Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego. 
urządza we wiorek dn. 26 go bm. o 
godz. 8 ej wieczorem w Gimnazjum 
im, J. Słowackiego (Dominikańska 3) 
zebranie miesęczne, na kiórem Dyr. 
Władysław Mnukiewicz wygłosi od- 
czyt ilusiiowany przezioczami pt. 
„Szczytyi looowce Kaukazu”, о$- 
cie mile widziani, 

— Odczyt na Aniokou. W 
niedzielę dn. 24 b.m. o godz. 12i 
pół w południe w Domu Ludowym 
P.M. Sz. na Antokolu p. dyr. T. Tur- 
kowski wygłosi odczyt p.t. Kim był 
Sianisław Siaszic? Wsięp wolny dla 
wszystkich, 

RÓŻNE. 
Fałszywe pięc ozłotówki, 

W obiegu ukazały Się iylszyłikaty 
pięziozłotówych biletów dawko- 
wych. 

Falsyfikat wykonany jest na pa- 
pierze odmiennym. Znak wodny, 
od słabo widocznego do  wyrazisie- 
go, fałszerze wykonali sposobem 
tłuszczowym. Kolory farb odmienne 
w obcien:ach. Falsifikat w wykona- 
niu graficznem je.t względnie dobrze 
odtworzony. Fałszerze posługiwali 
się maszynami. 

Cechy szczególne: numeracja na 
falsyfikatach wykonana jest w kolorze 
czarnym, gdy w auteniycznych bank- 

— (x) Przyśpieszenie prac nad 

przyna- 
Spraw 

spe- 

SZKOLNA. 

szkół powszechnych. 30 b. m. © 

godz. 2 popoł. w lokalu szkoły pow= 

szechnej Nr. 39 (Królewska róg: św. 

Anny) odbędzie się zebranie kierow= 

mków szkół powszechnych w 

Wilnie. 
— (b) Szkoła im Syrokomli. 

Zarząd szkoły Nr. 22 zwrócił się do 

Inspektora Szkolnego w sprawie przy: 

znania szkole nazwy „im. Władysła- 

wa Syrokomli*, Dowiadujemy się, że 

podanie to zostanie załatwione pizy- 

chylnie. 
— (b) W sprawie nazw szkół 

powszechnych. Do dnia 30 b m. 

wszystkie zarządy szkół powinny 

podać do zatwierdzenia do Inspekio* 

ratu Szkolnego nazwę szkół z powo 

łaniem się na daię i liczbę pisma 

władzy adminis'racyjnej. 
Szkoły nie mające dotąd nazwy 

związanej z tradycją musżą wystąpić 

z umotywowanym wnioskiem  dołą- 

czając do niego protokół Rady Peda- 

gogicznej. 
SAMORZĄDOWA. 

—= (x) Budowa nowych szkół 
w gm. Rudziskiej i-Trockiej. Z 

i Driš premjera! ж 
Najwspamialsza kreacja niezrównan: 

Mary Pickford 
Dziś beczie wyświetlany film w T aktach 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 | 

Muojski > Kilenatagrai BE 
SALA MIEJSKA (ful, ()strobramska 5) 

KINO CZYNNE: od' g. 4ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parier 50 
Kino-Teatr Śpiesz" podziwiać! salonowy dramat 

Helios". „Zabiłem yi ”° KAWA.Rzecz dzieje si 

    

Posiedzenie to odbędzie w dniu 
30 go b. m. a nie 31-go co niniej- 
szem prostujemy. 

  

ZABAWY 

— Koncert i zabawa taneczna 
na rzecz cenirali Opiek Szkolnych 
Średnich zakładów naukowych w 
Wilnie odbędzie się 1-go lutego w 
salonach Domu Oficera Polskiego 
(ul. A. Mickiewicza 13). Początek o 
godzinie 21-szej Wejście za zapro- 
szeniami 3 zł. akademickie 1,50 zł. 

NADESŁANE. 

— O znieważenie Kasy Cho: 
rych. W dniu 20 stycznia br. Sąd 
Pokoju m. Wilna rozpatrywał sprawę 
Kasy Chorych. przeciw  Zygmustowi 
Brudzińskiemu, dyrektorowi Związku 
Spółdzielni Mieczarnych 'i  Jajczar- 
skich Końska 18 w Wilnie, oskarżo- 
nemu z art. 154 KK. o słowne znic- 
ważenie instytucji użyciem pogardli- 
wych epitetów, jak «bolszewicy» 

Kresowego Związku 
Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

Wydajemy zaliczki pod zasta 

cę, jęcznień i siemię iniane) produc 

dostarczając ziarno jecnoliie, dobrze 
wiące przez to towar eksportowy. 

W wyniku rozprawy Sąd posta wyżej Wane 
nowit zasądzic Z. Brudzińskiego na Zwracamy uwagę na: 

„ARABELLA“ «in: 

w 10 akt, 

strojów Markiz SESSUE HAYA- 

  

tróldzielnia Rolna 

Baczność 
producenci rofni!! 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
za'azem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne * 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

1) Ulgi taryfowe przyznane 

Nr 19 (1020 || 

w dramacie sensacyjno-romantyeznym 

DOROTA UERNON 
2 serie — 12 aktów razem (całość) 

Nad piogram: 

komedja w 2 aktach 

gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

misirz na- nia jeszcze dziś 
ułubieńców publiczności 

ę w Paryżu. BIM i BOM 

samotny, 

rza i 
chlubne „Ziemian 

  

DZIERŻAWY 

rolnik 
inwentarz żywy 

w zboża. 
szy fski. 

ent osiągnąć może 
oczyszczone stano” 

Jack i spirytyzms 

Podczas seansu wykonywa śpiewy znana artystka opery wileńsk, p. Jan. Korsak-Taryowska. 

Z powodu wielkiego powodzie” 

wysiępy 

wys ka. nowel 

|) a - еко- 
nom 33 lat 

skończył 
Szkołę rolniczą prakty- 
ka w kraju i zagranie 
cą, hodowla jnwenta- 

młeczarstwo, ; 
„ świadectwa. 

Poszukuje posady... 
Łaskawe oferty: Ql- ; 
szew Wileński, <Barz, 

  

poszukuje zawodowy 
posiadający 

martwy. Adres: poczta 
i majątek Łuczaj Du- 
niłowicki powiat A. Św- 

NOA M 0 

oświadczona nau- 
czycielka udziel 
lekcji języka an- 

gielskiego i 

  

iniejatywy członków wydziału sejmi- 
noiąch — intensywnie czarnym. Ry- — [b] Zmiana nomenkłatuty. 

Pan Wojewoca wystosował w dniu 
kowego pow. Wil. Trockiego i dzięki 
staraniom radnych gm. - Rudziskiej suntk strony przedniej i oawrotnej, Kredytowa Lokatorów i Rozbu- 

41 

23*b. m. pismo ckólne do p.p. Sta- 
rostów, komendanta policji woje: 
wódzkiej i' komisarza rządu w kió: 
rym oznajmia, że w związku z wej- 
ściem w "życie ustawy w sprawie 

"utworzenia Województwa: Wileńskie- 
go naieży wszysikie pisma nadsyla- 

ne do urzędu "wojewodzkiego adre- 

sować; „do pana Wojewody". 
— [bj W sprawie eksmisj: gmi- 

ny żydowskiej. Na ostatniem po- 

siedzeniu polnycznej komisji Rady 

Minisuów uchwalono polecić Gene: 

ralnej Prokuratorjj zawarcie umów” 
prowizorycznych z poszczególnymi 
łokaiorami i instytucjami mieszczący” 

mi się w domu Nr. 7 pizy ui. Orze- 

szkówej oraz pozostawienie gminy 

żydowskiej, gdyż spiawa gminy Za- 

łatwiona zostanie definitywnie po 

reorganizacji gmin na zasadzie wy- 
borów. pizeprowadzonych zgodnie z 
dek:etem, 

— (b) Przypomnienie w spra- 

wie rejestracj: chorób zakaźnych. 
Wobec tego, że niekiórzy lekarze nie 

przytrzymują się odnośnych — ргхер!- 
sów nakładających na lekarzy Obo* 

wiązek powiadamiania wydziaiu zdro- 

wia o wypadkach zapacnięcia cho 
rych na choroby zakaźne lub nie 

wpisują do kart zgłoszeń danych o 
zawodzie chorego i adresu pracowni 
w której chory zarobkował, co współ- 

dziaia z rozszerzaniem się choiób 

zakaźnych (zwłaszcza z tego powodu, 
że piacownie uczęszczane są pizez 

pubiiczność), pan Wojewoda zwiócił 

się Go związków lekarzy Polaków 

i Żydów przypominając o konieczno- 
ści podawania w  kariach zgłoszeń 
ścisłych danych umożliwiając zwal- 

czanie chorób zakaźnych. 
Obowiązek ten nakłada na pp.le- 

karzy ustawa sanitarna. 
z 

została w ostatnim czasie rozpoczę: 
ta budowa T-ci0 kiasowej Szkoły 
powszechnej we: wsi Angienikach tej- 
że gminy. W najbiższym czasie ,z0- 
stanie również: rozpoczęta budowa 
3-ch oddziałowej szkoły powszechnej 
w Karaciszkach gm. Tiockiej. 

— (b) Zmnieszenie opłat za 
porady lekarskie. Na. osiainiem 
posiedzeniu wydziału powiatowego 
sejmiku  Wil<Trockiego uchwalono 
zmniejszyć opłaty pobierane za po* 
rady lekarskie udzielane ludności. 

Za poradę zwykłą wyznaczono 
opłatę 50 groszy, za poradę z za- 
biegiem chirurgicznym — (zastrzyk) 
1 złoty. Opłaty za utrzymanie w 
szpitałach dia chorych wewnętrznych 
i chirurgicznych zmniejszono © ро- 
łowę, leczenie dla cho:ych zakaźnych 
bezpłatne. 

W celu ułatwienia pracy nad 
podniesieniem stanu zdrowotności 
do należytego poziomu, podzielono 
powiat na sześć rejonów sanitarnych 
w ten sposób, by każdy z rejo ów 
miał swój szpital lub przychodnię. 

— [b] Policjanci nie będą roz- 
nosili awizacyj sądowych. W 
sprawie odciążenia oryanów _ policji 
p: prezes sądu okręgowego wySlo- 
sowźł pismo do panów sędziów po- 
koju, w którem proponuje całkowitą 
pracę związaną z roznoszeniem awi- 
zacyj sądowycii przekazać urzędom 
gminnym pozostawiając policji jedy- 
nie funkcje z tytułów wykonawczych 
(aresztowania i t. p.) 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

— (x) Posiedzenie organiza- 
cyjne komitetu pomocy bezro- 
botnym. Wobec bardzo ciężkiego 
stanu materjalnego ludności pozba- 
wionej pracy i konieczności przyjścia 
jej z doraźną pomocą w postaci od- 
powiedniej, z inicjatywy p. Wojewo- 
dy Wileńskiego odbęczie sięw dniu 
25 b. m. o godz. 7-ej wiecz. w dużej 
sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie posiedzenie or- 
ganizacyjne, mające za zadanie  po- 
wołać do życia obywatelski komitet 
pomocy bezrobotnym. W. posiedze- 
niu tem weźmie udział przedsiawiciel 
Magistratu m. Wilna. , 

MIEJSKA. 
— (x) Preliminarz budżetowy 

m. Wilna. Zgodnie z rozporządze- 

niem Piezydenia Rzplitej Poiskiej z 

dn. 17 czerwca 1924 r. Magistiat m. 

Wilna ogłasza, że od dnia 26 stycz: 

nia r. b. w biurze Magistraiu (pok. 

28) zostanie wyłożony na przeciąg 

jednego tygodnia prelirninarz docho- 
dów i wydatków m. Wilna na rok 
L 

Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI. ko mniej palciyezóym, Do żucia 
z „2 ь służy „żujka*—„chewing gumm*— 
Na drugiej półkuli. ‹ Alia do żucia», zr «wynalazł» iliam Wrigl Ра ПС aa 

San Francisco i okolice. illiam Wrigley (czyt. Riglej) junior. 

Ni. 
Jeżeli to „epokowe” odkrycie nie 

przysporzyło p. Wrigley sławy Ko- 

Życie w San Francisco w stosun* 

ku do płac zarobkowych nie jest 

łumba, to jednak uczyniło go miljo- 

nerem; umiejętnie użyta, wszech włade 
nie w Ameryce panująca reklamą 

"drogie: za 3 dol. dziennie można zrobiła swoje: dziś, wecług danych, 

przyzwoicie mieszkać i dobrze Się przytoczonych w „Buffao News*, w 

odżywiać; niewykwalilikowahy robot- Ameryce żujel,około 80 miljonów lu- 

mik zarabia „do 7 do. dziennie, wy- 

kwaliiikowzny—do 18-tu. + 

Gdy po raz pięrwszy spotkałem 

dzi: „Chewing gumm“ — „żujka* — 

jest to guma, pizepojona syropem 

w San Francisco pizechodnia, który 

"oś dojadał na ulicy, pomyślałem, że 

cukrowym z miętą i, jako płaskie cu- 
kierki w opakowaniu po 5 sziuk, jest 
sprzedawana po 5 centów. 
weźmiemy pod uwagę, że bardzo u- 
miarkowany nałogowiec zżuje dzien- 
nie tylko 2 cukierki za Zceniy, otrzy- 
mamy pokaźną sumę 1,6 miljona dol. 
którą codziennie wydaje na <żujkę» 
ludność Sianów Zjednoczonych! Nie- 
wiem, czy «chewing gumm» posiada 

kojńie skończyć jeść; jakież było mo- 

głem takiego drugiego, trzeciego, 

dziesiątego, ba, potem tysiącznego! 

Czarni czyściciele obuwia i elegan- 

ckie młode panie, bez zarzutu wy- 

w kolorze zielonym, wykonany jest dowyw Wilnie, ul. Wieka 36, 
w grubych linjach, wskutek czego czynna cd g. 10'rano do 1 pp. i od 
w wielu miejscach linje te zlewają 5—7 wiecz. udziela tanmego kredytu 
się, tworząc całość mało wyrazistą, na oubudowę mieszkań, Oraz zała- 
Rysunek medaljonu strony przedniej twia operacje bankowe przez władze 
— zamazany; snop i sierp również i dozwolone, 
napis w .medaljone (pięć złotych 5) Zarząd. 
prawie niewidoczny i nieczytelny. U 
Orzeł (strona odwroina) mało wy- TEATR i MUZYKA 
razisty. W  medaljonie, w kiórym 
umieszczony jest orzeł, line tła w — Opera Warszawska w Wil- 

w Teatrze Pol- 
kolorze zielonym — są nieostie, po- ‚ 
przerywane. Tło cbu stron w kolorze nie złożyła wczoraj 
cielistym wykonane odmiennie, linja- skim publiczności naszej bilet « wizy” 
mi grubszemi. Napisy — grubsze © towy—okazowy. Pomimo szalonego 

konturach nieostrych. pośpiechu w umontowaniu <Rigo- 
taa GK A Raz Ao Jetta» przedstawienie dało pełnię wra- 

skiego. we wczorajszych pismach żeń artystycznych, które głównie za- 
wileńskich ukazała się wzmianka w wdzięczać należy p. Mechównie i p. 
kiórej podają, że w związku z okra- Kiepurze tudzież nowej dzielnej orkie- 
dzeniem ppułk. Rawicz-Mysłowskiego size pod wytrawną batutą p. R. Ru- 
został on ze stanowiska szefa Ekspo- : < : 
zytury Szt. Gen. w Wilnie zwolnio- binsztejna, Sala była przepełniona. 

ny. Zatnterpelowany przez nas w tej Spiewano bez suflera, oklaski sypały 

sprawie p. ppułk. Rawicz-Mysłowski, się rzęsiście zarówno w. antrakiach 
wyjaśmł, że jeszcze w październiku jąk i przy otwartej scenie. 

ub. r. złożył prośoę swym władzom — Dzjsiejsze drugie przedstawienie 
o przeniesienie do 1 Dyw. Leg. M. „. = S 
Spr. Wojskowych. przychylając się do Rigoleita tudzież popołudniowe obra. 
prośby ppuł Rawicz-Mysłowskiego ZY Z Fausia zapowiadają się swietnics 

Dziennikiem Personalnym z dnia 23- Szczegółowe sprawozdanie  zamieści- 
X-25 r. Nr. 110 przeniosło go na my w numerze następnym. 

Szeła Sztabu 1 Dyw. Leg. mianując — Poranek chóru <Echo> w Teatrze 
na jego miejsce Rozkazem Nr, 128 z Połskim Ожё о g. 12 m. 30 pp. odoędzie 
dnia 29 giudnia mjr. S. O. Pawłowi- się w ieatize Polskim poranek chóru mę- 
cza Czesława, skiego «Echo» pod dyrekcją Wł. Kalinow- 

° skiego. W programie: Dwo:zaczek, Gai 
W skutek pewnych przesunięć per- Mažsykaki, Nowowiejski, Szubert i inut. 

sonalnych, M. Wojsk. depeszą z dnia Ceny miejsc najniższe od 50 gr. do 2 zł 
14 b. m. wysłaną na ręce d-cy Dok = = w pa Pešslanos 

i i gra 21Siaj po raz szósty «Vom otwarty» / 

BL gene. Berbeckiego . „Rpženlosio Baluckiego o godz. 4 €j po poł., wieczorem 
ppułk. Rawicz-Mysłowskiego do War- jas powtórzone będzie „wesele* Wyspiań- 

szawy ną drugiego referenta w In- skiego, Jutro dramat Rittnera „W małym 
spektoracie Il Armii. domku*. W po óstwieki tem nag nadział 

. reduówka pracująca obecnie w Teatrze Na- 
D-PRER ię Olszyny ppułk. My rodowym i Warszawie. Marja Dulębianka, 

słowski w dniu 16 z podpisem BEN. kiora również weźmie udział w pierwszem 
Berbeckiego, «a więc przed okradze- przedstawieniu „Fircyka w Zalotach*. We 
niem go, które miało miejsce dnia 18 wiorek. kómódją /Žetomėkiego zo Uciekła na 

b. m. i które 'w żadnym nie jest Przepioreczka“. We šiodg premjera komedji 
° sad lotach*, 

związku z przeniesieniem ppułk, Ra- ** Zabłockiego „Firgyk ZA AG 
к Bilety sprzedaje do pizedednia każdego 

wicz Mysłowskiego do Warszawy. S žiai lama Abo „Orbis* M ckiewicza il 
la. 51 od 9—4.30 w dnie powszednie 1 ой 10—12 30 

— Błąd drukarski. Wskutek w niedzielę oraz kasą Teatru od 1I-2i od 
omyłki drukarski:j mylnie  zostala  3—9*iY Gniu pizedstawienia 
podana w nr. wczorajszym datą po- 
siedzenia Komitetu Ochrony lasów. 

        u ui 

sto- szczeniu San Fiancisko przez trzęsie- 

łów i t. dl. „nie ziemi i pożar zaczyna się ich 

Doskonale rozwinięta sieć tram- wspaniały rozkwit. Obecnie Oakland 

wajów elektrycznych i kolei sprawia, liczy 265 tys. mieszkańców, a cały 

że bardzo dużo ludzi, mających zaję- zespół siedmiu, łączących się ze so- 

cie w San Francisco, mieszka woko: bą miast Oakland (czyt. 
licznych miasteczkach ijeździ codzień Alameda (czyt, Olemeda), Berkeley 

gdzie: do krzeseł, kanap, foteli, 

płonie morzem ognia i w żadnem z rewil), Piedmont, San Leandro i Al- 

50 zł kary z zamianą na tydzień przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane Pany WO AIRGĄA 
aresztu i opłatę kosztów sądowych. listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw niekrępującem f 

— Nowootwarta Spółdzielnia Wschodnich ze wzęlędów gieograficznych ku portow” w ściem, 
Ul. Rossa 10 mieszka- 
nie Studnickich. Ke- 
loūja Bankowa przed 
mostem murowanym. 

Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyžs ynn'ki uwydatniają roię Wilna 
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
lime kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najiańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

ASTA BET BEST SRITIS 

ZARZĄD +J.Abramowioz 
Spółki Akcyjnej Wileński Dom ARREEE a dą 023 

Towarowo-Przemysłowy Przyjmuje od 12—1 i 
Bracia JABŁKOWSCYŚY ". Wietka 30 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr 18. 
m 3. W Z.P. 32 

mą zaszczyt zawiadom ć p. p. Akcjonarju- Ai й 
szów, że z dniem 25-ym stycznia BE zy. Pokój w » 
stępuje do wymiany akcji markowych na najęcia wejście k. Mańkowski 
akcje złotowa w stosunku 50 akcji marko-z przedpokoju, choroby skórnej 
wych na jedną złotową wartości nomina|- elekt yczność, _ może weneryczne nej 10 złotych. być używ:lność kuch- Ordynuje od 5 — 7 „ Wymi na uskuteczniarą będzie: w zarzą: ni i saionu. U. Orze- 3-g0 muja 15. ; dzie Wileńsk'ego Domu Towarowo-Przemy- szkowej 3, mj 5. “ W.Z.P Nr 48. 
słowego brac Jabłkowscy, Sp. Akc. w A 2 ! 
W.Inie, ul. Miekiewicza Nr 18 od godz 10 
do 12 rano. 

    

A „Akuszerka 

w. Śmiałowska 
paimi 5 goaz. 

'o 19. Mickiewi 
46. m. 6 k 

W.Z.P. Nr 63, 

MG do 
wynajęcia 

w dogodnem miejscu, 
blsł'. rynku. Wiado- 

> most: , Antokol Nr 44 
*m. 1 od g. 12 — 1-ėj: 

  
  

umeblowa- D: MED, 
ny do wy- 

  

  

    ki Ważne dla zbierałą 
Т cych marki dia misyj 

GoioWe 10]? działających wśróć 
i na obstaluńiek Su- 
kien, płaszczy i bie- 
lizny wediuo žu'nali 
w cenie od 50 gro- 
szy są do nabycia w 

044460666666664666046466646666041 

Obwieszezenie. nawet 1000-kroiną 
ilość marek wzamian. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w za okazy biakujących 

| ogan. 1 

Daję 16/ci8, 100-u, a | 

irancus! 
skiego, Mickiewicza 37, 
m. 17. Od g. 1—4 pp, 

Pokój 

  

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie, PRACOW NA pa: mycazadkowiw B | 

zy ul. Wileńskiej Nr28, m.5 zamieszkał D mskich nek tr inaga: 1 przy ul i us! zamieszkały, Mickiewicza 1 m. 13. 
zgodnie z ani. 1030 Ust, Post. Cyw., podaje i I w niedzietę i świętą | 

do wiadomości publicznej, że w dnin 1 ol biorów | między 2-gą a 3-cą | 
lutego 1926 r. o g. 10ej rano w Nini, TRZE GEE EWNUTIFUKGZENI TEWNTUREW 

pizy ul. Szlachiur: ej Nr. 9 odbędzie się 

sprzedaż z lcytacji naležąceco do Tow. "Ii III iii? 
<Garwod» majątku ruchomego składające- 
go się ż aparatu rektyfikacyjnego i 4-ch Od r. 1843 
zbiorników — Oszacowanego na sumę istnieje 

jadalne, sypialne, salo- Zi. 900. 

Mehie nowe i gabinetowe 
kredensy, stoły, szafy. óżka i t.d. 

39096206000000<20050 Wykwinine — Mocne—Niedrogo. 

Ogłoszenie. SPRZEDAŻ NA RATY. 

WILENKIŃ u: zo 
Komornik F. Legiecki. 

Magistrat m, Wilna ogłasza ni POLŁOPOPOOPOPPOOOOPOP< 4 

niejszem konkurs 
na projekt planu kiosku do uliczne 
sprzedaży gazet w Wiinie. O warunkach 
konkursu można dowiedz. się w Wydz. Do- 
mów _—Miejskicn Magistratu m. Wilna, 
Dominikańska 2, pok. 45, w godz. biuro- 

OPAŁOWY i KOWALSKI 
z dosiawą od 1 tony. 

telefon 311. 

ee Cen ЗЛЕН Ь 

M. DEULL 
Jaziellońska 36 

+ 
* 

< 

wych. Termin składania prac konkursowych { 
określa się do dnia do dia 15 Lutego rb 22229090 

  

Merrit z tysiącami dzikich kaczek, nik Baedekera pisze: „trzecia najpię- 
dwa raży dziennie karmionemi na kniejsza na świecie  droga*! Q' 
koszt miasta. ч ‚ реКте]52а рапогате naprawdę tru- 

Berkeley *) sklada się przėwažnie d..o! Z jednej stony przez zatokę“ 
z piętrowych, zacisznych domów widać San Francisco i 3 e Golden + 

Oklend), mieszkalnych. Uniwersytet Kalifornij Gate z g6rą Tama!pais, stojącą jakb V 

‹ ski w Berkeley jest największym W na straży wrót, wyspy Goat i Alca- - 
do m asta. Wieczorem San Fiancisco (czyt. Berku), Emerywiile (czyt, Eme- Stanach Zjednoczonych i liczy około traz wyglądają jek zielone plamy; / 

25 tys. siudentów; uniwersyteckich bjiżej leży Oakland ze wspaniałym 
amerykańskich miast nie widziałem bany (czyt. Oibene) — przeszło 410 gmachów, rozrzuconych po wzgó: ratuszem (126 metr. wysokości) i je” - 
takiej intensywności Światła. tys, przyczem ludność 

Położone na. drugim brzegu wzrasta co trzy lata o 20 pioc. 

zatoki San Francisco-Oakiand, Alame- / Oekland i przyległe miasta koncen- 

da, Berkeley i kilka innych mniej- trują prawie cały przemysł okręgu 

szych miast fabrycznych dopełniają San Francisko: tu się znajdują prze- 

San Francisco; dojeżdża się do nich różne ogromne fabryk: i warsztaty, a 

drogą przez San Mateo, Palo Alto i większość staików  tiansporiowych 

San Jose lub statkiem przez zatokę dla Stanów Zjednoczonych podczas 
z miejskiego portu na Market str. ostatniej wojny. Około 600 kim. biu- 

W 1820 r. Luis Marma Peralta kowanych ulic, blisko 1G0 hektarów 

otrzymał na własność od króla hisz- parków i placów sportowych, 53 

peńskiego ziemie, na kiórych stoją wspaniałe szkoły, imponujące _gma- 

teraz te miasta. Do epokowego dla chy publiczne, kilkanaście linji tram- 

nych eukalipiusów, cyprysów, SOsen sję w słońcu; z drugiej strony  zar 
kalifornijskich i olbrzymich dębów, sowuje się „Mount Diablo” Foli: 
jest kilkadziesiąt i każda prawie ka gą się rozległy widók doliny S$ : 
tetra posiada swój jedno-lub dwu- Ciara — Gdy wieczorem wia ' 

uniwersyteckiej: są place tennisowe nem świateł elektrycznych, odbijają. 

L a is r są, as poniai we ° ; i эКа а 7, 1 
uniwersyteckiem znajduje się również Rasa SPRA aidas) + 

grecki amfiteatr i zdala widoczna Pol a EL 
biała „Campanile*—stumetrowej wy” a Stani RE E ai się rza 

en ; sytet Stanforda, założony piżez  mil- 
sokości wieża-dzwonica. Na północ joperą Lelanda Stanforda w 1884 r.; 

tych miast izach, pokrytych lasem niebolycz- ziorem Merrit, jak perła mieniącen * 
. 

ь > ю + 

piętrowy budynek; sport cieszy się staikiem z Oakland do San Francis- * 
Jeżeli koleją dookoła zatoki malowniczą w miejscowych dokach zbudowano wieikiem poparciem ze strony władzy co i obydwa brzegi zajaśnieją miljo- * 

goleni dżenielmeni i przekupki ulicz- 
ne-w szystko: to 1uszało szczękami! 

Na wlicy, w tramwaju, w biurach, w 

elegarckim teatrze i w hail'u szyko- 
-wnego hotelu, bez różnicy płcii wie- 

ku-wszędzie spotykałem  żujących! 

W tedy dopiero dowiedziałem się, że 

"w Ameryce żucie jest takim samym 

„alogiem, jak wiele innych-może tyl- 

te zalety hygjeniczne, antyseptyczne Kalifornj: roku 1849, w którym zna- 
lub nawet estetyczne (bieli podobno leziono tu złoto, Oakland było nie: 
zęby), o których szeroko rozpisują wielką, bezimienną osadą i dopiero 

w reklamach iozmaiie <powagi» ame- w 1851 r. otrzymało swą obecną na- 

rykańskie, wiem jednak napewno (nie- zwę od nazwiska jednego z awan- 

stery z własnego doświadczenia!), że turniczych poszukiwaczy złota, który 

wala przeraźliwe ubranie, bo ama- się tu osiedlił, Do roku 1906 1е 

torzy «żujki», po wyssaniu cukru i wszystkie miasta nie posiadały. więk- 

mięty, przyczepiają lepką gumę byle szego znaczenia i dopiero po zni- 

wajowych, doskonałe wodociągi, czy- od uniwersytetu, na wysokich wzgó: 
sto utrzymane ulice i śliczne hotele— rzach są urządzone t. zw. „Skyline 

wszystko to Świadczy, o wysokiej Boulevard" *) (czyt. Skajajn buiwar) 

kulturze tego miasta a 172 świątynie śliczne bulwary, o kiórych przewod: 

rozmaiiych obrządków są dowodem 
religjności jego mieszkańców. 

W. środku miasia w pięknym 
parku Lakeside (czyt. Leksajd) znaj: 
duje się zajmujące 40 heki. jezioro 

  

*) Nazwa pochodzi od George Berkeley, 
biskupa z Cloyne w Irlandji. który w Ame: 
ryce założył b. wiele szkół. 

») Bulwary na Linji nieba. 

budowa jego kosziowała 30 milj. dol.; 
uniwersytet ten ma bardzo ładną po- 
zycję i prześliczne, bogato zdobione 
budynki, chociaż nie posiada tej iloś- 
ci studentów co uniwersytet w Ber- 
keley. 
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