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Paryż, 24 stycznia. 
Teraźniejszemu Światu katolickie- 

mu ubyła największa postać, jedna 
wogóle z najdostojniejszych, jakie 
kiedy czczono i podziwiano we 
wszystkich krajach cywilizowanych. 
Umarł „wielki — Кагбупа}“, prymas 
Belgji, arcybiskup z Malines, kardy- 
nat Dėsirė Mercier. 

Paryż jest pod głębokiem wraże- 
niem tego zgonu narówni z Bruksel- 
łą i przed wielkim tym duchem 
odchodzącym w wieczność z ziem- 
skiego padołu pochylają się głowy 
bynajmniej tylko z pod znaku Kato- 
lickiej Wiary. Wszyscy my tu opłaku- 
jemy śmierć kardynała Mercier, jakby 
— do wszystkich należał narodowoś- 
ci i do wszystkich wyznań. Zresztą, 
co w nim było z Belga? Flamandz- 
kiej krwi nie miał w sobie; synem 
był najprawowitszym kultury tran- 
cuskiej, francuskiego obyczaju, a miał 
w sobie blask galickiego intelektu. 
Patrjotą belgijskim był. Tak. Ale na 
wyżynach  patrjotyzmu _ wszystkie 
patrjotyzmy są sobie równe a kardy- 
nał Mercier stąpał właśnie po tych 
wyżynach, gdzie spotykają się z sobą 
najwznioślejsze i najszlachetniejsze 
duchy. 

Miał też i postać, której, raz ją 
zobaczywszy, nie zapomina się nigdy. 
Wzrost wysoki, uderzająca szczupłość, 
spójrzenie błyszczących oczu niez- 
miernie przenikliwe, wzrok Leona 
Xlil-go. Twarz escety, dystynkcja 
monarsza, obejście się i uśmiech — 
przyjaciela. Umysł to był ogromnie 
światły i głęboki. Obejmował z prze- 
dziwną lotnošcią najszersze hory- 
zonty. Szedł na razie utarią drogą 
studjów seminaryjnych, potem teolo- 
gicznych i ukończywszy je wykładał 
tilozotję w Malines, (w temże mieście 
gdzie miał zasiąść na tronie arcybis- 
kupim) gdy nagły traf dobył go, aby 
tak się wyrazić, z prowincjonalnego 
cienia na wielkie światło. Z Malines 
przeszedł na katedrę uniwersytecką 
do Louvain, gdzie też wykładał filo- 
zoiję. A był to akurat czas kiedy 
Leon Xlilty właśnie był swoją słyn- 
ną encykliką Aeterni patris pchnął 
filozofję kościelną na nowe tory a 
właściwie na drogę wskazaną jej 
przez św. Tomasza. Wielki papież 
czuwający przytomnie nad rozwojem 
swej idei wszędzie gdzie był ją po: 
siał — między innymi wybitniejszy- 
mi duchownymi, wezwał do siebie 
młodego profesora filozofji z Louvain 
aby osobiście udzielić mu wskazó* 
wek. Przyjąwszy go na prywatnej 
audjencji, uderzony jego 'nieposlitemi 
zdolnościami, polecił mu papież s£an- 
te pede opracować mniej ani więcej 
tylko cały plan nauczania _filozofji 
według i w duchu św. Tomasza. 
Monseigneur Mercier wziął się natych- 
miast do dzieła i tamże, w Rzymie, 
w czasie bajecznie krótkim nakreślił 
ów plan, ktėrym Leon XIII był — 
zachwycony, wprost olśniony. 

Mgr, Mercier wrócił do Louvaini 
od tej daty rozpoczyna się jego wiel- 
kie nauczanie filozoficzne, Ściśle we- 
dług koncepcji wielkiego papieża i 
pod jego niejako osobistym  protek- 
toratem, a nauczanie nietylko z ka: 
tedry uniwersyteckiej lecz w  niezli- 
czonych przygodnych  przemowie- 
niach, publikacjach, tudzież wysokiej 
wartości księgach. Wszystko zaś co 
mówił i pisał — mówił i pisał tak, 
aby, dając wspaniałe pożywienie du- 
chowe najświatlejszym umysłom być 
przy tem zrozumiałym i dostępnym 
nawet dla ewangielicznych  „malucz- 
kich*. 

Kardynała Mercier rola polityczna 
podczas wojny jest znana. Któż choć- 
by nie słyszał o jego historycznym 
liście pasterskim z Bożego Narodze- 
nia 1914-go roku pisanym w okupo- 
wanej przez wojska niemieckie stoli- 
cy Belgji, pod groźbą szabel i rewol- 
werów? Mając u wszystkich drzwi 
swego pałacu pikelnauby i bagnety 
niemieckie nie zawahał się wielki pa- 
sterz tak przemówić do swych  dje- 
cezjan; „Oświadczam wam, wobec 
Boga i świata, że władza, w której 
mocy znajduje się Belgja, nie jest 
władzą prawowiią. W skrytości du- 
szy nie winniście jej ani szacunku, 
ani przywiązania, ani posłuszeństwa". 

| przez cały czas rządów niemiec- 
kich w Belgji nie [przestawał kardy- 
nał Mercier budzić nadziei i otuchy, 
że święta sprawa Odzyskania przez 
Belgję niepodległości musi zatryumio- 
wać; że dni gwałtu i grabieży są po- 
liczone; że siła brutalna Sprawiedli- 
wości i Słuszności nie przemoże! Ta 
jego postawa niezłomna a wspaniała 
budziła w samych Niemcach respekt 

i podziw. 
Gdy zaś stało się jak przepowie- 

dział, energja jego i duch płomienny 
znalazł pole do nowych  niepospoli- 
tych czynów, ё 

Pod nową katedry w Saint-Rom 
baut spoczną zwłoki śmiertelne wiel- 
kiego kardynała. 

Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Przed kowieńskiemi wyborami. 
(Od specjalnego wysłannika „Stowa“). 

To, co zobaczyć można własnemi 
oczami, w tej europejskiej Lhassie, 
dla Polaka „z zakordonu* niedostęp- 

nej, co $posłyszeć można własnemi 

uszami, nie rozwierając stronic ga- 
zet, by otem czemś napisać, trzeba 

wyczuć i zrozumieć psychologję pań- 

stwa, któremu niema podobnego w 

Europie. 

Kowno pod względem ustroju 
wewnętrznej państwowości, zbliża 

się i upodabnia najbardziej do Bol- 

szewji. Tu i tam panuje dyktatura 
partji Tu i tam partja ta jest ciemna, 
niekulturalna, ślepa w swej nienawiś- 

ci, dzika w czynach. Patrjotyzmem 

bolszewików jest nienawiść do „bur- 
żuja”, patrjotyzmem Litwinów kowień* 

skich — jest nienawiść do Polaka.! 
Jak dawniej tak i teraz. Pod tem 

hasłem przystąpiono do przygotowań 

wyborczych, które około 30 maja 
wykażą rezultaty. 

Jaki może być tych wyborów  re- 
zultat i jaki najlepszy będzie, dla ję- 

czących w niedoli kowieńskiej Poła- 
ków, to nas najbardziej w tej chwili 

interesuje. — Gdy to drugie pytanie 

zadamy Polakowi kowieńskiemu, jest 

w wielkim kłopocie. Odpowiedź na 
to prawie niemożliwa. Może też wy: 

paść poradoksalnie. 

Potężną, promieniującą, kulturę 
polską na Litwie, zniszczyła reforma 
rolna. Z ograniczeniem do minimum 

polskiego stanu posiadania na Litwie, 

ze zniszczeniem dobrobytu rolnego 
i kultury rolnej, kraj zubożał i ko- 

wieńskie państewko jest dziś w ka- 
tastrofalnej sytuacji _ gospodarczej. 

W esytuacji» jeszcze na lat 3 — 4, 

a później?.. Katastrofa nieodwołalna. 
Jeżeli dziś kto produkuje coś na Lit- 

wie, sprzedaje zboże, zasila miasta 

chlebem, to są jeszcze niedobitki tej 
kultury rolnej, której strzępki pozo- 
stały zaledwie przy dawnych  siedzi- 
bach dworskich. Ale jest coraz go- 
rzej i dziś niema nawet komu zboża 
sprzedać, chyba na kredyt, a kredyt 
na Litwie — to nic. 

Kto winien temu? Kto kraj do ru- 
iny gospodarczej doprowadził? Oczy« 
wiście, reforma rolna na Kowiens:- 

czyźnie miała przedewszystkiem pod- 

kład polityczny, nie zaś gospodarczy, 

tak jak i na Łotwie i w Estonji. Ale 
przeprowadzono by ją może nieco 
oględnie; gdyby nie bojaźń przed 
hasłami demagogji socjalnej. Dzisiej- 
si socjal-demokraci litewscy pchają 
kraj w dalszym ciągu do ruiny i 

marzą o radykalniejszej reformie. 

Wystarczy tych kilka uwag dla 
zobrazowania niebezpieczeństwa  doj- 
ścia do władzy socjal-demokratów. 
Mimo stosunkowy brak szowinizmu! 
Mimo względną wyrozumiałość dla 
mniejszości! Mimo wszystkie inne za- 
lety, jakieby rząd . socjal-demokratów 
wnieść mógł w krwawiącą ranę Ko- 

wieńszczyzny. Zresztą stronnictwo to 

nazbyt słabe jest i bezsilne. Zwycię: 

stwo przy wyborach prawie wyklu- 

czone. 
Jest tu w Kownie stronnictwo wzglę- 

dnie silne, t. zw. iudowców. Ludowcy 
kiedyś tworzyli większość z chrze Ść.- 

demokracją. Dziś odsunięci od wła- 

dzy, stali się jej najzapaleńszymi 

wrogami. Ludowcy dali się poznać 
tuiejszej opinji, podczas rokowań w 

Kopenhadze i Lugano. Jeżeli wogóle 
możliwa jest przesada w oczernianiu 

chrześć.-demokracji, to napewno wy- 

zyskali ją ludowcy. Rząd odwdzięczał 

się im też represjami. Jednakże przed 
oto mającą się rozegrać bitwą decy- 
dującą—wyborami, sytuacja ludow- 

ców i nastroje tej pariji są niewy- 
raźne. Mówią że najchętniej tworzyli- 
by koalicję z dzisiejszem stronnictwem 
rządzącem, jako żesami ster państwa 
ująć w wyłączne posiadanie nie są 
wstanie. 

Taka kombinacja byłaby najgor- 
szą. Sytuacja polityczna i gospodar- 

cza państwa, stosunek do mniejszo- 

ści, prześladowania Polaków, nie u- 

Kowno, 24 stycznia 
ległyby zmianie. Jedynie tylko silne 
stronnictwo, będące dziś w opozycji, 

przeszłoby do popierania rządu. Stra- 

szliwy, ciemny, szowinistyczny terror 

i dyktatura półinteligencji, tej naj- 
gorszej kasty, szalałaby w dalszym 

ciągu i tylko opozycjaby słabła. 
Jakież zatem widzą panowie wyj- 

ście? —i pytanieto skierowane do Pola- 
ków, pozostaje zazwyczaj bez odpo- 
wiedzi. 8 

„Lietuvis“, organ Smetony, pismo 
narodowców, t; zw. konserwatystów 
litewskich, pozostających dziś w opo- 

zycji stałej i odważnej, względem 

chrześcijańskich demokratów, w wal- 
ce przedwyborczej, rzuca śmiałe „o* 
skarżenia*. Oskarżenia te polegają na 

tem, że chrzešč.-demokracja jakoby 

pokątnie rokuje z Polakami, chce za- 

przedać Wilno ostatecznie Polsce, po 
zwycięstwie na wyborach nawiąże 

dyplomatyczne stosunki z Polską i t. 
d. Narodowcy zieją napozór najwię- 

kszą nienawiścią wyględem Polski, 

Zachowanie to jest zrozumiałe, Naj- 
bardziej „skrajna prawica* litewska, 

jakież bo hasła ma wygłaszać? Jakież 

działo wytoczyć przeciwko konkuren- 

tom?! — Wszyscy spekulują na hasłach 

socjalnych. Łapią wyborców na obie= 

canki, roztaczają wszystkie zasoby 

demagogji socjalistycznej. Narodow- 
com pozostał tylko—patrjotyzm. A 
patrjotyzm, jak się rzekło, na Litwie, 

to nienawiść do Polaków. W tem ci 
kowienscy „konserwatyšci“ zdają się 
prześcigać wszystkich. 

l oto usłyszyć można wśród Po- 

laków Kowieńszczyzny, dziwne, na- 

pozór niezrozumiałe i paradoksalne 
zdanie: Ach, niechby już narodowcy. 

Na miły Bóg! — dlaczego?!.. I po 
tem pytaniu rozwiera się cała otchłań 
tragedji polskiej w Kowieńszczyźnie. 
Ludzie o starej, prastarej kulturze, zda- 

ni są na łaskę rządów i władz, które 

w stosunku do bolszewików określać 
byliśmy zwykli, jako pięść Wielkiego 

Chama. Trzeba widzieć to, poznać 
i własnemi ocenić oczami, co kryje 
się dziś pod samą nazwa niezależnej 
republiki litewskiej. Można nienawi- 
dzieć, można walczyć, można też 

zwyciężonemu wrogowi oddać wspa- 
niałomyślny hołd, jak to bywało pod- 

czas wielkiej wojny. Można jednem 

uderzeniem pieści żelaznej roztrza- 
skać mózgownicę wyższemu pod 

względem intelektualnym  przeciwni- 
kowi. Ale Litwini niezdolni są do 
tego. W ich chytrych małych ocz- 

kach przebija morze nieprzebrane 
złościwości. Oni się pastwią nad Po- 

lakami. Oni powietrze, światło, ziemię, 
życie całe zatruwają drobnemi mikro- 
bami jadu. To już przechodzi ramy 
szykany—to tortury. 

Kowno jest twierdzą, W tej «tym. 
czasowej» stolicy Litwy, panuje stan 
wojenny, bo Litwa jest w stanie wo- 
jennym z Polską. Policja, żandarmi, 
szpiedzy, sprawdzanie paszportu, 
szpilki podejrzliwych oczu... jakiś cię: 
żar spada na serce. W Kownie jest 
duszno. Brak powietrza. 

Okoliczne ziemiaństwo przybywa 
tylko poto do Kowna, by załatwić in. 

teres i uciekać w spokojną wieś. Na 
wsi jest inaczej. Na wsi lud litewski 
wzrusza ramionami, Nie rozumie tych 
prowodyrów. Nie wie czego odeń 

chcą. Najlepsze stosunki panują w 
dalszym ciągu między dworem i 
chłopską zagroda. Opowiadają fakty, 
gdy młody wiejski chłopak, powoła* 

ny pod przymusem i różnemi stra- 
chami do „szaulisów”, nim zaciągnie 

się w szeregi idzie «przepraszać» do 
dworu «pana». 

Kto zatem zrobił z Kowna, miasta 

tak drogiego Sercu i naszej tradycji, 
piekło?! 

Ta ciemna masa rozagitowanych, 
rozintrygowanych, rozjątrzonych, kar- 

jerowiczów, szpiegów, groszorobów, 

analfabetów — półinteligentów. To 
zarówno chrzešc.-demokraci, socjal. 
demokraci, to ludowcy i inni, Z tego 

jąc się do wyborów, dobrze zabez- 

| za tekstem 10 groszy. 

GABINET LUiHRA ZAGROŻONY. 
Niezadowolenie z deklaracji. 

BERLIN, 27-!. PAT. Wczorajsze oświadczenie kanclerza d-ra Luihera 
doznało naogół nieprzychylnego przyjęcia zarówno w Reichstagu jak i w 
całej prasie dzisiejszej. 

Cały szereg pism zauważa, iż oświadczenie Luthera, niezadawalniając 
prawicy, zawiera cały szereg punktów, niezadawalniających również so* 
cjalistów. A mianowicie sprawa wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów była 
omówiona niewyraźnie i ubocznie. Kanclerz wypowiedział się przeciwko 
plebiscyjowi w sprawie odszkodowań dla byłych rodzin panujących, nie 
wspomniał wreszcie o obronie konstytucji Wejmarskiej. 

Wobec tego, że partja niemiecko-narodowa postanowiła wczoraj wie- 
czorem po dłuższych obradach zgłosić wniosek nieufności dła rządu, pi- 
sma oceniają sytuację gabinetu jako bardzo niepomyślną, a niektóre wy- 
rażają nawet obawę co do możliwości upadku gabinetu zaraz po jutrzej- 
szem głosowaniu. 

Dyskusja nad oświadczeniem Luthra. 

BERLIN, 27-1. PAT. Dziś popołudniu w Reichstagu rozpoczęła się 
dyskusja nad 'wczorajszem oświadczeniem rządowem. Dyskusję rozpoczął 
deputowany centrum Ferenbach, który złożył krótką deklarację imieniem 
koalicji partji umiarkowanych. Następnie przemawiał mówca socjalistyczny 
Herman Miiller, który zarzucił wczorajszemu oświadczeniu, że nie daje 
ono poznać, jaką politykę zamierza właściwie prowadzić nowy gabinet. 
Trzecim z kolei mówcą był hrabia Westarp (niem.-nar.) który powtórzył 
główne argumenty wysuwane przez nacjonalistów przeciwko wstąpieniu 
Niemiec do Ligi Narodów i polityce zagranicznej obecnego rządu. Kan- 
cłerz Luther, odpowiadając mówcy socjalistycznemu oświadczył, że rząd 
oczekuje również od partji jasnego określenia stanowiska względem rzą- 
du. O ile gabinet obecny, oświadczył kanclerz, nie otrzyma większości, 
pozwalającej wyraźnie stwierdzić na jakich grupach rząd może się opie- 
rać, będę musiał wyciągnąć z tego konsekwencje. 

W Izbie Deputowanych Francji. 
Dyskusja nad projektami finansowemi, 

PARYŻ. 27.1. (Pat. Izba deputowanych prowadzi dziś w dalszym 
ciągu dyskusję nad projektami finansowemi. Dep. Dumesnil, socjalny ra- 
dykał uważa, że należy raczej rozszerzyć podstawy przy pobieraniu podat- 
ków, aniżeli podwyższać ich sumię. Pozatem deputowany broni systemu 
pobierania podatku od posiadaczy walorów imiennych, nie zaś walorów 
na okaziciela. Wreszcie mówca apeluje do wszystkich, aby zjednoczyli 
swe wysiłki w kierunku zrealizowania idei sprawiedliwości podatkowej 
i zwalczania fałszywych deklaracji podatkowych. Dalszy ciąg dyskusji w 
dniu jutrzejszym. 

Czy Polska wejdzie do Rady Ligi Narodów? 
PARYŻ, 27-I. PAT. „Journal” do- grupy parlamentarnej francusko-pol- 

wiaduje się, że wśród spraw, które skiej wręczył premjerowi Briandowi 
będą stanowiły przedmiot rozmowy imieniem całej grupy memorjał, wy- 
Brianda z Chamberlainem, znajduje pracowany przez deputowanego Pa- 
się również sprawa, czy Niemcom wła Nicoleta. Memorjat ten, obejmu- 
należy, przyznać. stałe miejsce -w Ra--jący- 20 -strom”"pisnia maszynowego, 
dzie Ligi bez równoczesnego przy- wykazuje konieczność przyznania Pol- 
znania miejsca w Radzie Polsce. sce stałego miejsca w Radzie Ligi 

PARYŻ, 27-. PAT.  Sekretarjat Narodów. 

Hr. Bethlen nie ustępuje. 
BUDAPESZT, 27 I. Pat. Wobec wiadomości o projektowanej dymisji 

gabinetu hr. Bethlena, podanych przez niektóre dzienniki wieczorne, wę- 
gierskie biuro korespondencyjne jest upoważnione do stwierdzenia, że 
wszystkie pogłoski czy to o dymisji obecnego gabinetu, czy o jego re- 
konstrukcji, lub o wystąpieniu z niego pewnych pojedyńczych ministrów, 
są bezpodstawne orąz, że należy je traktować, jako tendencyjnie zmyślone, 
mające wyraźnie na Celu szerzenie zamętu. 

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu, 
BUDAPESZT, 27—1. Pat. W kuluarach lzby krążyły dziś pogłoski, 

że prezydent ministrów Bethlen przeprowadzi w krótkim czasie rekonstru- 
kcję gabinetu, Przewidują przytem, że minister spraw wewnętrznych Ra- 
kowsky oraz minister sprawiedliwości Pesthi wystąpią z gabinetu. 

Francja wobec Węgier. 
WIEDEŃ, 27 I. PAT. „Neue freie Presse” donosi, że według о- 

niesień z kół dyplomatycznych wrazie gdyby rząd wębierski nie spełnił 
żądań Francjj wówczas Francja przedsięweźmie następujące kroki: zapew- 
nienie dochodzenia w sprawie afery przez Ligę Narodów oraz dalsze 
utrzymanie komisji kontrolującej ze zwiększonym personelem i zwiększo- 
nemi pełnomocnictwąmi. W kołach dypiomatycznych twierdzą, że Anglja 
i Włochy zgodzą się na ten krok Francji. 

2 Rozmowy z ambasadorem francuskim. 

" BUDAPESZT, 27-1. PAT. Jak komunikują urzędowo, ambasador fran- 
cuski w Budapeszcie Clinchant podczas swej wizyty, złożonej premjerowi 
Bethlenowi zarządał wyjaśnienia, jak wyobraża sobie rząd węgierski dal- 
szą działalność, zmierzającą do wyświetlenia ciemnych jeszcze dotychczas 
rozmaitych szczegółów afery banknotowej ora, jak zamierza zabezpieczyć 
współpracę władz węgierskich z organami francuskiemi w celu uzyskania 
tych wyjaśnień. W odpowiedzi na ta hr. Bethlen, podtrzymując nadal 
punkt widzenia, już wielokrotnie wyrażony, przedstawił francuskiemu am- 
basadorowi pewne konkretne propozycje, które, jego zdaniem, są zdolne 
zabezpieczyć żądaną współpracę organów węgierskich z francuskimi, a 
nie stoją w sprzeczności z odpowiedniemi postanowieniami ustawodaw- 
stwa węgierskiego. Ambasador francuski przyjął do wiadomości odpo- 
wiedź hr. Bethlena w ceiu przekazania jej swojemu rządowi. 

OUT SIT AAM PN RCZERATA BETOR: POW ARIE TEGA S EAN 

ciemnego chaosu, brudnego, cham- spr. wew. dyktatura, wniosła szereg 

skiego tłumu, trochę, trochę... wy- uchwał ograniczających wolność pra- 

różniają się narodowcy. Stronnictwo sy i zebrań i zapewne zdusi opozy* 
narodowe na Litwie posiada w swych cję. 
szeregach dużo ludzi o pewnej kul- Niech zwycięży — powiedział mi 

turze, naprawdę wykształconych, na- ktoś, komu sprawa polska leży na 

prawdę ideowców, naprawdę patrjo- sercu. Dia nas to najlepiej: każde 
tów. Być może, że gdyby stronnictwo stronnictwo względem Polaków po- 
to doszło do władzy, ograniczanie stępowałoby podobnie, bo na tych 

swobód narodowościowych Polaków fatalnycn podstawach zbudowane jest 

wzrosłoby jeszcze. Ale byłby to: ucisk to państewko. Nam chodzi o to, że- 
wroga, nie zaś prześladowanie ciemnej by to postępowanie dyskredytować 

pięści nieuka i głupca. w oczach opinji i zagranicy. Gdy 

Oczywiście marzyć otem nie mo- chrześc.-dem. znów dojdą do wła- 
žna nawet, Partja narodowa nie ma dzy, znów opozycja będzie silną i 

najmniejszych szans. Jest najmniej zjednoczoną. A nikt tak dyskredyto- 
liczną i najmniej popularną, być mo- wać tych rządów nie potrafi, jak o- 
że dlatego, że najrozumniejszą. pozycja. Na ziemi Kowieńskiej wyrósł 

Chrześc.-demokracja, przygotowu- wielki wrzód. Trzeba mu pozwolić 
spokojnie nabrać, a sam pęknie. 

pieczyła swe tyły. Obdarzyła min. m, 

      

  

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 

Kronika rekłamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

W n-ch świąteczny 

Sejįmi Bząd. 
Powrėt p. Bryla, 

WARSZAWA 27.1. (Żel. wł, Stowa). 
Dziś powróciła z Rosji wycieczkajpo- 
selska. Pos. Bryl przewodniczący tej 
eskapady, który dziś zjawił się w Sej- 
mie wypowiedział się dodatnio o po- 
rządkach panujących w Rosji so- 
wieckiej. 

Zmiana zarządzeń sanacyjnych, 

WARSZAWA 27.1. (żel, wł. Słowa). 
Min. Grabski przedłożył ministrowi 
Skarbu do uzgodnienia projekt roz- 
porządzenia zmieniający pierwotne 
zarządzenia sanacyjne w tym sensie, 
że będą wprowadzone specjalne opła- 
ty za prace nadetatowe. 

P. Dr. Prądzyński 

WARSZAWA 27]1.,(żel. wł, Słowa) 
Dziś przyjechał do Warszawy pize- 
wodniczący delegacji do rokowań z 
Niemcami dr. Prądzyński, który odbę* 
dzie szereg konferencyj z przedsta- 
wicielami rządu. 

Pragmatyka i uposażenia dla 
instytucyj półurzędowych. 

WARSZAWA, 27.1, (żel. wł, Słowa). 
Min. Skarbu wyłoniło specjalną ko- 
misję, która pracuje nad rewizją upo 
sażeń i pragmatyką służbową dla in- 
stytucyj o charakterze półurzędowym, 
jak Bank Gospodarstwa Krajowego, 
P.K.O. Bank Rolny. 

Monopol spirytusowy. 

WARSZAWA, 2711. (żel. wł. Słowa). 
Wyłoniona przez Sejmową Komisję 
Skarbową podkomisja do zbadania 
monopolu spirytusowego przeprowa- 
dziła ogólną dyskusję. 

Powrót ministra Raczkiewicza 

WARSZAWA. 27,1. (żel,wł.Słowa). 
Minister Raczkiewicz powiaca z in- 
spekcji we czwartek. 

Opinja deiegatów  Bankers 
_Trustug 

WARSZAWA 27 1 (fe” wł, Słowa) 
Opinja delegatów Bankers Trustu 
wypadła pomyślnie. Delegaci stwier- 
dzili, że tak dużych i nowoczesnych 
fabryk w Polsce nie spodziewali się 
zastać. Natomiast organizącja pracy ^ 
nie znalazła aprobaty. W związku z 
tem mają się rozpocząć rokowania do 
których ma być wydełegowany b. 
min. p. Klarner. 

Strajk telefonistek trwa. 

WARSZAWA, 27.1, (tel.wł. Słowa). 
Strajk telefonistek trwa nadal. Dzia- 
łają tylko aparaty rządowe, komunal- 
ne i prasowe. 

Demokracja Narodowa, która posiada 
fachowców we wszystkich gałęziach, zna* 

lazła też na gruncie wileńskim fachow 
ca w delikatnych sprawach honoru. Jest 
nim p. J.O. z «Dziennika Wileńskiego», 
który też wczoraj wystąpił z artykułem p. t. 
„Zdziczenie*.    

   

    

  

   
       

     

  

в й Kupuję; 
potrzebne mi do studjėw || 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran- 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza: 

wie szczególnie zaś: 
1. W. James </ragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski  <Filozofja i 

ycie» 

3. Im, Kant <Prolegomena» do wszel- 
kiej przyszłej metafizyki.» 

4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki 
Moralności». 

oraz polssiego przekładu Schopen- 
bauera «O poczwórnem źródie twier- 
dzenia o podsiawie dosiatecznej>, 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA. 

  

      

" …П‹. Ч 

T TL 
Związek Spółdzielni Spożywców Rze- | 

czyp. P. poszukuje 

domu lub placu 

przy kolei od strony miasta niedale- | 
ko Śródmieścia, do wydzierżawienii, | 
względnie kupna, na ulokowanie biu- | 
ra i składów. Będą wzięte pod uwagę | 
tylko objekty z bocznicą kolejową lub p: 
z możnością wprowadzenia takowej. | 

Zgłoszenia od g. 9 — 11. Biuro | 
Oddziału Związku, Mała Pohulanka 12 
lub telefon Nr. 56. 
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“ra «Przeglądu Wileńskiego», 
| wam się tem bardziej do obowiązku 

ECHA KRAJOWE 
  

Przed organizacją związku rolnego. 
— Korespondencja Słowa. — 

Poruszamy, raz jeszcze, sprawę — 
która aczkolwiek była jużjw tem miej- 
scu, przed paru tygodniami poruszo- 
na,—pozostała jednak bez echa. — 
Mamy tu na myśli tak zwany Statut 
Celowego Związku Rolnego Woje- 
wództwa Nowogródzkiego. 

Być może, że zamiary p. Woje: 
wody były jaknajlepsze, jednakże 
statut ten, opracowany w wojewódz- 
twie, w tajemnicy—gdyż tylko niektó- 
re organizacje rolnicze i to przypad- 
kowo zapoznały się z jego treścią— 
budzi poważne obawy, co zresztą w 
zupełności się wyraziło na ostatniem 
posiedzeniu Wojewódzkiego Towa- 
rzystwa Rolniczego. 

Przedewszystkiem więc członkami 
tego związku muszą być: 7 Powiato- 
wych Związków samorządowych Wo- 
jewództwa Nowogródzkiego i ewen- 
tualnie innych powiatów z Woje- 

wództw sąsiednich. — Związki samo- 
rządowe wybierają do naczelnej wła- 
dzy Celowego związku po 3 delega- 
tów, z których jeden z urzędu ma 
być starosta. Z urzędu również wcho- 
dzi p. Wojewoda oraz naczelnicy wy- 
działu rolnictwa i wydz. samorządo- 
wego. Razem czyni to 24 członków, 
którzy kooptują jeszcze 1/:;, a więc 8 
członków, ewentualnie z pośród ог- 
ganizacji rolniczych. Pozatem o ist- 
niejących już i bądź co bądž dziala- 
jących organizacjach rolniczych, już 
w statucie wzmianki niema. 

Szeroko natomiast nakreślony jest 
plan działania, w rozmaitych dziedzi- 
nach, a więc meljoracji, osuszania 
błot, organizacji zbytu produktów, 
szkolnictwa, kredytu e.t.c. 

Środki na cele powyższe związek 
czerpie z subwencji rządowych i sej- 
mikowych, przyczem wydziały rol- 
ne tych ostatnich byłyby skasowane, 
oraz z opłat nakładanych na obywa- 
teli Województwa. — Opłaty te šcią- 
gane by były na równi z podatkami 
komunalnemi—przymusowo, co ptzy 
ewentualnem jeszcze zastosowaniu 
progresji, może dla całego odłamu 
rolników pociągnąć bardzo poważne 
skutki. 

W jednym ze swych paragrafów 
statut przewiduje, że każda uchwała 
władz naczelnych związku, może być 
przez p. Wojewodę uchylona, co da- 
je temu ostatniemu w dziedzinie rol- 
nictwa władzę niemal dyktatorską. — 
Cały statut wreszcie jest wzorowany 
w innych podrzędniejszych szczegó- 
łach, na usżwwie samorządowej—któ- 
ra jas wiemy, daleko odbiega od do- 
skonałości. о 

W tych warunkach, działalność 
związku zależeć będzie jedynie od 
osoby p. Wojewody. Jeżeli będzie to 
rolnik, i do tego znający miejscowe 
warunki, działalność ta może być na- 
wet dodatnią,—lecz przy zmianie ob- 
sady tego stanowiska, naco jak wie- 
my różne wpływają czynniki, z rol- 
nictwem najczęściej nic niemające 
wspólnego, statut może bardzo łatwo, 
w zupełności okazać się szkodliwym. 

Dzisiaj Statut Celowego Związku 
Rolnego znajduje się w Ministersiwie 
Spraw Wewnętrznych, czekając na 
zatwierdzenie, lub ewentualne popraw- 
ki. Tych ostatnich najwięcej się mo- 
że obawiać należy, gdyż wiemy iż 
tok spraw w naszych urzędach, prze- 

 syła je do załatwienia po przez sze- 
reg Naczelników i Szefów, do rąk 
poszczególnych Referentów,— którzy, 
jeśli chodzi o Min. Spr. Wewn., mo- 
gą mieć o rolnictwie i jego potrze- 
bach na Kresach zwłaszcza, bardzo 
słabe pojęcie. 
"Wielka szkoda, że do opracowa- 

nia statutu województwo nie powo- 
łało, choćby jedynie z głosem dorad- 
czym przedstawicieli organizacji rol- 

„Literatura Wileńska". 
° — Was unsterblich im Gesang soll 

[leben, 

Muss im Leben untergehn. 

Schiller, 

P. Ludwik Abramowicz krytyku- 
jąc wydany przeż wileński oddział 

  

- Polskiego Białego Krzyża a ułożony 
przezemnie „Almanach Literacki”, po- 
ruszył para kwestyj zasadniczych oraz 
szerszego znaczenia niż ocena po- 

szczególnej publikacji. Ponieważ zaś 
iw tem, co o „Alimanachu” pisała 
p. Helena Romer-Ochenkowska ode- 
zwały się pogłądy zbliżone do sta- 
nowiska zajmowanego pizez redakto- 

poczu- 

podnieść zapatrywania, jak widać bę- 
dące tu u nas w Wilnie jakby «w po- 
wietrzu», a zalatujące pewną stęchiiz- 
ną stojących wód. 

Teza p. Lud. Abramowicza brzmi 
tak oto: 

„«Przedewszystkiem redaktor wy- 
dawnictwa powinien był sprecyzować 
bardziej dokładnie pojęcie «literatury 
wileńskiej». Nie każdy autor, który 
zamieszkał wypadkowo w  Wilnie 
i wydiukowai tu swój utwór, stał się 
przez to literatem wileńskim; tak jak 
nie każdy mieszkaniec Wilna — jest 
wilnianinem», 

lie stów tyle tematów do dysku- 
sji! 

" Najpierw tedy nigdzie w «Ата- 
nachu» nie użyłem określenia «litera- 

Lida, 27 stycznia, 
niczych. albo przynajmniej, przed za- 
twierdzeniem, nle podałogo in exten- 
so w prasie. 

Poruszamy tę sprawę dlatego, by 
ogół rolników naszego województwa 
zapoznał się choć niedokładnie z treś- 
cią statutu, który może już nawet.za 
kilka dni lub tygodni, obowiązywać 
będzie-—a także by wywołać w tej 

sprawie wymianę zdań.—Statut jest 
zwięźle i krótko opracowany, że być 
może, iż można go rozmaicie inter- 

pretować. Być może również, że 2ba- 
wy nasze Są niesłuszne, a co z toku 

dyskusji na ten temat łatwo wyłonić 
się może—wówczas ogół rolników, 
z całem zaufaniem mógłby się od- 
nieść do projektowanej instytucji. Na 
razie jednak, tak jak my to rozumie- 
my, sprawa Statutu Celowego Związ- 
ku Rolnego, i stosunek jego do 
istniejących organizacji _ rolniczych 
nie jest jeszcze należycie opa: 

BALINPOL. 
— Kursa rolnicze. Przed kilko- 

ma dniami czytałem w Słowie kores- 
pondencję z Podbrodzia, z której do- 
wiedziałem się o kursach rolniczych 
przeprowadzonych dzięki staraniom 
Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego. 

Przykro było nam, rolnikom za- 
mieszkałym w tak zapadłym kącie ja- 
kim jest Balinpol, że do nas słowo 
żywe nie dociera zupełnie, aż tu do- 
wiadujemy się o przyjeździe pp. In- 
struktorów T-wa Rolniczego i zorga- 
nizowaniu takich samych kursów. 
Panowie Żywiecki i Lielienstern po- 
wiórzyli cykl referatów wypowiedzia- 
nych niedawno w Podbrodziu. Nie 
potrzebuje chyba pisać o - zaintereso- 
waniu się jakie wzbudziły kursy, za- 
zilaczyć tylko muszę dwa warunki 
które spowodowały nieznaczną  sto- 
sunkowo liczbę słuchaczy (39). 

Po pierwsze kursy odbywały się 
w mieszkaniu prywatnem (dla braku 
rządowego) co było krępujące dla 
wielu osób, nie licząc już trudności 
ujęcia formy kursów — bądź to jako 
reterat — bądź pogadanka — rozmo= 
wa. Po drugie termin kursów 20—23 
bm. wypaał właśnie w dzień kierma- 
Szu, co w znacznej mierze wpłynęło 
na zmniejszenie się ilości słuchaczy. 

Pomimo tych przeszkód, niezależ- 
nych od panów prelegentów, całość 
wypadła bardzo pomyślnie i należy 
jedynie prosić Towarzystwo Rolnicze 
o jaknajczęstsze powtarzanie podob- 
nych kursów. / Ho» 

Prace organizacyjne "na miejscu 
spoczywały w rękach prezesa kółka 
rolniczego p. Y. M. Falewicza, 

SWIĘCIANY. 
— (b) Pożar gminy w Miele- 

gianach. Z powodu wadliwego u- 
stawienia komina spłonął onegdaj lo- 
kal urzędu gminnego w Mieleganach 
pow. Święciańskiego. Akta gminne 
dzięki energicznej pomocy udało się 
wyratować. 4 

Zastępca starosty pow. Święciań- 
skiego p. Piekutowski wyjechał na 
miejsce celem przeprowadzenia ba- 
dania. 

— [b] Nowelizacja ustawy o 
o rozbudowie miast. W związku 
z zamierzeniem nowelizacji ustawy 
z dn, 291V 1925 r. o rozbudowie 
miast Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych zwróciło się do panów  Woje- 
wodów o przedstawienie swoich u- 
wag co do przypuszczalnych popra- 
wek ustawy, jakie mogły nasunąć 
się, w pierwszym rzędzie zarządo w 
miast przy dotychczasowem stosowa: 
niu jej. 

Materjał otrzymamy tym  sposo- 
bem zużytkowany będzie przy pra: 
cach nad nowelizacją wspomnianej 
ustawy. 

5 Ł 

Wysiedlanie obcokra- 
jowców—Sprawy nie 
legalnego przewozu. 

(Z wywiadu z Panem Wojewodą 
O. Malinowskim.) | 

— Jak przedstawia się, panie wo- 
jewodo, akcja wysiedlania obcokra- 
jowców w Województwie Wileń- 
skiem? 

— Cyfrowe zestawienie akcji wy- 
siedlenia obcokrajowców z terenu 
wojew. Wileńskiego za cały r. 1925 
narazie nie zostało sporządzone dla 
braku sprawozdań - poszczególnych 
pp. Starostów z okresu ostatniego 
kwartału r. ub. 

Za trzy pierwsze kwartały 1925 r. 
wysiedlono 635 obcokrajowców. Wię- 
kszość wysiedlonych, to cbcokrajow- 
cy nieposiadający obywatelstwa okre- 
ślonego, czyli t. zw. bezpaństwowych, 
którzy przybyli do Polski w drodze 
nielegalnego przekroczenia granicy. 
Reszta wysiedionych należy do kate- 
gorji cudzoziemców uciążliwych, po- 
byt których na terenie Rzeczypospo* 
litej Polskiej czy to ze względu na 
ich przeszłość kryminalną, czy też za 
popełnione w dobie osiatniej prze- 
stępstwa, nie mógł być tolerowany z 
uwagi na bezpieczeństwo. Co do wy- 
siediania osób szkodliwych czy nie- 
pożądanych, to na podstawie umowy 
polsko-związkowej, władze zarówno 
polskie, jak i sowieckie zobowiązały 
się nie wysiedlać nikogo przez t. zw. 
«zieloną granicą» przed wysłuchaniem 
na to zgóry przedstawicielstwa stro- 
ny drugiej, w formie udzielenia oso- 
bie wysiedlonej wizy wjazdowej. 

Należy tu zaznaczyć, że o ile pol- 
skie władze ten punkt umowy wyko* 
nywują z całą Ścisłością, o tyle lokal- 
ne graniczne władze sowieckie czę- 
stokroć nie stosują się do umowy i 
przestrzegają ją—w teorji. 

W praktyce natomiast stosują te 
władże w dalszym ciągu system przy- 
musowego wysiedlania elementów 
dla siebie niepożądanych przez ową 
„zielonę granicę* bez uzyskania u- 
przednio zgody władz polskich. 

Spowodowało to z naszej strony 
cały szereg interwencyj w drodze dy- 
plomatycznej. 

— Niestornych mamy sąsiadów, 
to prawda, ale oburzające, że nie 

przestrzezeja swoich własnych umów. 
anie wojewodo, a przemyinictwo 

czy bardzo rozwinięte jest na na- 
szych wschodnich granicach? 

— Ruch przemytniczy na tereni 
Województwa Wileńskiego ec 
należycie zorganizowanej służby o- 
chrony pogranicza jest na szczęście 
słabo rozwinięty, 

Do zaniku, a przynajmniej zmniej- 
szenia przemytnictwa przyczynia się 
również to, że w Polsce ceny ma to- 
wary, mogące służyć jako | objekty 
przemytnicze, kształtują się mniej 
więcej tak samo jak w krajach ościen- 
nych (Litwa, Łotwa, Rosja). 

Do Rosji przemyca się w nie- 
znacznych ilościach wszelkiego ro- 
dzaju galanterję, spirytualja, kamienie 
do zapalniczek, manufakturę i kosme- 
tyki (przeważnie pochodzenia zagra- 
nicznego). | 

Z Rosji do Polski szmugluje się 
głównie towary kuśnierskie i szcze- 

cinę. ; : 
Przedmiotami przemytu do Litwy 

są skóry wyrobione i niewyrobione, 
wyroby spirytusowe, do Łotwy zaś— 
waluta obca i wyroby spirytusowe. 

Największy odsetek spraw prze- 
mytniczych zarówno do Litwy, jak 
Łotwy i Rosji stanowią sprawy nie- 
legaliego wywozu złota i srebra, za- 
równo w monetach, jak również w 
wyrobach jubilerskich, kamieni , dro- 
gocennych i walut obcych. 

Eug. Sch. 
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Urodziny cesarza Wilhelma. 
Uroczystości w Berlinie, 

BERLIN. 27—!. Pat. Dziś z oka- 
zji rocznicy urodzin b. cesarza Wil- 
helma szereg organizacyj monarchi- 
stycznych i prawicowych  zwołało 
zgromadzenie mające się odbyć w 
różnych salach publicznych miasta 
Berlina. Ze swej strony organizacje 
komunistyczne i republikańskie, orga- 

Eksport złota 

nizacje Reichsbahnneru zwołały sze- 
reg wieców w salach zamkniętych, 
jak również pod gołem niebem. Po- 
licja poczyniła przygotowania -celem 
przaszkodzenia ewentualnym starciom. 
Część wieców odbyła się już w 
ciągu popołudnia, nie dając jednak 
powodów do żadnych kolizji. 

sowieckiego. 
LONDYN 27 I PAT. „Daily Telegraph" donosi, że wczoraj przybył 

do Londynu okręt niemiecki „Schwalbe*, który przywiózł z Leningradu 
transport złoja wartości jednego miljona tuntów szterlingów. Słychać, że 
złoto to zostało zdeponowene w banku Angielskim jako gwarancja ze 
strony handlowej sowieckiej delegacji 
zamówienia. 

za poczynione u firm angielskich 

Parlamentaryzm się przeżył. 
Mussolini za władzą absolutną, 

PARYŻ, 27 I, PAT. „L,Avenir* ogłasza wywiad z Mussolinim, który 
między innem miał powiedzieć: Parlamentaryzm już się przeżył. 
kilkuset postów mogło reprezentować 
musi; mieć władzę absolutną. Francja i 

Dawniej 
naród, obecnie jednak szef rządu 

Włochy muszą pozostać 
jednomyślnie i utworzyć silny blok przeciwko wrogim państwom. Drobne 
sprawy sporne między Francją a Włochami, dotyczące dopuszczenia oby- 
wateli włoskich do Tunisu i rozdziału 
dadzą się łatwo uporządkować. Moje 

sfery interesów w Małej Azji, 
marzenie o imperjum włoskiem nie 

stanowi groźby dla Francji. Pod koniec wywiadu Mussolini wspomniał o 
pracy, mającej na celu uregulowanie 
lirowi wartości przedwojennej. Słowami: 

spraw walutowych i przywrócenie 
„Chciałbym, aby Włochy były 

wielkie i szczęśliwe" —zakończył Mussolini swą rozmowę. 

ĘChińskie represje. przeciwko (bolszewikom. 
PEKIN, 27 I. PAT. Oirzymany tu 

ze źródeł rosyjskich w Charbinie te- 
legram uskarża się, iż chińskie wła- 
dze wojskowe rozwiązując w dalszym 

ciągu sowieckie związki zawodowe, 
pomimo przeciwnego rozporządzenia 
Czang-Tso-Lina. 

Rokowania szwajcarsko-sowieckie. 
BERN. 27.1. (Pat). Rokowania 

szwajcarsko - sowieckie prowadzone 
będą dalej przy pośrednictwie Frat- 
cji. Istnieją dane, iż znalezione zosta- 
nie ostateczne rozwiązanie. Rada 
związkowa ubolewa nad zamordowa- 
niem Worowskiego i nie czyni żad- 
nych trudności w sprawie powtórze- 
nia wyjaśnień, złożonych natychmiast 
po morderstwie. 

Drażliwą sprawę stanowi znale- 
zienie właściwej formy odszkodowa- 
nia dla córki Worowskiego. Ze stro- 
ny Szwajcarji stwierdzają, że obietni- 
  

ca późniejszego załatwienia sprawy 
odszkodowania nie może być uważa- 
na jako obowiązek, lub jako uznanie 
odpowiedzialności za zabójstwo 1 
uwzględniona może być jedynie w 
ramach, ogólnej kwalifikacji wysunię- 
tych żądań. 

Sprawa uznania Rosji sowieckiej 
de iure nie może być poruszana przy 
tych rokowaniach. W tym celu nie 
zbędne będą nowe rokowania, które 
jednak będą mogły się rozpocząć do- 
piero po zadośćuczynieniu obustron- 
nym żądaniom. 

_Groźne zaburzenia w Poniewieżu, 
Z Kowna donoszą: W Poniewieżu doszło do niezwykle burzliwych 

demonstracji bezrobotnych. Na wiecu, zwołanym pośród 
ście, wygłoszono szereg mów, krytykujących obecny rząd. 
ła się interwenjować, ze względu na 

W końcu uchwalono zawezwać 
postawy demonstrantów, burmistrz, osypany pogróżkami, 

me w mie- 
olicja obawia- 

możliwość ostrzejszych starć. 
na wiec burmistrza, Wobec groźnej 

zgodził się je- 
chać w delegacji z trzema robotnikami do Kowna, dla uzyskania fundu- 
szów. zapomogowych dla bezrobotnych. 

W sprawie kowieńskich wierzytelności Ban= 
ku Ziemskiego. 

Według wiadomości nadeszłych z Kowna, projekt ministerstwa skar- 
bu, o przejęciu wierzytelności wileńskiego Banku Ziemskiego na 
państwa, został usunięty z porządku 
z powrotem do ministerstwa skarbu. 

rzecz 
obrad gabineiu ministrów i odesłany 

Reorganizacja policji litewskiej na wzór pol- 
: skieja 

Z Kowna donoszą, że rząd litewski w najbliższych dniach przystę- 
puje do redukcji policji. Redukcja ma wynosić 20 proc. zatrudnionego 
personelu. Jedynie straż graniczna ni 
5 proc. ma być zwiększoną. 

Następnie, jak nas informują w styczniu brr. została policja 

e podlega redukcji a przeciwnie do 

litewska 
przeorganizowaną na wzór polski również straż graniczna została zcalona 
z policją i podlega władzom administracyjnym. Komendy oddziałów szau- 
lisów w dalszym ciągu są niezależne i podlegają jedynie głównej komen- 
dzie w Koszedarach, o czem niedawno donosiliśmy. (ab). 

Niepokój na granicy litewskiej. 
Nowe usiłowania przekroczenia granicy do Polski. 

Na odcinku posterunku granicznego w Łoździanach ze [strony litewskiej 
podjechało kilka sań z 6—7 osobami, które usiłowały przekroczyć granicę, lecz 
na widok polskiej placówki granicznej zbiegli do jLitwy. 

Ci sami osobnicy powtórnie usiłowali przekroczyć granicę lecz zostali 
zauważeni przez pikietowego, który po trzykrotnym okrzyku oddał do nich 2 
strzały, poczem osobnicy ci zbiegli. (z) 
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Sankami do bieguna. 
Norweski podróżn k podbiegunowy,Stor- 

kersen, który odznaczył się już wielką odwa- 
gą i przedsiębiorczością podczas wyprawy 
podbiegunowej kanadyjczyka Stephanssona, 
oświadcza, że zamierzona rb. przez Roalda 
Amundsena wyprawa powietrzna, za pomo- 
cą balonu sterowego, nad biegunem północ- 
nym nie może przyczynić się do poznania 
strefy dotychczas nieprzeniknionej, a rozcią- 
gającej się na północ od Alaski i północnycu 
wybizeży Syberji wschodniej, 

Dlatego też podróżnik norweski zamie- 
rza udać się tam saniami, zaprzężonem w 
psy, dotarłszy najpierw okrętem jaknajdalej 
na północ od wysp Nowej Syberji. Gdy ok- 
ręt, otoczony przez lody, nie będzie mógł 
posuwać się dalej i na północ, wówczas 
Storkersen opuści go i powędruje dalej sa- 
niami. 
„W fen sposób zamierza, zakreślając wiel- 

kiłuk pod biegunem północnym, dotrzeć do 
wysp Peary'ego, na północ od Kanady. 

Przestrzeń, którą podróżnik ma przebyć 
w tensposób wynosi 2.500 kllom, A droga 
wyprawy jego przecinać będzie pod kątem 
prostym drogę powietrzną Amundsena. 

‚ Że tak wielką przestrzeń wytrzymają 
psie zapizęgi, tego dowodzi skończona nie- 
dawno wielka podróż Duńczyka dr. Knuda 
Rasmussena, który badając plemiona eski- 
moskie, przewędrował w ten sposób wzdłuż 
północnych wybrzeży Ameryki, od Grenlan- 
dji do cieśniny Beringa, Pytanie jednak, czy 
Storkersen nie napotka w tej strefie nieprze- 
niknionej, którą chce przeniknąć, otwartego 
morza, które zniweczył jego zamiary. 

Ale odważny podróżnik jest żzdania, że 
powłoka lodowa ciągnie stę nieprzerwanie 
ku biegunowi, zamykając, być może, dosięp 
do wielkiego nieznanego lądu, Storkersen 
podziela też opinię Stephanssona, że życie 
zwierzęce istnieje wszędzie pod biegunem, 
co ułatwi wyprawie wyżywienie siebie i 
psów pociągowych, 

у pierwszej części podróży, aż do gra- 
nicy wiecznych lodów, wyprawa składać się 
ma z dwudziestu żeglarzy i uczonych, Dla 
dokonania drugiej części podróży, saniami, 
wybrani będą z liczby powyższej ludzie naj- 
silniejsi i najzdrowsi. 

Wyprawa saniami składać się będzie z 
trzech grup samodzielnych, ale działających 
łącznie, mianowicie z grupy naczelnej; pod 
kierownictwem Storkersena i dwóch grup 
pomocniczych. 

Już na wiosnę rb. wyprawa ta sfinanso- 
wama przez pizyjaciół amerykańskich po- 
dróżnika duńskiego, wyruszy w daleką 
drogę. 

być więc może, że już w roku bieżącym 
rozstrzygnięte będzie pytanie, czy tam, gdzie 
dotychczas na mapach podbiegunowych wid- 
nieje wielka plama biała, istnieje ląd do- 

ER LIRA czy też tylko morze okryte lo* 
ami. 

W Komisjach Sejmo- 
wych. 

W dniu wcżorajszym obradowały 
następujące komisje sejmowe: budże- 
towa, skarbowa i 'senacka komisja 
skarbowa budżetowa. Na komisji bud- 
żetowej gen. sprawodawca budżetu 
pos. Głębiński przedstawił wydatki 
finansowe w-g tymczasowych  zesta- 
wień kasowych za rok 1925. Według 
tych zestawień, wydatki w r. 1925 
wynosiły 1,874 miljony — dochody 
zaś 1,584 muljony. Deficyt pokryty 
został nadwyżką dochodów nadzwy- 
czajnych 'w sumie 335,600,000 zt. 
Nadwyżkę dochodów  nadzwyczaj- 
nych w sumie 39,200,000 przeniesio- 
no na rok 1926. Dochody ma rok 
1926 preliminowano w mniejszych 
sumach, a to z powodu przewidzia- 
nego zmniejszenia dochouów z ceł 
i opłat państwowych. Narazie rząu 
projektuje zmniejszenie wydatków 
preliminarza na 1926 rok o 270 miij. 
Jednak — zdaniem referenta — suma 
1а jeszcze nie wystarcza i z tego po- 
wodu musi nastąpić dalsza redukcja 
w wydatkach, ażeby budżet mógt 
być zredukowany jeszcze o 220 miij. 
do sumy 1,500 milj. zł. 

Pos. Rymar wygłosił referat doty- 
czący sprawozdania Najwyższej lzby 
kontroli za rok 1924 poczem przyjęto 
szereg rezolucyj wzywających rząd 
aby przyśpieszyły dochodzenia karne 
1 wyroki przeciw winnym przestępstw 
pracownikom państwowy:n, za prze- 
siępstwa służbowe podwładnych po- 
ciągano do odpowiedziałności dyscy- 
plinarnej i materjainej przetożonycn 
winnych niedozoru, wydał upowaž- 
nienie dia N.LK. do  przedsiębrania 
kontroli w Kasach Chorycn i tundu- 
szu bezrobocia. 

Гр ЕНЕ ЕННЕ IIS ы = 

tura wileūska» gdyž-wogėle unikam do literatury nawet nietylko pięknej 
jak ognia używania określeń niejas- lecz najpiękniejszej. 
nych, nieścisłych, a jak w tym wy: 
padku dwuznacznych, Można bowiem 
rozumieć «literaturę wileńską» jako 
dotyczącą specjalnie i wyłącznie Wil- 
na (Vilniana), dajmy, na to: Wilna 
tudzież kraju zwanego potocznie Wi- 
leńszczyzną -— oraz nazwać można 
«literaturą wileńską» „całokształt wy- 
produkowanej lub produkowanej w 
Wilnie twórczości literackiej bez 
względu na obrabiane przez nią te- 
maty. 

Usładając <Almanąch» miałem na 
myśli wyłącznie tę ostatnią wytwór: 
czość. Wszak stoi «jąk wół» we 
wstępnem. słowie do «Almanachu» 
że ma być przeglądem i obrazem 
polskich w Wilnie sił literackich, To 
znaczy: ma być niejako zinwentary- 
zowaniem tych sił w danym momen- 
cie, Ściśle na przełomie z roku 1925- 
go na 1926-ty. Czemś w  rodzaju.., 
spisu jednodniowego znajdujących 
się w Wilnie literatów a raczej wo- 
góle osób, które potrafią władać pió- 
1em literackiem bez względu na toczy 
używają iego pióra zawodowo czy 
przygodnie, czy obficie lub też, nie- 
steiy, bardzo rzadko, czy piszą  lite- 
racko dzieła historyczne czy filolo- 
giczne, z dziedziny przyrody czy 
estetyki. Niema przecie np. ani jednej 
pracy historycznej Askenazego, któ- 
ra by nie była — nawet przednim!— 
utworem literackim, a np. «Szkice 
ornitologiczne» Wodzińskiego należą 

Z całą pokorą człowieka ułomne- 
go przyjmuję zarzut, że spis mój nie 
jest jeszcze wystarczająco pełny; że 
literatów w powyższem rozumienii 
Wilno, na szczęście, jeszcze certum 
quantum posiąaa. Lecz za nic w 
swiecie nie poczuję się do grzechu, 
„žem nie wystawił na widok publiczny 
obrazu... «literatury wileńskiej»! 

W rozumieniu p. Abramowicza a 
kto wie czy i nie p. Romer-Ochen- 
kowskiej, «literatura wileńska» dla 
mnie nie istnieje. W Wilnie była, jest 
i — w Bogu nadzieja! — istnieć bę- 
dzie dopóki tu kamień stoi na ka* 
mieniu: literatura polska. 

Jestem, doprawdy, zbyt rdzennym 
«krajowcem» i zbyt zdeklarowanym 
regjonalistą abym niemiał sobie po- 
zwolić na iaką zasadniczą deklarację! 

Gdy mnie kto pyta od jak dawna 
przebywam w tym kraju, nad które- 
go niema dia mnie droższej piędzi 
ziemi na całym globie, odpowiadam: 
„Od roku 1590-go". Bo wówczas 
pradziadowie moi w Oszmiańszczyznie 
osiedli i ja, ostatni, mam nadzieję 
głowę tu złożyć. Miałem przeto czas 
nasiąknąć krajowością tylu pokoleń. 
A jednak — jednak nie. zdobyłbym 
się na gest wewnętrzny ani p. Abra- 
mowicza ani p. Romer-Ochenkowskiej. 

P. Romer - Ochenkowska nie może 
pojąć „na mocy jakich kwalifikacyj 
myślowych (?) autora almanacha zo- 
siał do literatów wileńskich zaliczony 

prof. Srebrny, zie wilnianin, czasowy 
tu profesor, lub prot. Kolbuszewski?* 
Do tejże mojej «herezji» pije p. Abra- 
mowicz pisząc: «Cały szereg profe- 
sorów uniwersytetu wileńskiego trafił 
do Almanachu zupełnie niewłaściwie 
dlatego, że nic ich z Wiinem nie łą- 
czy (?) oprócz krótkiego £) tu pobytu». 

Enuncjacje to wysoce charaktery- 
styczne 1 znamienne. Więc kio nie 
jest «wilnianinem» ten niema prawa 
należeć do literatów wileńskich? Jako 
żywo, nigdy Warszawa nie wy- 
pierała się Odyńca, choć „warszawia- 
kiem“ niebył ani przez jedną chwilę 
w swem życiu. Wincentego Koro- 
tyńskiego zawsze zaliczano do litera 
tów i uziennikarzy warszawskich, a 
niewątpliwie Kraków skwapliwie za- 
liczał swojego czasu Zdziechowskiego 
do iiteratów krakowskicn, podobnie 
jak swojego czasu Lwów, rdzennego 
witębszczanina p. Józefa Fliaskę do 
dziennikarzy iwowskich. Wyobraźmy 
sobie, że ktoś robi na rok 1926-ty 
inwentarz - almanach sił literackich 
dajmy na to — monacłujskich. Czyż 
wykluczy z niego każdego przebywa* 

jącego w Monachjum literata dlatego 
że urodził się... w Hamoutgu, w Ber+ 
linie, we Fiankfurcie? Nie do pomy- 
ślenia takie hórrendaum! Podobnież 
marsylski Aimanach Literacki pełny 
byłby rodowitych paryżanów lub bre- 
tończyków. 

źaś urodzonemu nie w Wilnie 
literatowi jakże długo uzeba przebyć 
w Wilnie aby maygelaie „iiieraiucy 

wileńskiej" otrzymać? Jakże długo 
gościł w Wilnie.. Kraszewski? Lecz 
podczas gdy tu był z jpewnością 
szczycono się z posiadania go wśród 
— wileńskich literatów. 

Powie kto może: Kraszewski na- 
pisał „Histoiję Wiina”, „Kościół św. 
Michaiski*, „Witoldowe Boje“ etc! 
Ogromnie wiele „łączyło go z Wil- 
пет“ 2а pozwoleniem: Nic maz Wil- 
nem nie tącżyć.. prot, Pigonia, głę* 
bokiego badacza epoki  filareckiej 
oraz życia i ducha Mickiewicza? A 
prof. Kemer pisząc Świeżo w nowo- 
gródzkim zeszycie „Ziemi* o nowo- 
gródzkiej architekturze czyliż nie obja- 
wił się nam jako bardzo poważny i 
bardzo cenny — regjonalista? Zaś na 
odwrót samego Marjana Zdziechow- 
skiego główne dzieła literackie „nie 
mają nic wspólnego z Wiinem* a jed- 
nak któż jeśli nie on jest obecnie naj- | 
większym luminarzen uieratury w Wii- 

nie? Podobnie: szczyćmy się, że choć od 
niedawna, ;posiadamy w Wilnie pi- 
sarza tej miary, co młody a jakże już 
šwieiny znawca starożytnego Świata, 
przed którym stoją otworem... wyży- 
ny Zielińskiego, 
„„Czem jest „Almanach Literacki" 

Białego Krzyża? Odpowiedzią na... 
niepewność innych dzielnic Kzeczy- 
pospolitej czy my tu wogóle mamy 
w Wilnie literaturę. 

Otóż niechże w Warszawie, Po- 
znaniu, Lwowie, Lublinie etc. etc. do- 
wiedzą się choćby tylko z wileńskie- 
go „Almanacha Literackiego" (które 

mu rozmyślnie dało (się pociągającą 
szatę typograficzną i ozdobiło cieka- 
wemi Wilna widokami), że my tu w 
Wilnie w chwili obecnej mamy garść 
sporą lieratów, ludzi pióra, zarówno 
pisarzy książkowych jak  dzienni- 
kaizy, począwszy od „ustalonych 
firm* jak Zdziecnowski, Lutosławski, 
Massonius, Pigoń, i t. d. aż do wy- 
sypującej się aopiero runi na starej, 
żyznej glebie wiieńskiej. 

Pominęło się kilka nazwisk? Sam 
pierwszy nad tem ubolewam  najbar- 
dziej. Bywa! Bywa, że właśnie to się 
prżeóczy, na czem najniezawodniej 
któż wie ile razy spoczęły oczy. Nie- 
ma w  „Almanachu* wacławą Siu- 
dnickiego, niema W по!да Staniewicza, 
najbaraziej „wileńskich* ludzi, którzy 
tu piórem miejeano zdziałali. Zbyt nato: 
miast dalekie piany mie mogły być 
uwzględnione nadmiernie kompletnie 
i szczegółowo, gdyż rozsadziło by to, 
z góry określony, rozmiar wydaaw- 
ОНА сН 

Znajdzie się jeszcze wszystko, co 
być powinno w obrazie literatury 
poiskiej i prasy w Wilnie w roku 
1926-ym — w ponownej „Almanachu * 
edycji, która nie każe zbyt długo na 
siebie czekać a do której — uiartym 
obyczajem — wprowadzi się dopeł- 
nienia, ‹ 

P. L. Abramowicz jest zdania, że 
podobnego rodzaju _ wydawnictwo 
powinno było być dziełem komitetu 
iedakcyjnego. Tez kwestja zasadani- 
cza. Qioż pozwolę sobie być wręcz
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Informacje. 
Wywóz zwierząt i produktów 

zwierzęcych. 

Jednym z ważniejszych czynników, 

przyczyniających się do utrzymania 

aktywnego bilansu handlowego, jest 

wywóz zwierząt żywych i produktów 

zwierzęcych. Wartość wywozu z Pol- 

ski produktów wytwórczości  zwie- 
rzęcej wynosiła w 1925 r. 214,000,000 

złotych, co stanowi 15,3 proc. ogól- 

nego wywozu. Możność utrzymania 
na takim poziomie tego wywozu za- 

leży od ścisłego przestrzegania przez 

powiatowych lekarzy weterynaryjnych 

zdrowotności eksportowanych zwie- 

rząt. W razie stwierdzęnia bowiem 
chorób zaraźliwych zwierzęcych w 

transportach polskich grozi nam zam- 

knięcie całkowite rynków zagranicz- 

nych, a przez to znów zagrożenie 

bilansu handlowego. Pomimo nie- 

zwykłej doniosłości tej spiawy dla 

rozwoju gospodarczego naszego kra- 

ju—w ostatnich czasach stwierdzono 

w kilku transportach fakt załadowania 

zwierząt chorych, lub pochodzących 
z obszarów, z których wywóz jest 

"zakazany. Jest to wynikiem niedbałe- 

go wykonywania obowiązków przez 

niektórych powiatowych lekarzy we- 

terynaryjnych oraz innych funkcjonar- 
juszów państwowych. Ponieważ takie 

postępowanie może pociągnąć za so- 

bą groźne konsekwencje, Minister- 

stwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
postanowiło stosować najsurowsze 
rygory w stosunku do tych lekarzy 

weterynaryjnych w razie niewypełnie- 

nia lub niedopilnowania wypełnienia 

odnośnych zarządzeń władz central 

nych. 

W tym celu Ministerstwo Rolni- 

ctwa i Dóbr Państwowych: 1. zwró- 
ciło się do PP. Wojewodów z we- 

zwaniem o natychmiastowe stosowa- 

nie odpowiednich rygorów i kar w 

razie stwierdzenia nadużycia lub opie- 

szałości; 2. będzie usuwało natych- 
miast winnych do takich okolic, z 

których wywóz nie jest zorganizowa- 

ny; 3. przystąpiło do zorganizowania 

lotnych komisji kontroti w sprawach 

wydawania świadectw pochodzenia, 
badania inwentarza żywego na dwor- 

cach oraz wydawania Świadectw zdro- 

wotnośc; 4. zwołuje zjazd inspekto- 

rów welerynarji dla wyjaśnienia im 

ważności sprawy i opracowania $ро- 

sobów zapobiegania podobnym wy: 

padkom. 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych uważa rozwój. wywo- 
zu zwierząt i produktów zwierzęcych 

za czynnik pierwszorzędnej wagi dla 
podniesienia rolnictwa i gotowe jest 
przedsięwziąć najdalej idące środki 
celem niedopuszczenia wywozu z 
Polski nieodpowiednich pod wzglę- 
dem zdrowotnym zwierząt i produk- 
tów. 

Powierzchnia uprawy w Polsce. 

Statystyki roczne Ministerstwa rol- 
nictwa wykazują, że w roku 1925 
ilość ziemi uprawnej zmniejszyła się 
o 121,000 akrów, włączając w to 
przestrzenie zajęte łąkami, llość ziemi 
przeznaczonej pod uprawę wynosiła 
10,682,000 akrów, łąk 15,073,000, 
czyli razem 25,755,000 akrów. Pod 
buraki cukrowe przeznaczono w roku 
1925 55,000 akrów, wobec 22,400 w 
roku 1924. Ilość ziemi przeznaczona 
pod uprawę zbóż zmniejszyła się o 

45,000 akrów, wynosząc 1,499,760 
akrów; cyfra ta jest najniższą, jaką 
zanotowano od roku 1924. jedynie 
uprawa jęczmienia zwiększyła się, zaj- 
mując 1,318,000 akrów, t. j. o 3,700 
akrów więcej, niż w roku 1924. Prze- 
strzeń ziemi, przeznaczonej pod upra- 
wę owsa wynusi 1,868,000, co sta- 

nowi zmniejszenie o 170,000 akrów; 
jest to cyfra najniższa od roku 1888. 
Pod kartofle przeznaczono 493,000 
akrów, t.j. o 60,000 więcej, niż prze- 
ciętna na 1905—1924. 

Ratowanie sytuacji. 

Min. Przemysłu i Handlu odpowiedział 
na interpelację jednego z posłów sejmo- 
wych, że zamówienia w przemysle łódzkim 
włókiennicznym natrafiają na trudności ze 
względów budżetowych, jednakże rząd po- 
czyni w najbliższym czasie sżereg zamó- 
wień dla M. S$. Wojsk. na su .ę 6 mil. zł. 
Również są w toku periraktacjz 0 dałsze 
zamówienia na sumę 10 mil. zł. Zamówie- 
nia te zostaną poczynione pod warunkiem, 
że nie mogą być pokryte z zapasów, znaj- 
dujących się w fabrykach, gdyż głównym 
celem zamówień jest pomoc w uruchomieniu 
warsztatów pracy. Min. Osiecki oświadczył 
w odpowiedzi na protest organizacyj zawo: 
dowych. przeciwko wywozowi maszyn z 
Polski, że sprzeciwi się wydaniu zezwolenia 
m wywóz maszyn takich z Łodzi za gra- 
nicę. 

Nowe Ustawy i Rozporządzenia. 

—- Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* 
dn. 26.1 1926; 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 
20.1 1926 o wypuszczeniu serji II premjowej 
pożyczki dolarowej (poz. 54). 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu, 
Przemysłu 1 Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 
z dna 22.1 1926 w sprawie ustanowienia 
cła wywozowego od pszenicy (poz. 56). 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. 

nr. 8 z 

  

Zz dnia 22.1 1926 w spiawie prolongowania 
terminów na ulgową odprawę celną towa-. 
rów (poz. 57), 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Ostatni termin płatności 
podatku obrotowego. W dniu 30 
bm. upływa ostatni termin wpłacania 
Ill i ostatniej zarazem raty podatku 
obrotowego. 

Płatnicy, którzy nie zastosują się 
do tego zmuszeni będą zapłacić pro- 
centy i od poprzednich rat, na jakie 
został im podatek rozłożony. (b) 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
27 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 7,30 7,32 7,28 
Belgja — — — 
Fiolandja 293,35 294,08 292.62 
Londyn 35.54 35.59 35.41 
Nowy-York 1.30 1.32 1.28 
Paryż 27,32 27,39 27,26 
Praga 21.61 21.66 21.56 
Szwajcarja 140.90 141.25 140.55 
Stokholm 195.60 106,09 195,11 
Wiedeń 102.75 103.00 102.50 
Włochy 29.48 29.55 29.41 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 64.00 (w złotych 467.20) 

г kolejowa 118 124 — 
5 pr. pożycz. konw. 4350 — — — 
4 pr. pożyczk, konw, — — — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 20,75. 20,40 — 

  

KRONIKA 
CZWARTEK) 

DĄ Dziś 
Iidefonsa b. 

Jutro 
Franciszka S. mona 

  Wsch. sł, o g. 7 m. 32. 

Zach, sł. © g. 4 m. 02 

URZĘDOWA 

— [b] Pobory urzędników 
państwowych w lutym. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Ministerstwa Skarbu 
pobory urzędników państwowych w 
mjesiącu lutym będą takie same jak 
iw styczniu r. b. 

— [b] Subsydje dla organiza- 
cyj roiniczych. Jedno z pism miej- 
scowych podało onegdaj omyłkową 
wiadomość jakoby ze względów o- 
szczędnościowych zostały wstrzyma- 
ne subsydja na rzecz Kółek Rolni- 
czych i T-wa Rolniczego. Z miaro- 
dajnego źródła dowiadujemy się, że 
wiadomość ta nie odpowiada praw- 
dzie, ponieważ subsydje nie zostały 
cofnięte, a natomiast niewyjaśnionem 
zostaje, czy subsydja będą rozdzielone 
w tym samym stosunku między zw. 
Kółek Rolniczych a T-wem Rolni- 
czem, jak było przed tem. 

— (b) Wyjazd służbowy. W 
dniu wczorajszym naczelnik wydziału 
prezydjalnego p. Dworakowski wy* 
jechał w sprawach służbowych do 
Postaw. Pana naczelnika zastępować 
będą: w wydziale prezydjalnym in- 
spektor samorządów @-г GOntowt- 
„Dziewałtowski, a wydziale bezpie- 
czeństwa; radca wojewódzki p. Ra- 
kowski, 

— (b) Przesunięcie służbowe. 
W związku z powierzeniem kierow- 
nictwa wydziału samorządowego p. 
Chmielowskiemu tymczasowe kiero- 
wnictwo oddziału samorządowego 
powierzone zostało p. J. Monkiewi- 
czowi, dotychczasow. kierownikowi 
oddziału ogólnego wydziału admini- 
stracyjnego. 

— (b) Karty łowieckie. Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych roze- 
słało do Urzędów Wojewódzkich 
zapas nowych blankistów kart łowiec- 
kich nowego typu z odnośnym tek- 
stem kalendarza myśliwskiego dla 
województw wschodnich. Władze ad- 
ministracyjne pierwszej instancji jesz: 
cze w tym miesiącu rozpoczną wy- 

  

dawanie 
zwoleń. 

— (b) Komisja ochrony zabyt- 
ków. Ministerstwo Oświaty wyzna- 
czyło członków mieszanej komisji 
dla ochrony zabytków sztuki i kul- 
tury znajdujących się w kościołach 
i domach kościelnych. W skład ko- 
misji wchodzą p..p. Ks. d-r Puciata, 
prof. Ruszczyc, prof. J. Kłos i kie- 
rownik wydziału Sztuki Wojewódz- 
twa J. Remer. 

tych kart łowieckich i ze- 

— [b] Przejęcie gmin. W dniu 
dzisiejszym komisja mięszana powia- 
tów Wil.-Trockiego i Święciańskiego 
spotkaję się celem załatwienia for-- 
mainości przejęcia przez pow. Świę: 
ciański gminy Janiskiej, będącej do- 
tąd integralną częścią pow. Wil.- 
Trockiego. 

Z ramienia pow. Wil,-Trockiego 
udział wezmą: zast. starosty p. M. 
Łukaszewicz, komendant p. powiato- 
wej podkomisarz Dubowski i in- 
spektor samorządowy p. Orlicki. 

Powiat Święciański reprezentowa: 
ny będzie przez zast. starosty p. Pie- 
gutkowskiego i komiendanta policji 
powiatu podkomisarza Najdowskiego. 

— [x] Kolejowa konferencja 
polsko-sowiecka. W dniu wczo- 
rajszym jako w drugim dniu konfe- 
rencji odbywają się w dalszym ciągu 
prace komisji — polskiej pod prze- 
wodnictwem naczelnika wydziału 
eksploatacyjnego inż. p. Łaguny i 
sowieckiej pod przewodnictwem inż. 
kolei sowieckich w Homlu p. Iwa- 
nowa, nad uzgodnieniem wysunię- 
tych punktów umowy, która prawdo- 
podobnie w dniu 29 b. m. zostanie 
przedłożoną na posiedzeniu plenum 
tej konferencji do rozpatrzenia. Za- 
znaczyć należy, iż dotąd wysuwane 
przez obie komisje punkt, projektu 
umowy nie wywołują sprzecznych 
zdań. Jak się dowiadujemy na dzi- 
siejsze posiedzenie powyższych ko- 
misji, które się rozpocznie o godz, 
10-ej.zostali zaproszeni przedstawi 
ciele: Wileńskiej Dyrekcjt Poczt. i 
Telegrafów, Województwa  Wileń* 
skiego i Dyrekcji Ceł. Delegacja So- 
wiecka w dniu wczorajszym była na 
przedstawieniu w teatrze „Reduta*. 

En 

przeciwnego zdania. Akademja Fran- 

cuska niemoże do dziś dnia, od swe- 
go założenia, uporać się zbiorowo 
ze słownikiem języka francuskiego; 
komitet zmarnował naszą „wielką 
Encyklopedję Ilustrowaną“ nie do- 
prowadziwszy ją do końca. Natomiast 
posiadanie «Słownika Geograficzne: 
go» zawdzięczamy faktycznie dwóm 
judziom: Sulimierskiemu a potem Chle- 
bowskiemu, zaś znakomity „Słownik 
Języka Polskiego* jest dziełem też 
kolejno dwuch ludzi: Karłowicza i 
Niedźwiedzkiego. A cóż mówić np. o 
historjach. literatury? Zarysem histo- 
rji hteratury en miniature jest prze- 
cie wileński „Almanach*. Chmielow- 
ski, Tarnowski, Biiickner, Feldman 
etc. pisali przecie sami, w pojedynkę 
swoje dzieje literatury polskiej. Feld- 
mana dopełnił Lam—nie żaden komi- 
tet. Antologje układali też na własną 
rękę np. Žmichowska, Lorentowicz, 
Bełza i wielu innych, Żadna zbioro- 
wość komitetowa nie daje gwarancji 
bezbłędności — oczywiście mimowol- 
nej — żadnego dzieła rąk ludzkich. 
Daje jedynie rękojmię — ciągnięcia 
się roboty w nieskończoność. 

Wracając do kwestji głównej, 
niech powtórzę za p. W. Borowym 
bardzo trafną jego definicję regjona- 
lizmu. W. Borowy w swojem stu- 
djum o «Przepióreczce» Żeromskiego 
definjuje regjonalizm „jako wysiłek 
niosący zdobycze wiedzy (i kultury) 
na głuchą prowincję w celu podnie- 
sienia jej na poziom nowoczesnej 

cywilizacji przy pieczołowitem zacho- 
waniu tego, co w niej (ij. na owej 

prowincji) jest cenną, rodzimą  tra- 
dycją”. ‚ Ž 

Otóż, zdaniem mojem, przy ca- 
łem ukochaniu odrębności i tradycyj 
krajowych, nie trzeba, a nawet nie 
wolno zaskiepiać w nich siebie a 
tembardziej całej np. dzielnicy. Nie 
wolno otaczać krajowości chińskim 
murem, bronić jej od naporu, od 
wtargnięcia, od. posłannictwa akcji 
regjonalnej. Ten ekskluzywizm, ten 
(nie cofnijmy się przed wyrazem nie- 
mile brzmiącym!) ten ceparatyzm, 
ten prowincjonalizm jakby wciąż 
drżący o siebie, (czyżby nie ufał wła- 
snej sile?), ta skostniałość wrażliwo- 
ści i upodobań — wszystko to pro- 
wadzi właśnie do wykoncypowywania 
jakiejś „literatury wileńskiej*, jakby 
dumnej ze swej dziwaczności, nie- 
mal absurdajności. 

Regjonalną robotę popatrzmy jak 
szlachetną, jaką serdecznością opro- 
mienioną, z jakim pietyzmem odno- 
szącą się do naszego kraju, pełnią 
w oczach naszych tacy «przybysze» 
jak prof. Kłos, jak. rektor Parczew- 
ski, jak wielu wśród naszej młodzie- 
ży uniwersyteckiej, jak — last not 
least — Osterwa z Redutą swoją i 
sztabem swych palladynów, Wszyscy 
oni i wielu innych, ożywionych ich 
duchem, wytwarzają, każdy w swoim 
zakresie, niechże zgadnie p. Abramo- 
wicz co? Oni to wytwarzają teraźniej- 
szą wileńskość, Oni to tworzą w 

chwili obecnej, rozwijają, do rozkwi- 
tu prowadzą: wileńską naukę, wileń- 
skie szkolnictwo, wileński teatr, wi- 
leńską kulturę, wileńską... powiedział. 
bym literaturę, jeśliby na polu czystej 
literatury, czyli literatury zwanej pię: 
kną więcej nie pracowały niemal wy- 
łącznie „siły miejscowe*, 

cisła krajowość, wogóle krajo- 
wość w literaturze — to przepyszna 
rzecz! Oby na kamieniu rodziły się 
„Obrazy Litewskie" Chodźki, „Nad 
Niemnem* Orzeszkowej, powieści 
Szpyrkówny, nowele Romer-Ochen- 
kowskiej — ale nie upierajmy się 
obsiewać i uprawiać rodzimych po- 
letków wyłącznie more antiquo, jak 
„dziedy i pradziedy rabili”. 

Co w pieśni... 1 w literaturze ma 
ożyć i żyć wiecznie musi ustać w 
życiu realnem — muss im Leben 

untergeken, Taka kolej rzeczy na 
ziemskim padole. 

I po „literaturze wileńskiej* nie 
do końca świata ma socha lemieszem 
swoim dzwonić o kamienie—potajni- 
ki, a brona z kołkami łykiem związa- 
nemi skakać po orce zagonowej... 

Czestaw Jankowski. 

FT 
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— (b) W sprawie nadania oby- 
watelstwa. Wraz z okólnikiem w 
sprawie nadawania obywatelstwa wy- 
dany został drugi, dodatkowy  okól- 
nik pod znakiem b, który mówi o 
stwierdzeniu obywatelstwa tych osób, 
które roszczą do tego pretensje na 
zasadzie dekretu głównodowodzące- 
go b. Litwy Środkowej (gen. L. Że- 
ligowski.) : 

Wszyscy oni należą do kategorji 
IV, która to kategorja obejmuje spe- 
cjalnie mieszkańców Wilna, pow. 
Wil.-trockiego, Święciańskiego i O- 
szmiańskiego, a do której podpadają: 
1) osoby, które urodziły się na tere- 
nie b. Litwy Środkowej i zamieszki- 
wały tam przed styczniem 1919 r. 
2) osoby, które zakupiły tam  nieru- 
chomości przed 15 I 1921 r. 3) oso: 
by zamieszkujące terytorja te przed 
1-go sierpnia 1914 r. conajmniej pięć 
lat i następnie przybyłe znów przed 
15 1921 i wreszcie 4) osoby, które 
stale, bez przerwy zamieszkują od 
1 I 1918 roku. Ogłoszenie tego okól- 
nika nastąpi niebawem. - 

— Zainteresowanie się Wi- 
leńszczyzną. W pierwszych dniach 
lutego przyjeżdża do Wilna dyrektor 
departamentu handlowego min. prz. 
i handlu p. Gliwic, celem  zaznajo- 
mienia się ze staiem przemysłu i 
handlu w Wileńszczyznie. 

SAMORZĄDOWA. 

— [b] Budżety komunalne. Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych po- 
leciło panom Wojewodom, w wypad- 
kach niezatwierdzenia budżetów ko- 
munalnych na rok 1926 wstrzymać 
też i zatwierdzenie preliminarzy bud- 
żetowych. Te ostatnie mają być nad- 
Ssyłane do Ministerstwa, które po roz- 
patrzeniu tych preliminarzy udzielać 
będzie w poszczególnych wypadkach 
odnośnych wskazówek. 

— (b) Wścieklizna w pow. 
Wilejskim. Władze pow. Wilejskie- 
go ogiosiły teren gminy Mołodeczań- 

skiej, jako zarażony wścieklizną, jed- 

nocześnie z tym tereny gmin: Kraśnień- 
skiej, Gródeckiej, Lebiedziewskiej, Ra. 
duszkowickiej, Bienickiej uznane zo. 

stały jako zagrożone wścieklizną. 
W związku z tym wchodzą w życie 

odpowiednie rygory jak to: tępienie 

psów i kotów, obowiązek meldowa* 
nia o chorobie i tt p. ||| 

Wobec groźnej sytuacji jaka wy- 
tworzyła się prowadzona jest nader 

energiczna akcja zdążająca do walki 

z tą chorobą. : 

MIEJSKA. 

* — [b] Zniżka odsetków po- 

bieranych za zwłokę. Magistrat 
m. Wilna zniżył odsetki pobierane 

za zwłokę od płatników podatku 

lokalowego od 4 proc. do 2-ch, 
Pizy okazji zaznaczyć musimy, że 

wysokość odsetek za zwłokę od 

państwowego pódatku wynosi za: 
ledwie jeden procent. 

— (x) Z posiedzenia Urzędu 
Rozjemczego w Wilnie. W dniu 
26, b. m. odbyło się w gmachu Sądu 
Okręgowego w Wilnie posiedzenie 
Urzędu Rozjemczego. Na posiedzeniu 

tem rozpatrzono ogółem 20 spraw, 
z których w 1l-stu sprawach ustaio- 
no komorne podstawowe, 7 spraw 

odroczono i 2 pozostawiono bez 
rozpatrzenia. 

WOJSKOWA 

— Tworzenie nowego P.K.U. 
W/ najbliższym czasie obecne P.K.U. 
'w Wilnie przystępuje do utworzenia 
nowego P. K. U. na miasto Wiino. 

(ab). 
— [bl Listy poborowych do 

przejrzenia. W okresie od 1 — 14 
lutego w referacie wojskowym ma- 
gistratu wywieszona zostanie lista 
poborowych rocznika 1905, którzy 
będą museli stawić się i którzy bę* 
dą mogli na podstawie odnośnych 
dokumentów wnosić poprawki. 

— (x) W sprawie odbioru za. 
świadczeń rejestracji. Wszyscy 
zarejestrowani mężczyźni roczników 
1905, 1906 i 1907 na terenie m. Wil. 
na, którzy jeszcze nie Otrzymali za- 
świadczenia o rejestracji, powinni 
zgłosić się niezwłocznie po odbiór 
takowego do referatu wojskowego 
przy Magistracie m. Wilna. 

—- Koncert orkiestry repre- 
zentacyjnej. Dnia 29 stycznia przy- 
jeżdża do Wilna zaproszona przez 
D-cę Korpusu Nr. lil, orkiestra re- 
prezentacyjna W, P. Da ona w Wil: 
nie cztery koncerty w tem 2 popo- 

łudniowe o godz. lótej dnia 29 i 
30 stycznia oraz 2 wieczorem 0 

godz. 20-tej w tych samych dniach. 

Program koncertów obmyślony 
bardzo starannie, zawiera utwory 

„Chopina, Moniuszki, Wagnera, Liszta, 
Paderewskiego i innych mistrzów 
polskich i obcych. 8 

Swietnie zgrany zespół znany z 
występów reprezentacyjnych w War- 
szawie i zagranicą daje rękojmię, że 
koncerty te będą prawdziwą atrakcją 
w Wilnie, 

SZKOLNA. 

— (x) Poświęcenie lokalu i 
sztandaru szkoły powszechnej 
Nr. 23, W początkach przyszłego 
tygodnia odbędzie się uroczyste po- 
święcenie lokalu i sztandaru szkoły 
powszechnej Nr. 23 we wsi Góry. 
Poświęcenia powyższego dokona 
proboszcz kościoła Po-Beinardyńskie- 
go ks. Kretowicz. Udział w tej uro- 
czystości wezmą: Kurator Wileńskie- 
go Okręgu Szkolnego p. Ryniewicz, 
prezydent i wiceprezydent m. Wilna, 

g00008860 

88
 

Władysława Miedzianowskiego 

Komitet urzęduje i udzielą 
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Dnia 26 stycznia 1926 r. odbyło się ogólne 

wierzycieli Banku Rolniczo- 

Na tem zebraniu na miejsce poprzedniego Komitetu, 

którzy jak wiadomo ustąpił, został powołany nowy Komitet 
wierzycieli w składzie Pana Stanisława Bochwica, 

ielom w lokalu Banku ul. Mickiewicza 17, codziennie oplócz 
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Przemysłowego. 

adwokata 
i adwokata Leona Sumoroka. 

wszelkich informacji wierzy- 
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oraz lekarz szkół powszechnych m. 
Wilna p. Dr. Brokowski. 

— Otwarcie szkoły w Buki- 
szkach. Jak dowiadujemy się, w 
dniu 1 lutego nastąpi otwarcie niż- 
szej szkoły męskiej rolniczej w Bu- 
kiszkach, w kiórem przyjmie udział 
p. zast. wojewody Olgierd Malinow- 
ski i ogół zainteresowanych przed- 
stawicieli różnych urzędów i społe- 
czeństwa. 

— (x) Konferencja kierowni- 
ków wychowania fizycznego 
szkół powszechnych. W dniu dzi- 
siejszym o godz. 4-ej po poł. godbę- 
dzie się w seminarjum męskim przy 
ul. Ostrobramskiej Nr. 29 konferen- 
cja kierowników wychowania fizycz- 
nego szkół powszechnych na terenie 

m. Wilna. Zaznaczyć należy, iż głów- 

nem zadaniem tej konferencji jest 
zorganizowenie prac nad należytem 

postawieniem sprawy dożywiania dzie- 
ci szkolnych, gdyż jak wiadomo czę" 

sto z powodu obecnie panującej nę- 

dzy wśrótl ludności biednej, dzieci 

idą do szkół głodne i bywają bez 

strawy do godz. 4-ej po poł. Ta- 

kie anormalne warunki powodują 

szerzenie się wśród młodzieży szko!- 

nej gruźlicy i innych chorób zakaž- 

nych. Jak wiadomo w państwach eu- 
ropejskich jak Francja i Anglja jest 
nawet przewidziane ustawą z r. 1890, 

na mocy której dzieci biednej ludno- 
ści są dożywiane w szkołach z fun- 

duszów państwowych i samorządo- 
wych. To też i u nas, chcąc iść za 

wzorem państw europejskich i w 

celu zapobieżenia szerzeniu się zara- 

zy wśród dzieci, jako przyszłych oby: 

wateli państwa, powyższe może być 

uskutecznione tylko przez żudzielenie 

pomocy finansowej, jak ze sirony 

władz samorządowych, tak i społe- 
czeństwa. 

SPRAWY WYZNANIOWE. 

— (b) Powrót arcybiskupa Te- 

odozjuszą. W dniu 31 b. m. po- 

wraca z Warszawy do Wilna arcybi- 

skup prawosławny Teodozjusz. Pod- 

czas swojej bytności w Warszawie 

arc. Teodozjusz zastępował przeby- 

wającego na kuracji w Zakopanem 

metropolitę kościoła prawosławnego 
Dyonizego. 

— (b) Budowa nowych cer: 

kwi. Nie bacząc na ciężkie warunki 
ekonomiczne cały szereg parafji pra- 

'wosławnych przeprowadza gruntowny 

remont, a nawet buduje nowe cerk- 

wie. 
W Kurzeńcu parafja zebrała już 

19 tys. złotych i rozpoczęła budowę 

nowej cerkwi, na miejscu spalonej 

podczas dużego pożaru w lipcu r. ub. 

W Postawach prowadzi się re- 

mont starej świątyni. Energiczny pro- 
boszcz ceikwi na Śnipiszkach ks. 
M. Kowsz potrafił już zgromadzić 

spore sumy i z nastaniem ciepiejszej 

pogody zaczyna roboty przy restau- 
racji cerkwi, Parafja śnipiska liczy już 
przeszło tysiąc parafjan. 

KOLEJOWA 

— (x) Uruchomienie komuni: 

kacji kolejowej między stacjami 

pogranicznemi. W myśl „ostatnio 

zawartej konwencji kolejowej między 

Polską a Rosją zosianie w  najbiiż- 
szym czasie uruchomiona komunika* 

cją kolejowa pociąąów osobowych 
i towarowych 1) między stacją po: 

graniczną polską Zahaciem a Fary- 
nowym po stronie Rosji.(linja kole- 
jowa Mołodeczno-Połock), 2) między 

stacją pograniczną polską Mikaszewi- 

cze, a Żytkowiczami na stronie po- 

granicza rosyjskiego (linja kolejowa 

Łuniniec-Homel). 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. 
— Odezwa |T.wa pszczelni- 

czego. Od roxu istniejące T-wo 
Pszczelnicze z. Wil. pomimo odezw 
i ogłoszeń w pismach 0 swych ze- 
braniach miesięcznych, odbywających 
się w pierwszy piątek każdego mie- 
siąca w Wilnie w lokalu swym przy 
ul. W. Pohulanka 7 o g. 5 popołu- 
dniu, dotychczas zjednoczyło zbyt 

małą ilość pszczelarzy dookoła wspól- 
nej pracy. 

Cel T-wa wzajemna pomoc tak 
moralna jak i materjalna wszystkich 
pszczelarzy. 

Wychodząc z założenia, iż w gra- 

madzie siła, Zarząd T-wa wzywa 
wszystkich pszczelarzy, ażeby przy- . 
szli wyrazić swoje poirzeby i biedy, 
zasięgnąć rady u bardziej doświad- 
czonych kolegów po fachu, wspólnie 
obmyślić i uradzić co robić na przy- 
Szłość, aby podnieść wydajność na: 
szych pasiek, jak i gdzie najiepiej 
sprzedać miód i wosk, jak również 
tanio kupić ule, roje, więzę sztuczną 
i różne narzędzia i gdzieby dostać 
młode matki zapłodnione. 

Wszystkie te sprawy tak bliskie 
sercu każdego pszczelarza tu, w To- 
warzystwie na wspólnych zebraniach 
łatwo omówić i łącznie urządzić. 

To też Zarząd T-wa oczekuje jak- 
najliczniejszego przybycia pszczelarzy 
tak członków jak i tych co jeszcze 
nie wpisali się do T-wa w dniu 5-go 
lutego r. b. na walne zebranie człon- 
ków T-wa. 

— O związkach kontroli obór. 
Przy Wileńskim Towarzystwie Rol- 
niczym zawiązany został związek kó- 
łek kontioli obór. Związek zarejestra- 
wał już 1255 krów. Uruchosniono 
szereg kółek. Nr. 1 w Bieniakoniach 
(9 obór), Nr. 2 w Rzeszy (5 obór), 
Nr. 3 w Petaszańsku (7 obór), Nr. 4 
w Mejszagole (7 obór) i Nr. 5 w 
Gudogaju (8 obór) i w St. Wilejce 
(8 obór). Rok kontrolny kończący się 
w bm. dał konkretne wyniki i rzucił 
pewne światło na stan użytkowy mie- 
czeń w oborach należących do zwią- 
zku iwykazał, że wynikami z tej dzie- 
dziny możemy konkurować z krajami 
gdzie hodowla oddawna stoi na wyso- 
kości zadania. 

Jednocześnie powstał przy Wil. 
T-wie Rolniczym związek hodowców 
bydła. Wciągnięto, na razie, do zwią- 
zku siedem obór, obecnie odbywa się 
rejestracja przychówku. (b). 

AKADEMICKA. 
— Akademickie Koło Sza- 

chistów. Na liczne prośby Sekcja 
Kulturalno - Samokształceniowa T-wa 
Bratniej Pomocy Poi. Młod. Akadem. 
U. S. B. incjuje „Akademickie Koło 
Szachistów”, w tym celu zwołuje się 
na dzień 29 b. m. (piątek) o godz. 
20 w lokalu Ogniska Akadem, (ul. 
Wielka 24) zebranie zainteresowa- 
nych Kol. Kol. z następującym po: 
rządkiem dziennym: 1. Zagajenie. 
2. Obiór Zarządu. 3. Omówienie wa- 
runków pracy. 4, Woine wnioski. 

— Wypłata stypendjów. Za- 
rząd Bratniej Pomocy Pol. Miodz. 
Akadem. U, 5. B. podaje niniejszem 
do wiadomości, iż stypendja akadem. 
za m-c Styczeń wypłacone zostaną 
w kwocie 90 zł. w ciągu najbiiz- 
szych 3 dni, należność zaś lutowa z 
początkiem miesiąca. 

' — V doroczna „Szopka Aka 
demicka“. Jak się dowiadujemy, 
grono. słuchaczy wydziału Sztuk Pię- 
knych U. S$. B. przykładem lat ubie- 
głych urządza i w tym roku t. zw. 
„Szopkę Akademicką“. —Sp6žnienie 
w jej wystawieniu jest wywotane 
zamierzaną redukcja wydziału Sztuki, 
Trudności wielkie jednak zostały po- 
konane i «Szopka» w połowie przy- 
szłego tygodnia rozpocznie swe 
przedstawien a. Jak wiemy program 
„Szopki*, zarówno jak i jej gmach 
jest znacznie rozszerzony, co wzbu- 
dzą zrozumiałe zainteresowanie; Kto 
z nas w roku bieżącym trafił do. 
«Szopki»? 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Powszechne wykłady uni. 

wersyteckie We czwartek, dnia 
28.go stycznia 1926 roku o godzinie 
T.ej wieczorem w Sali Sniadeckich 
Uniwersytetu prof. Alfons Parczew- 
ski wygłosi odczyt p. t, „Klasztory 
a odbudowa cywiłizacji* z cyklu 
wykładów p. t. „Kultura wieków 
średnich*, Wstęp 50 gr. dla mło». 
dzieży 20 gr. 

— Odczyt. Dziś o godzinie 19-tej 
odbędzie się wykiad na pierwszym 
kursie obrony przeciwgazowej (ul. 
Objazdowa 2). Zapisani proszeni są 
o punktualne i liczne przybycie. 

— U Techników, We czwartek 
dnia 28 b. m. o godz, 8 m. 15 wiecz. 
odczyt p. dyrektora Władysława Mil- 
kiewicza „Oszczędność w teorji i na 
praktyce*. W piątek ania 29 b. m. o 
godz, 8 m. 15 wiecz, referat inży-
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niera p. B. Monczewskiego - Rowiń- 
skiego „Słów kilka o zakładach 
„Ansaldo* w Genui*. Wejście dla 
członków i wprowadzonych gości 
bezpłatne. 

RÓŻNE. 
— Osobiste. Dypiom nauk rolnych na 

Uniwersytecie Poznańskim uzyskał p. Bru- 
non Bochwic z Wilna, syn dyrektorostwa 
Stanisławostwa Bochwieów. 

— Ze zbiórki na Dar Naro- 
dowy 3-go maja na Polską Macierz 
Szkolną Z. Ws. wpłynęło ; dotych- 
czas z kwest ulicznych zł. 9.683.87 i 
list imiennych zł. 21.780.69 razem 
zł. 31.464,56. Szczegółowe sprawo- 
zdanie powyższej zbiórki podane 
będzie w ogólnem sprawozdaniu 
Macierzy za rok 1925, 

— Sprostowanie. W związku z umie. 
szczoną w kronice nr. 17 (1027) «Słowa» z 
dnia 22 b. m, wzmianką pod tytułem „No- 
wy Regulamin Kasy Chorych*, Kasa Cho- 
rych nadsyła nam sprostowanie, iż „nie jest 
prawdą, jakoby Zarząd Kasy Chorych wy: 
dał nowy regulamin dla chorych, gdyż re- 
gulamin taki istnieje oddawna, uzyskał 
sankcję władz nadzorczych Kasy i zmiany w 
takowym nie są projektowane* 

: „Prawdą jest natomiast, że w celu za- 
pobieżenia zbędnym wezwaniom lekarzy do 
domu w wypadkach, gdy stan chorego po- 
zwala mu Da zgłoszenie się do przychodni 
Kasy, dla ocorony Instytucji od niepotrzeb- 
nych wydatków i nieporozumień Zarząd 
wkrótce ogłosi szczegółowe wskazówki, 
dotyczące trybu wzywania lekarzy do ob: 
łożnie chorych*. 

TEATR i MUZYKA, 

— Koncert Józefa Śliwińśkiego w 
Teatrze Polskim. Mistrz fortepjanu, zna- 
komity wirtuoz Józet Śliwiński daje w Wil- 

"nie jedyny koncert w sali Teatru Polskiego 
(„Lutnia*) dnia 2 lutego o g. 8-ej wiecz. 

wietny pianista został niedawno od- 
znaczony Krzyżem Legji „Honorowej przez 
prezydenta Francji. J. Śliwiński wystąpi u 
nas z przepięknym programem złożonym z 
utworów Schumanna (<Etudy symfonicz- 
nej»), Chopina (Preludja, Ballada f. moll i 
inn.) Czajkowskiego (Sonata g. moll), oraz 
kompozytorów nainowszych kierunków: De- 
bussy. Albeniza, de Falla i inn. Koneert ten 
obudził zrozumiałe zainteresowanie. Bilety 
zawczasu można nabywać w kasie Teatru 
Polskiego od piątcu—11—1 i 3—09 w, 

— Reduta w Teatrze na Pohulance. 
Chcąc dać możność  ujrzenia redutówki 
Marj: Dulębianki, jako «Pani Jany» w 
<Przechodniu» B. Katerwy, wszystkim tym, 
którzy na poprzednie przedstawienia już 

biletów nie otrzymali, daje tę sztukę jeszcze 
raz dzisiaj, poczem p. Duiębianka powraca 
do Warszawy. Jutro po raz siódmy ko» 
medja M. Bałuckiego «Dom otwarty». W 
sobotę po raz trzeci «Wesele» St. Wyspiań* 
skiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienią biuro «Orbis» Miekiewicza 
11 od 9—430 w dnie powszednie i od 
10—12,30 w niedzielę oraz Kasa Teatru od 
11—2i od 5—8 w dniu przedstawienia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Trup noworodką. We wsi Piciu- 
chowo gm. Landwarowskiej znaleziono tru- 
pa noworodka Stanisławy Jodko, która zez- 
nata iż urodziła dziecko w lesie już nieżywe 
i tam go porzuciła. 

  

— Deflorecja. W mieszkaniu Frydmana 
(Mostowa 1) nieznany osobnik usiłował 
zgwałcić 15 letnią Bronisławę Odrysówną 
(Mostowa 15). Dochodzenie w toku. 

— Zaczadzenie. Dnia 27 bm. odwcześ» 
nie zamkniętego pieca zaczadziała Olga Cen: 
zowicka (Tyzenhauzowska 8). Pogotowie ra- 
tunkowe udzieliło poszkodowanej pierwszej 
pomocy. 

— Zasłabnięcie. Dnia 26 bm. z powo» 
du wycieńczenia, idąc ul. Kalwaryjską nagle 
zasłabła Helena Siatkowska bez stałego miej. 
sca zamieszkania. Pogotowie przewiozło ją 
do szpitala św. Jakóba. 

— Podrzutek. Leonard Ławrynowicz 
(M. Stefańska 6) znalazł niemowlę płci żeń- 
skiej w wieku około 6 tygodni. Podrzutka 
skierowano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Ujęcie pasera. Dnia 26 bm, została 
zatrzymana Helena Mieczkowska, poszukiwa- 
na za paserstwo. 

  

  

Z SĄDÓW. 
Wykonanie wyroku nad Jaczni- 

kiem. 

Wczoraj rano wykonany został 
wyrok Śmierci przęz rozstrzelanie nad 
bandytą Franciszkiem Jacznikiem. 

Późnym wieczorem nadeszła z 
Warszawy Iwiadomość że Pan Pre- 
zydent nie skorzystał z prawa łaski 
i wyrok się uprawomocnił. Jacznik 
zachowywał się przez całą noc . Spo: 
kojnie. Przed egzekucją wyspowiadał 
się. 

Podczas egzekucji obecni byli pp. 
pprokurator  Sakowicz, oskarżyciel 
rozstrzelanego,  Komendat miasta 
mjr. Bobiatyński, referent dyscyplinar- 
ny kpt. Iwaszkiewicz oraz przedsta- 
wiciele policji. [b] 

Zblonskich  przewieziouo do 
Grodna. 

Drugi wyrok śmierci jaki zapadł 
w dniu wczorajszym w Sądzie ape- 
lacyjnym nad Janiną i Stanisławem 
Zotonskimi nie został ;jeszcze wyko- 
many, bowiem nie miało tu miejsce 
postępowanie w trybie doraźnym, 
a prócz tego Zbłońscy skazani już 
pięciokrotnie na karę Śmierci przesła- 
ni zostaną do Grodna, gdzie staną 
znów, poraz już niewiadomo który, 
by odpowiadać za jedno z wielu 
przestępstw. 
EŃ Zaznaczyć należy, że Zbłońska, 
nie przyznająca się do winy, oddaw- 
na już straciła władzę w nogach i 
na rozprawy sądowe musi być 
wprowadzana. (b) 

Sprawa o zabójstwo. 

Dzisiaj 28-go na wokandzie spraw 
karnych Sądu Okręgowego w Wilnie, 
rozpoznawana będzie sprawa © га- 
bójstwo rządcy majątku Jaszuny, 
Stanisława Szpyrkowicza. Szpyrko- 
wicz zabity został podstępnym strza- 
łem w plecy przez okno. Zabójstwo 
miało miejsce w nocy o llrej g. 
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Na podstawie odnośnych 
pocztowych od dn. 1 stycznia b. 

zarządzeń centralnych władz 
r. zamówienia na prenumeratę 

„Słowa* przyjmują wszystkie urzędy pocztowe na terenie całej 
Rzeczypospolitej. Każdy przeto czytelnik ma odtąd możność 
zaprenumerowania i opłacenia należności 
w dalszym ciągu bezpośrednio 
z naszych oddziałów prowincjonalnych, bądź w najbliższym 
urzędzie pocztowym. 

Urzędy pocztowe 

czytelnik „Słowo* zamawia, 

przyjmują przedpłaty 
między dn. 15 a 25 miesiąca poprzedzającego ten, 

za pismo nasze bądź 
w Administracji lub w którymś 

abonamentowe 
na który 

Ze względów technicznych urzędy pocztowe zapotrzebowują 
Administracji 

ilość egzemplarzy 
pismo zamówił. 

„Słowa”*, 
jedynie ogólną dla 

nie 
swego okręgu 

wyszczególniając 
doręczeń 
nam kto 

Z tej racji wydawnictwo narażone jest na dotkliwe straty 
wynikające z niemożności sprawdzenia kto z p.p. Prenumeratorów 
zamówił pismo w urzędach pocztowych i wynikającego stąd 
wysyłania podwójnych egzemplarzy (jeden bezpośrednio od nas, 
drugi za pośrednictwem poczty), 
; Chcąc tego uniknąć w 
p. p. Premum. 

m-cu lutym, uprzejmie prosimy 
o wnoszenie przedpłat na m-c luty i następnie 

już w czasie między 15 a 25 b.m. na poczcie, w oddziałach lub, 
jak dotąd, w centrali Wydawnictwa. 

Prosimy też tych naszych czytelników, którzy „Słowo* 
zamówili przez pocztę o wypełnianie poniżej podanego schematu 
zawiadomienia które po wycięciu z gazety i nalepieniu na 
zwykłą pocztówkę prosimy 

(Wilno, Mickiewicza 4). 
Wszystkim p. Prenumer., 

przedpłat nie wniosą, 
z dn. I-II — przerwać. 

będziemy 

przesłać do Administracji 

którzy przed końcem b. m. 
zmuszeni wysyłkę „Słowa, 

  

  

DRUK zaopatrzyć w znaczek pocztowy za 5 gr. 

ADMINISTRACJA „SŁOWA: 
WILNO 

Mickiewicza 4. 

Zamówiłem „Słowo” bezpośrednio w* urzędzie pocztowym, a nie 

jak dotąd w Administracji pisma. 

Proszę mi pisma z Wilna nie wysyłać pod adresem. 

NORA Duc BUDA jo 

COLO99999999999990 

„Helios“ 

5 : © ХО 

W chwili, gd$ Szpyrkowicz znaj- 
dował się w mieszkaniu ekonoma 
tego majątku w towarzystwie kilku 
osób, padł zdradziecki strzał z 0- 
grodu. 

W sprawie tej zasiądą na ławie 
oskarżonych Marja Hejbowiczówna, 
ochmistrzyni majątka 'Jaszuny oraz 
Bolesław Janukowicz, robotnik tego 
majątku. 

Przewodniczyć sprawie będzie 
sędzia  Okulicz, oskarżać będzie 
pprokurator Kowerski, Bronić Hej. 
bowiczówną będzie aplikant adwo- 
kacki Rubin-Rubinowicz, zaś Bolesta- 
wa Janukowicza adwokat Andrejew 
z umowy i aplikant sądowy Pines 
z urzędu. [sch] 

Sprawa ks. Godlewskiego. i 

Sprawa ks. Godlewskiego odbę- 
dzie się w Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie w dniu 1 marca br. Inkrymino- 
wane jest wymienionemu przestępst- 
wo z art. art. 129 cz. | ust. 6 i 130 
cz. | ust. 1 p. 3 KK. W związku z tą 
sprawą oskarżony jest o współudział 
Piotr Rogacz z pow. Święciańskiego, 
który wraz ks. Godlewskim zasiądzie 
na ławie oskarżonych. 

Ze strony oskarżonych powołano 
26 świadków — i do 30 odwodo- 
wych. Ks. Godlewskiego bronić bę- 
dzie adw. Śmiarowski Eugenjusz z 
Warszawy, zaś Rogacza adw. Koz- 
łowski Eugenjusz. Akt oskarżenia 
sporządził pprokur. Brzozowski z pow. 
więciańskiego. (ab) 
URI ASS EEST BEKO DEDE 

Bolszewickie manife- 
stacje. 

W zagranicznej prasie często czy- 
tamy o manifestacjach w Rosji z po- 
wodu tej lub owej przyczyny. Pu- 
bliczność nie wie w jaki sposób urzą- 
dzane są te manifestacje i jest prze- 
konana, iż cała ludność miasta, a na- 
wet państwa wyraża swój protest lub 
radość z powodu jakiegokolwiek wy- 
padku; w rzeczywistości zaś rzecz 
ma się inaczej, Rząd wysyła telegram 
do wykonawczych komitetów wszyst- 
kich miast, aby takiego to dnia urzą- 
dzić manifestację z takiej to przyczy” 
ny. To samo czyni wszechrosyjski 
„profsojuz*, rozsyłając swe dyrekty- 
wy do miast gubernjalnych, okręgo- 
wych i rejonowych. 

Prezesi wykonawczego komitetu, 
związku pracowników i komunistycz- 
nej partji ustalają między sobą w naj- 
drobniejszych detalach program de- 
monstracji i robią odpowiednie roz- 
porządzenia. 

W. Rosji każdy urzędnik lub ro- 
botnik musi należeć do związku. Dy- 
scyplina związkowa nadzwyczaj suro- 
wa i wszystkie rozporządzenia trzeba 
wykonywać pod obawą kary usunię- 

  

Kino-Teatr 

> 009571 

Dziś. Ostatnie 
reżys. genjaln. Buchowieckiego 

ou POlA NOŚ 

cia ze związku, co równa się utracie 
służby bądź to w biurze, bądź w 
handlowych przedsięwzięciach lub fa- 
brykach. To też, gdy nadejdzie roż- 
kaz, że takiego to dnia odbędzie się 
manifestacja, „wszyscy zmuszeni są 
przyjąć w niej udział; kancelarje, fa- 
bryki, sklepy zamykane są O ozna- 
czonej godzinie, wszystkie oddziały 
związku: metaliści, kolejarze, urżędni- 
cy, robotnicy ziemni, leśni, fabryki, 
zakłady naukowe et caetera niosąc 
swoje sztandary z komunistycznemi 
hasłami maszerują na plac zbiórki, — 
Jeżeli w mieście kwateruje wojsko, 
to i ono przyjmuje udział w manife- 
stacji. 

Na udekorowanej estradzie poja- 
wiają się mówcy. Mowa podobna je- 
dna do drugiejs my jesteśmy zacni i 
uczciwi, chcemy cały Świat uszczę: 
Śliwić, lecz burżuje, a ich jeszcze jest 
dużo niestety, stawiają nani przeszko- 
dy, lecz prędko wszystko się zmieni, 
bo narody całego Świata są na naszej 
stronie i chodzi tylko o rozpowszech- 
nienie komunizmu, niech żyje lllinterna- 
cionał, Muzyka gra hymn. Zebrani 
rozporządzeniem władzy w otoczeniu 
gapiącej się gawiedzi defilują przez 
miasto i rozchodzą się do domów. 

Do Centrum wysyłają się telegra- 
my, że cała ludność miasta, przejęta 
uczuciem radości, lub oburzenia wy- 
raziła Swe zdanie i manifestacja była 
wyrokiem potęgi i jednomyślności z 
rządem. Miejscowa prasa drukuje 
sążniste artykuły nie troszcząc się by- 
najmniej o to, że nie obywatele wy- 
głaszali swe mowy, a odpowiedzialni 
partyjni pracownicy. 

W ten to sposób bolszewicy o- 
szukują zagraniczne państwa i siebie 
samych, lecz nie oszukują nigdy lu- 
dności, która zna doskonale wybie- 
gi propagandy sowieckiej. 

Nr 22 (1032 

Z OSTATNIEJ CHWILI, 
Posiedzenie Senatu. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Senat 
na wniosek komisji prawniczej 
zapowiedział pizedewszystkiem Sej- 
mowi zmiany do ustawy o prawie 
autorskiem. Następnie przystąpił do 
rozpatrzenia projektu ustawy o po- 
bieraniu podatków bezpośrednich i 
niektórych opłat skarbowych w zbożu 
i węglu. Ustawę zreferował sen. Po- 
powski (ZLN) podnosząc między in- 
nemi, że ustawa tą polepsza położe- 
nie płatnika i zwalczanie jej w Sej- 
mie było chyba nieporozumieniem. 
Ustawę ze zmianami komisji przyjęto. 
Przyjęto również ze zmianami komi- 
sji ustawę o pokrywaniu kosztów 
leczenia ubogich w szpitalach pu- 
blicznych na obszarze byłego zaboru 
rosyjskiego. Nowa ustawa ciężar 
leczenia nakład na gminy, w obrę: 
bie których leczony w pięcioleciu po- 
przedzającem przyjście do szpitala 
zamieszkiwał nieprzerwanie przynaj- 
mniej jeden rok. Senat okres 5-letni 
proponowany przez Sejm, zastąpił 
przez 3-letni. 

Następnie sen. Dobrucki (Klub 
Pracy) zieferował nowelę do ustawy 
sanitarnej, dotyczącą przymusowego 
szczepienia ochronnego przeciw o: 
spie. W art. 2ej noweli postanawia- 
jącym, że wydatkami na szczepienie 
mają być obciążone powiatowe zwią- 
zki komunalne, komisja senacka do- 
dała ustęp w myśl którego wydatki te 

en. Adelman (ChD) Posner 
Wurcel (Koło Żyd.) 

Z kolei przystąpiono do ustawy o 
aktach urodzenia dzieci nieznanych 
rodziców na obszarze byłego zaboru 
rosyjskiego. Sprawę referował sen. 
Baliński (ZLN). W dyskusji zabierali 
głos senator Nowicki  (Wyzw.) 
Średniawski (Piast). Po kofcowem 
przemówieniu sprawozdawcy w gło- 
sowaniu ustawę przyjęto z popraw : 
kami komisji i poprawką sen. Thul- 
liego (ChD), która zapewnia szybkie 
zawiadamianie władz duchownych o 
nadaniu dziecku nazwiska i wyznania. 
Również przyjęto rezolucję sen. Sred- 
niawskiego, domagającą się należyte- 
go ogłaszania w urzędach  paratjal- 
nych i gminnych przepisów tej usta- 
wy. Inne poprawki odrzucono. Na 
tem posiedzenie zamknięto wyznacza- 
jąc następne na dzień 18 lutego o 
godz. li rano. 

GEEESSESZSEZES 

(PPS), 

  

i DRUKARNIA 

| „WYDAWAIGTWO WILENSKIE“ 
Kwaszelnia 23. (M.-Stefańsku 

Egz. od 1906 r. 

mogą być przerzucone na gminy miej- | 
skie i wiejskie. Z poprawką komisji 
nowelę uchwalono. W imieniu komisji 
administracyjnej i prawniczej sen. 
Kasznica zreferował nowelę do usta- 
o najważniejszym  trybunale admini- 
stracyjnym. W dyskusji zabierali głos 

"TITT1 1111 TTTIT | 
SPÓŁDZIEL 

SPRZEDAJE: 
KARTOFLE 

OWIES 
ŽYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEN     NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST O 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
od 160 kl. Z DOSTAWĄ do DOMU, 

  

| NIA ROLNA g 
== KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN == g 
ZAWALNA 1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW telef. 4 — 62 

  

D PRODUCENTOW 

: EZOWET ZETA ZAC ez 

arcydzieło Ro s a || ił zz dramat ml- 
5 w łości, nie* 

w słyn. pow. о ”] e] ie ta mi OSC nawiści i 

Sudermana zemsty w 7 akt, <Z serji wszechświatowych filmów». Seansy 4, 6,8110 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D R U- 
KARS KIE NAj- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZMASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE 

  

KTO 

chce wiedzieć, eo się w Świecie 
dzieje, ten czyta najtańsze ilustro- 
wane czasopismo w Polsce 

„PRZEGLĄD ŚWIATOWY” 
Prenumerata kwartalna 6 zł. 25 gr. 
Wszystkie korespondencje i prenume- 
raty przesyłać pod adresem: 
Skrzynka pocztowa 135 Warszawa. 

    

  

Ogłoszenie, 
Magistrat m, Wilna ogłasza ni- 

niejszem konkurs 
  

Miejski Kinematoora! 

Kino Kameraine 

„Polonija“ 

  

  

  

Od dn. 25do 28 stycznia włącznie rb. będzie Wy- 
świetlany film w Gaktach 

„Pośród dzikich i dzikich zwierząt” * 
KULTURALNO OŚWIATOWY KINO CZYNNE: od g. 4ej do 11 m. 30w. | A т : 

CENA BILETOW: Parier 50 cr. Amfiteatr i balkon 25 gr. SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

ul. Mickiewicza 22 

  

WSZELKIE ROBOTY PRECYZYJNE oraz PODZIALY 

WYKONYWA FABRYKA 

G.Gerlach Warszawa“ 

Śpółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

telef. I — 47 telef. 
4 — 62. 

Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

Bacznošė 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
siemię lniane) producent osiągnąć może 

dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- 
cę, jęczmień i 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
zarazem bęcdąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczenin 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 

Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyżs_. 

„ Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

  

  

    

  

1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portow” w 

gnniki uwydatńiają rolę Wilna 
jako bramy eksportowej w której zbiegają się. wszystkie 
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 

Za bolszewickie i li- 
tewskie marki pocz- 
towe dsję w zamian 
marki rozmaitych ine 
nych krajów, przyczem 
za rządsze okazy daję 
po kilka, kilkanaście a 
nawet ki;kadziesiąt 
znaczków (na wybór). 
Dowiedzieć się w Ad- 
ministracji «5 ło w a». 

Ważne dla р.р. ziemian, prze- 
mysłowców i  Kooperatyw 

urzędniczych 

DOBRA 
lokata kapitału 
Sprzedaję na bardzo dogodnych warunkach 
dom murowany, 3-ch Bo w śródmieś- 
ciu — wyjęty z pod Ustawy o ochronie 
lokatorów, o 33 lokalach 2, 3 i 5 pokojo- 

  

wych z wypodami, przynoszący roezneg 
dochodu: Dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 
Informacje o 3 do 6 po południu Wilno, 

Młynowa 19 m. 2. 

.0:0:969.9:3%:9:$P:$9P:P:P. 

z dosiawą od 1 tony. 
eny najniższe 

Ilońska 3.6 
M.DEULN *ieeion si 

gale] OPAŁOWY i KOWALSKI 

c 

EV VVV ATV VAT NTW 

Nad piogram: 

Pechowy John“ 
2 akty niepowodzeń. 

Dziś premjera! Bożyszcze kobiet GEORG O'BRIEN w sensacyjno-romantycznym dramacie w wielkich 8 akt 

"Kobiety Wschodu i Zachodu 
  

szystkich, którzy 
W poracia in- 

ormacje o 
miejscu pobytu Janiny 
ze Zdz enickich Kuś- 
nierzowej, która w r. 
1919 wyszła zamąż w 
Taszkiencie w Rosji 
Sowieckiej za Jaro 
sława Kuśnierza, 0S- 
statnio zamieszkałej w 
1921 w Taszkiencie, 
upraszam o nadesłanie 
takowych do Konsy- 
storza (Ko legj u m) 
Ewang. Rei. w Wil- 
nie, ul. Zawalna Nr 11. 

D..J. Abramowicz 
akuszerja i choroby 

kobiece, 
Przyjmuje od 12—1 i 
4—6 ul. Wielka 30, 
m. 3. W.Z.P. 32. 

  

    

Dama % dyplomem 
d *Institutede Beaute» 

w Paryżu otwozyła w 
Wilnie, przy_ m. МН 
ckiewicza 37, m. 1 
tel. 65 instytut 
piękności w któ. 
rym stosują się wsz. 
ost. mowości parysk. 
w tej dziedzinie. Ma- 
saž twarzy. Usuwanie 
zmarszczek  wągrów. 
Masque Pate. 

HYGJENA CZY KOKIETERJA 

  

toaletę kobiety, że 

SĄDŹCIE PANIE SAME .... 

KREM SIMON „Creme Simon* uwalnia skórę od wszel- 
kich niedoskonałości, pobudza życiowe /funkcje naskórka 
i nadaje w ten sposób miękkość, delikatność i aksamit- 

ność skórze, białość i czystość cerze. 
Bajkowa śnieżność tego doskonałego toaletowego Kre- 
mu, jego zapach z czystych esencji kwiatowych, jest 
własnością dzięki której Puder Simon „Poudre Simon* 
się nie osypuje, wykańczając w sposób tak przyjemny 

ta nie wie już, gdzie się kończy 
hygjena.. agdzie się rozpocyna kokieterja. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Krem, puderi mydło Simon 

\ 

я оааа — а a A AA Ak A A a o, Aki AAA i 

Crėme, poudre 8 savon Simons 

Parfumerle Simon, 59 Fg. St..Martin, Paris. 

na projekt planu kiosku do uliczne 
sprzedaży gazet w Wilnie. O warunkach 
konkursu można dowiedz. się w Wydz. Do- 
mów —Miejskicn Magistratu m. Wilna, 
Dominikańska 2, pok. 45, w godz. biuro- 
wych. Termin składania prac konkursowych 
określa się do dnia do dn. 15 Lutego rb 

0044404+444044444444- 

© akių neono, Akla Užkkiė 2 szafki nocne, 
2 stoliki z mar: 

murowemi biatami i 
umywalnia. ul. M 
ckiewicza 1 m, 4 (wejś: 
cie z placu). Od g. 

12—3ej, 
    

POKOJE 
kawalerskie po: 
trzebne samotne 

mu pożądane bez me- 
bii i miekrępujące wej. 
Ście. — Zołaszać się 
ul. Ostrobramska 7. 
Spółka Parcelacyjna. 
Tel. 5—45 od 10—2 g. 
    

Akuszerka 

W. Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 

5 de 19. Mickiewicza 
46. m. 6 

W.Z.P. Nr 63, 

AZER, 
Gotowe kroje 
i na obstalunek su- 
kien, płaszczy i bie- 
lizny według żurnali 
w cenie od 50 gro- 
szy są do nabycia w 

PRACOW NI 

Damskich 
ubiorów 

Ofiarna 2—1. 

2 
2 
i 

Dr MED. 

A. Mańkowski 
choroby skórnej 

weneryczne 
Grdynuje od 5 — 7. 

3-go maja 15. 
W.Z.P. Nr 48. 

Pokój 
DO WYNAJĘCIA 
Ładny, słoneczny, z 
niekrępującem wej- 

ściem. 

Ul. Rossa 10 mieszka- 
nie Studnickich, Ko- 
lońja Bankowa przed 
mostem murowanym, 

MZ" do 
wynajęcia 

w dogodnem miejscu, 
blisko rynku. Wiaądo- 
most: Antokol Nr 44 
m, l od g. 12 — feej, 

  

  

  

  

  

oświadczona nau- 
BD czycielka udzielą 

lekcji języka an- 
gielskiego i irancu- 
skiego, Mickiewicza 37, 
m, 17. Od g. 1-4 pp, 

szczoly do sprzė- 
dania najlepsze- 
go gatunku, b. 

miodne (wydają do 2 
pudy i więcej).  Ule 
ramowe dubeliowe 
warsz, konstrukcji Ce-. 
na od ZŁ 65. Apres: 
p. Mejszagoła, w. Kon- 
cystaw, Mikołaj Wojte 
kiewicz. Na  oferię 
piśm. zgłosimy się 
niezwłocznie pod 
wskazanym adresem. 

DZIERŻAWY 
poszukuje zawodowy 
rolnik posiadający 
inwentarz zywy i 
maitwy. Adres; poczta 
i majątek Łuczaj Du- 
niłowicki powiat A. Sn- 

szyfski. 

TTW 

  

  

    man maca 

_ Wydawca Stanisław Mackiewicz, — Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23


