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k wiadomo, dotychczas na tere- 

/nie państw bałtyckich odbywały się 
dwojakiego rodzaju konferencje: kon 
ferencje czterech państw, z udziałem 
Polski, Łotwy, Estonji i Finlandji, oraz 

konferencje trzech państw bałtyckich, 

w których uczestniczyły Litwa, Łotwa 

i Estonja. Konferencje czterech miały 

charakter stały, odbywały się na za- 

sadzie porozumienia zainteresowanych 

peństw co sześć miesięcy względnie 

regularnie. Konferencja trzech, była 

wyrazem, do niedawna jeszcze, bar- 

dzo popularnej myśli politycznej, zje- 

dnoczenia trzech państw bałtyckich, 

Łotwy, Estonji i Litwy, we wspól- 

nych interesach, w jeden związek po* 

lityczny, solidarny w swych poczy- 

naniach na gruncie międzynarodowym. 

Specjalne znaczenie miała ona dla 

Litwy, która ze względu na swój 

stosunek do Polski w konferencji 

czterech nie brała udziału, temnie- 

mniej jednak, w życiu politycznem 

poństw bałtyckich chciała uczęst- 

niczyć jako państwo równorzęd- 

ne. Inicjatywa konferencji ministrów 

spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i 

Estonii, pochodziła z Kowna, dla któ- 

ego wpływy polskie nad Bałtykiem 

były nieprzyjemne. Kowno, przez 

wciąganie w orbitę własnych iniere- 

sów Łotwy i Estonji, chciało zapo- 

biec kompletnej izolacji Litwy. 

Konferencje trzech państw do re- 

alnych rezultatów nie doprowadziły. 

Z biegiem czasu, rozbieżność polityki 

zagranicznej Łotwy i Estonji, z jednej 

strony, a Litwy z drugiej, uwydatniać 

się poczęła coraz wyraźniej, aż do- 

prowadziła do dzisiejszej sytuacji, -w 

której Litwa jest zupełaie izolowaną. 

już zmarły łotewski minister spraw 

zagranicznych Mejerowicz był zasadni- 

czym przeciwnikiem solidaryzowania 

polityki zagranicznej Łotwy z takąż 

Litwy. Estoński minister Pusta, repre- 

zentował w tym wypadku zdanie swe- 

go kolegi łotewskiego. Konferencja 

„trzech* wyznaczona na czerwiec u- 

biegłego roku do skutku nie doszła. 

Obadwaj ci ministrowie nie dzieiżą 

już steru polityki zagianicznej w swych 

rękach, jeden przez tragiczny wypa- 

dek, drugi skutkiem pewnych tarć w 

łonie rządu estońskiego. Z ustąpie- 

niem tych wybitnych polityków, i 

skutkiem długotrwałych kryzysów ga- 

binetowych, tak na Łotwie, jak też w 

Estonji, polityka zagraniczna państw 

bałtyckich popadła w stan pewnego 

omdlenia, z którego dziś poczyna się 

wyzwalać. Jednak linje wytyczone 

przez Mejerowicza nie ulegiy żadne- 

mu uchyleniu. 

Gdym przybył do Rygi zastałem 

ją pod znakiem przygotowań do kon: 

ferencji czterech państw, która ma 

odbyć się na wiosnę r. b. Przygoto- 
wują się tu do niej gorączkowo. A 

co będzie z konferencją trzech? co 

będzie zreklamowanym swojego czasu 

związkiem trzech, państw bałtyckich? 

jakie jest wobec tego stanowisko Lit- 
wy? — «lzolowane» — odpowiadano 

mnie wszędzie. Konferencja trzech 

państw nie jest przewidziana, nie od- 

będzie się, idea «związku trzech» nie 
aktualna, ze względu na zupełną roz- 

bieżność polityki Łatwy i Litwy., 

Czem uzasadnia się ta rozbież- 

ność? — Odpowiedź na to dawano 
mi bardzo prostą. Polityka zagranicz- 

na Litwy, jako taka, nie istnieje w 

rzeczywistości. To, co się „mówi o 

jej królkowzroczności, jest wyrazem 
tych dążeń, kowieńskich mężów (sta- 

nu, które sprowadzają się do choro- 

bliwej manji «wileńskiej». Litwa za- 
przątnięta jest całkowicie poszukiwa- 

niem «wspólników» dla wrogiej akcji 
przeciwko Polsce, w celu t«odzyska- 

nia» Wilna, w celu, jak się mówi w 
urzędowym języku kowieńskim, «za- 
łatwienia sprawy wileńskiej». Po za 

te ciasne ramy, polityka Kowna nie 

wychodzi. — Tymczasem «sprawa 
wileńska» dla Łotwy nie istnieje, tak 

samo jak dla całej Europy. Łotwa 

Konto czekowe w r. 

„ 
miesięczna Z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 

3 80259 P, K. 0. N 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem”     
specjalnego korespondenta «Słowa»). 

uznała prżynależność Wilna do Pol- 
ski i przypieczętowała to uznanie sze: 
regiem aktów dyplomatycznych. Gdy 

w lipcu r. 1924 powstało <Towarzy- 

stwo litewsko-łotewskiego zbliżenia», 
które na pierwszem swem posiedzeniu 

powzięło uchwałę współdziałania w 

kierunku oddania Wilna Litwie, rząd 

łotewski wystosował do rządu - ро!- 

skiego notę, w której stwierdza, że 
towarzystwo to posiada charakier 
ligtylko prywatny, rząd łotewski z uch- 
wałą tego towarzystwa się nie soli- 

daryzuje i jeszcze raz zaznacza, że 

przynależność Wilna: do Polski uznał 
bezapelacyjnie. 

Zachodzi teraz pytanie: dlaczego 

Łotwa, którą łączą z Litwą pozatem 

dobre sąsiedzkie stosunki, wspólne 

interesy ekonomiczne, pokrewieństwo 

narodowościowe, położenie geogra- 
ficzne i t. d. nie jsolidaryzuje się ze 
stanowiskiem Litwy w «sprawie wi- 

leńskiej»? — Dawniej była to ogólna» 
nie zupełnie jeszcze skrystalizowana, 

temniemniej paniczna, bojaźń przed 

czerwoną Moskwą; następnie ,putsch 

estoński, który zdecydował 0 t. zw. 

polonofilskiej polityce ministra Pusty. 

Dziś w stosunkach państw  bałtyc- 
kich z Sowietami nasiąpiło znaczne 

odprężenie i uspokojenie. Temniem- 

niej jednak obawa przed zachłannoś- 

cią „Kominternu* pozostała, a dziś 
specjalnie wyłonił się nowy czynnik 

— mianowicie przegrana kowieńska 

w sprawie białoruskiej. 
Na Łotwie zdają sobie doskonale 

z tego sprawę, że Wilno nie jest li- 

tewskiem. Bardzo jest rzeczą charak- 

terystyczną że i w Rydze, pretensje. 

kowieńskie do Wiłna uważają za ma- 
nję chorobliwą. W Rydze rozumieją 

doskonałe, że Litwa dzisiejsza nie 

tylko sił nie ma na zdobycie Wilna, 

ale też na jego utrzymanie, bez 

współdziałania Białorusinów. Być mo- 
że zdawali sobie z tego sprawę i w 
Kownie, gdzie usiłowano stworzyć 
politykę porozumienia litewsko-biało- 

Ryga, 27 stycznia. 

ruskiego. | oto polityka ta poniosła 
klęskę. Afera Ćwikiewicza i stano- 
wisko wobec niej opinji białoruskiej 
na Litwie, Łotwie, w "Polsce, emi- 

gracji, nie mówiąc już o Mińsku na- 

turalnie, klęskę te przypieczętowało: 
Jakakolwiek rozbieżność poglądów 

panuje w szeregach ogółu Białorusi- 
nów, w stosunku do „orjentacji na 
Mińsk, największa jednak. siła pozo- 

staje zawsze przy tym ostatnim, 

Oto dla czego, na pytanie skierowa- 

ne przezemnie do jednego z najwy* 
bitniejszych publicystów łotewskich, 
dla czego Łotwie zależy tak na utrzy= 
maniu Wilna przy Polsce, odrzekł mi: 

Boimy się pretendenta białoruskiego; 

bo jest poważniejszy niż kowieński— 

to jest czerwony Mińsk, a za nim 

stoi czerwona Moskwa. Jeżeli Wilno 
nie będzie polskie, nie będzie rów- 
nież litewskie—będzie sowieckie. Łot- 

wa stanie się wyspą, otoczoną od 

północy morzem naturalnem, a od 

południa i wschodu morzem imperja- 

lzmu sowieckiego. W takiej kombi- 

nacji, groziłypy nam zarówno sojusz 
litewsko-sowiecki, jak zagarnięcie Lit- 

wy przez Moskwę, co by się stać 

mogło z wieiką łatwością. D.atego 
polityka Litwy jest króikowzroczna i 

solidaryzować sią z nią nie możemy. 
Z drugiej strony, sama Litwa nie 

znalazłszy oparcia w Łotwie, w swych 
zakusach wiieńskich, rówmież uchyla 

się od dalszej z nią współpracy. Pod- 

czas mego pobytu w Rydze, mini- 

sier spraw zagranicznych Litwy, Rej- 
nis, udzielił wywiadu korespondento- 

wi. ryskiego „Jaunakas Sinas*, W wy-. 
tym n innem: powie- 

dział minister, że Litwa nie ma czasu 

na przyspieszenie rokowań. handio- 

wych łotewsko-litewskich, ponieważ 

całkowicie pochłonięta jest sprawą wi-* 

leńską i Kłajpedą. „Or ma pan“— 

rzekł mi pewien dyplomata łotewski 

— „gadaj tu z Litwą". m. * 

Wywiad z p. A. Ladosiem po- 
słem polskim w Rydze, 

P. Aleksander Ładoś, poseł Rze- 
czypospolitej w Rydze, udzielił wy» 
wiadu przedstawicielowi „Słowa*. 

— Kiedy odbędzie się następna 
konferencja państw bałtyckich i czemu 
konferencje te tak często są odkła- 
dane? 

— Na wiosnę bieżącego roku 
odbyć się ma kolejna konferencja 
państw bałtyckich. Od roku 1921 na 
podstawie uchwały powziętej w Hel- 
singforsie konferencje ministrów 
spraw bałtyckich odbywają się co 6 
miesięcy. Ostatnia konferencja miała 
się odbyć w sierpniu ub. roku w Tal- 
linie odłożona jednak została wobec 
tragicznej śmierci ministra Mejerowi- 
cza i przeniesiona do Genewy ze 
względu na rozpoczynające się obra- 
dy Zgromadzenia Ligi Narodów. W 
Genewie zdecydowano odbyć następ- 
ną konferencję w Rydze na wiosnę 
b.r. i rząd łotewski rozpoczął już do 

niej przygotowania. 
— Czy prawdą jest że Litwa weź- 

mie udział w konferencji? 
Nie jest mi wiadomo czy i ile 

jest prawdy w pogtoskach jakoby 
tym razem w konferencji miała wziąć 
udział także Litwa, Gdyby Litwa miała 
zamiar uczestniczyć w konferencji w 
charakterze członka czy obserwatora, 
to nie sądzę aby udział jej miał się 
spotkać ze sprzeciwem. 

— Jaki będzie ewentualny  pro- 
gram konferencji w Rydze? 

Program przyszłej konferencji nie 
jest dotychczas ustalony; przygoto- 
wanie go naieży do iządu łotewskie- 
go, jako gospodarza. W każdym ra- 
zie konferencja da sposobność do 
wymiany poglądów ministrów po* 
szczególnych państw na bieżące zaga- 
dnienia polityki i przyczym się do 
utrzymania wspólnej linji postępowa- 
nia w sprawach dotyczących tych 
państw. 

— Czy ostatnie rokowania litew- 
„sko-łotewskie (handlowe) mają jakie 
znaczenie w kierunku zbliżenia poli- 
tycznego tych państw? 

— Ostatnim krokiem w polityce Lit- 

wy, Łotwy i Estonji była wizyta zmar- 
łego ministra Mejerowicza w Kownie 

i podpisanie tam przezeń  protokułu 
przewidującego między innemi ro- 
kowania gospodarcze między Łotwą” 
i Litwą. W wykonaniu tego punktu 
rozpoczęto rokowania o traktat han- 
dlowy między oboma państwami, 
których dalszy ciąg ma w  najbliż- 
szych dniach odbyć się w Kownie, 

Niewątpliwie zawarcie traktatu han- 
dlowego między Litwą i Łotwą bę- 
dzie dowodem pewnego zbliżenia 
między temi państwami, nie sądzę 
jednak aby mógł być wstępem do 
układu politycznego, któremu na 
przeszkodzie stoją zasadnicze rozbież- 

ności linij politycznych tych państw. 
— Jakie kroki poczynił w ostat- 

nich czasach rząd polski w kierunku 
wywarcia nacisku na Łotwę dla uzy: 
skania odszkodowania za wywłaszczo- 
ną ziemię Polakom? 

— W sprawie odszkodowania zie- 
mian obywateli polskich, Rząd Polski 
otizymai obietnicę Rządu Łotewskie- 

go, że mimo ustawy o wywłaszcze- 
niu bez odszkodowania, obcy Oby- 
watele, a w tej liczbie 1 Polacy, od- 

szkodowanie oirzymają, 
Wobec nowych wyborów do Sej- 

mu, a poiem diugotrwałego kryzysu 
rządowego, wykoiianie iej Obielnicy 
slato się dopiero teraz. znów aktual- 
nem i będzie w najbliższym czasie 
pizedmioiem wymiany zdań między 
oboma państwami, m. 

Wywiad z p. Albatem, kie- 
rownikiem ministerstwa spraw 

zagranicznych Łotwy. 

Minister Albert, kierownik loiew- 
skiego minisierstwa spraw  zagrani- 
cznych, przyjął na auujencji przedsta- 
wiciela naszego pisma. 

— Jaki jest obecnie stosunek Ło- 
twy do Hoiski? 

— Рощука Łotwy w stosunku do 
Polski nie uległa wcale zmianie. Ło- 
twę łączą z Polską  jaknajbardziej 
przyjazne siosunaki. W najbliższej 
przysztości przewidziane jest zawar- 
cie szeregu umów handiowych. 

— biaczego iak diugo nie do: 
chodziła do z>kuiku konferencja 4 
państw? 

— Pod tym względem informację 

"szenie ceny oprocentowania kapitałów, 

"WiGiE GKOio 100 nuljonów aołarów, : w jakim <tannitt 

| za tekstem 10 groszy. 

EXPOSE MIN. ZDZIECHOWSKIEGO. 
O bilansie handlowym i walutowym. 

Bilans handl. dał w pierwszym półroczu 1925 r. deficyt 526 mil. 
i pożarł nasze waluty zagr. Bank Polski w dniu 31 maja. miał w obiegu 
557 mil. w dniu 20 list. miał tylko 349 mil. A więc polityka zmniejszania 
obiegu pieniężnego i wywierania pizez to wpływu na zapotrzebowania wa- 
lut była prawidłową i zmniejszenie w ciągu sześciu miesięcy o 208 miljo- 
nów mogło było w znacznym stopniu zatamować odpływ walut zagranicz- 
nych. W dniu 21 mają emisja biłonu wynosi 207 miljonów, w dniu 20 Ii- 
stopada—410 miljonów, czyli znowu plus 205 miljony, tak, że odpływ 
jednych banknotów kompensuje się równocześnie dopływem innych, рггу- 
czem odpływa właśnie pieniądz oparty na obrocie, a przypływa pieniądz 
oparty na konsumcji, bo w znacznym stopniu na budżecie. Wskuiek tego 
działalność tego aparatu precyzyjnego jakim jest Bank Polski musiała być 
sparaliżowana. 

Dlaczego tak się stało? Dlatego bo wydatki przewyższały dochody 
w naszym budżecie. Deficyt w r. 1925 wyniósł 290 mil. 

Zarządzenia nowego Tządu. 

Złamaliśmy kursu dolara przedewszystkiem, że wpłynęliśmy na zmniej- 
szenie rachunków reportowych w Banku Polskim i ograniczyliśmy obrót 
dewizami. Następnie zaprowadzono kontroię nad bankami, naszkicowano 
ziównoważony budżet na trzy miesiące i ustawę o zmniejszeniu wydatków 
о 40 miljonów złotych. 

Wreszcie w Banku Polskim zapadła uchwała o podniesieniu kapitału 
zakładowego... Choć nacisk podatkowy w roku 1925 był bardzo wielki mu- 
siałem wydać zarządzenie o ściągnięciu podaików i nie odroczyłem opłat 
z patentów, aczkolwiek było to boiesne. Na polepszenie sytuacji wpłynęły 
także cięgi, kióre otrzymała spekulacja i pewien wzrost zaufania. Dzięki 
temu od 10 stycznia waluta siabiiizuje się około 7.30. 

Powrót do parytetu złota. 

Opinję publ. zajmuje powrót do parytetu złota. Do'tego można dojść 
trzema środkami: przez obniżenie cen wewnątrz kraju tak aby siła nabyw= 

cza złotego na rynku wewnętrznym była wyższa mż na zewnętrznym, aibo 
pizez aktywny bilans płatniczny, jak to było w Angiji, albo też przez kon- 
sumowanie rezerw. My mustmy pójść tą pierwszą drogą. — jeżeli obniży my 
ceny przez rewizję kosztów produkcji, zajęcie z niej ciężarów i zmuiej- 

to wówczas dopiero wolno nam 
będzie poprawić kurs waluty przybiiżając się do paryieiu złotego. 

O pożyczkach zagranicznych. 

Co do pożyczki, to myśleć możemy tylko o takiej, która będzie na 
dogodnych warunkach. Ten okres, który wyraża się cyfrą 341 tysięcy 
bezrobotnych 1 10 miljonów złotych miesięcznie na zasiłki — musimy 
przebrnąć. 

Warunkiem korzystnej tranzakcji jest wartość i opinja firmy. W 
stosunku do Bankers Trusiu chodziło o io, aby się przekonań w jakim 
'siopniu wydzierżawienie monopoiu tytoniowego może się przyczynić do 
stworzenia poustiaw dla operacji pożyczkowej na większą skalę, miano- 

, udział w zyskach 

przedsiębiorstwa może wpłynąć na uzyskanie dogodnej pożyczki. Docho- 

dy z monopolu tyluniowego nie mogą być przedmiotem podziału, co się 

państwu naieży przez sam iakt posiadania iego przedsiębiorstwa. Na tem 

sianowisku stałem i stać będę, Delegacja Bankers Trusiu zbadała organi: 

zację monopolu, zaznajomiła się z sytuacją finansową Poiski i na tle jej 

sprawozdania otrzymamy propozycję. Prócz warunku, aby do 8 marca 

nie pertraktować z nikim innym w sprawie dzierżawy monopolu tytunio- 

wego, żadnego innego zobowiązania rząd w tej sprawie na siebie nie 

wziął. 
ы Zawarcie tej tranzakcji zależne jest od rezultatów układów z Banca 

Commerciale w związku z umową włoską i zależy od zatwierdzenia tej 

umowy przez ciało ustawodawcze. Bankers Trust jest firmą pierwszo* 

rzędną. Stoi za nim American Tabacco Company jedno z największych 

przedsiębiorstw tytuniowych świata. Dotychczasowe umowy są krokiem 

ku nawiązaniu nowych poważnych stosunków fmansowych z zagranicą. 

Oszczędności. 

Delegaci oszczędnościowi min. skarbu przy pomocy ministerstw, a 

zwłaszcza min. spr. wojsk. zredukowali budżet do kwoty 1,730,000,000 

zł. Jest to duży wysiłek. ; : 

W zestawieniu z wykonaniem budżetu na rok 1925, obejmującym 

1,874,000,000 złotych, przedstawia to sumę skromniejszą 0 144 miijony, 

ale trzeba też uwzględnić, że nastąpił wzrost w normalnych sumach wy- 

datków rzeczowych, tudzież walutowych, któe wynoszą w całym budże- 

cie około 100 miljonów. к 

W budżecie rządu poprzedniego wpływy obliczone były na 1430 

mil, wyniosły jednak 1,331 mil. W. budżecie obecnym wpływy obliczono 

na 1,207 mil. : += 

Równowagę osiągnąć można tylko przez zmianę ustawodawstwa i 

reorganizację administiacji. Tutaj do dyskusji rzucam cyfię 130_miljonów, 

jako tę sumę, któraby w ten sposób mogła być oszczędzona. 72 miijony 

możnaby oszczędzić przez zmniejszenie wydatków pizeasiębiorstw pań- 

stwowych, zwłaszcza kolei, które dotychczas nie były przedmiotem żadne- 

go wysiłku oszczędnościowego. Wartość wszystkich przedsiębiorstw nie- 

przemysłowych i górniczo-huiniczych bez kolet, lasów i poczty wynosi 

260—300 miijonów, a w/g budżeiu mają one aać tylko 581,000 dochodu. 

Tu otwiera się wielkie pole do reorganizacji, bo jest Oczywiście niedo- 

puszczalnem, ażebyśmy, posiadając taki majątek, wolny w wielu wypad- 

kach od podatków, mieli 516 konieniować tak małym zyskiem.  Wdziale 

kolei możnaby oszczędzić okołp 70 mujonów, co przy budżecie kolejo- 

wym 900 miijonów nie będzie wymaganiem fantastycznem. | i 

Równowaga, oparta na fikcji, uśpiłaby tylko naszą czujność. Deficyt, 

wykazany przez trzeźwy rachunek, ma naś pobudzić uo czynu i io jesi 

formuła tego budżetu, który Panom przedstawiam. „Wysiiek minimalny do- 

prowadzi ao równowagi, co jest koniecznością państwową, maksymainy 

doprowadzi do nadrównowagi, która nam jest potrzebna, ba nie mamy 

wcale zapasów kasowych. Jako b. przewouniczący . komisji budżeiowej 

przez dwa lata znam całą wagę kontroli parlameniarńej nad pudową bud* 

żelu i wszystkie korzyści, które z niej płyną. Mimo to odwołuję się GO 

komisji z prośbą, by traktowała ten budżet w ieimpie pfzyśpieszonem, w 

tempie pewnego zaufania co do tego, że w wielu pozycjach już maksy- 

malny wysiłek został zrobiony. 

Es ATS ZER AREK ZEUS TWK AI TT i, ESTETINIO RAKS OT DET Pi SORT) 

pana nie są Ścisłe. Konferencje te — Ta konferencja wcale nie jest 
miaiy się odbywać co 6 miesięcy, ale 
z pewnych, technicznych wzgiędów 

termin ich ulega często małym od: 
chyieniom. Żadnej zasadniczej przer- 
wy w ciągłości tych konterencyj 
nie było. Ostainio, wyznaczona w Tal- 
linie, nie odbyła się ze względu ua nie- 

spodziewaną śmierć min. Mejerowi- 
cza. Natómiast konferencja minisirów 
spr. zagr. państw bałtyckich odbyła 
się w Genewie. Nie uczestniczył na 
niej mimsier Łotwy, bo go wówczas 
nie było. | 

— A konferencja trzech państw? 

aktualną. Prowadzimy z Estonjąi Li- 
twą rokowania handiowe, które za- 
pewne ukończone zostaną odpowied- 
nimi traktatami, o charakiarze Ściśie 
gospodarczym. 

— Czy możliwe jest połączenie 
Łotwy, Litwy i Esionji w pewnego 
rodzaju związek polityezny 3 państw? 

— Nic w tej sprawie nie mogę 
panu konkretnego odpowiedzieć. Nara- 
zie sprawa ta nie jest akiuainą. Jak 
już powiedziałem, prowadzimy z iemi 
państwami rokowania ściśle handio- 
We, 

CENA OGEOS34EN: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

oraz z prowincji o 20. proc. drożej 
RAZIE (ZERO ESC SSEDEZZERZAWAKAY SZYC AO KOTKA AORTY ZSZZO ETA TSA PRORYZE IZZZA AZ ZZA ZZWAZOZZACZ TRZY TAU ZOSTA AZ ZOSTA. 

acja Kowna w polifyce bałfyckiej. 

W n-ch świąteczny - 

Sejmi Rząd. 

Obrady P. S. L. 

WARSZAWA. 28.1. (£el.wł, Słowa), 
W piątek rozpocznie obrady zarząd 
główny P.S.L. pod przewodnictwem 
p. Witosa. Na porządku sprawy po 
lityczne, organizacyjne i gospodarcze. 

Narady nad likwidacją straj. 
ków. 

Г ` 

WARSZAWA, 28 1. (fel. wł. Słowa). - 
O godz. 12 i pół w prezydjum Rady 
ministrów odbyła sę narada pomię- 
dzy ministrami Ziemięckim, Skrzyń- 
skim i Osieckim w sprawie likwidacji 
strajku w telefonach i tramwajach. 
Po skończonej konferencji rząd zako- 
munikował swoje uchwały magistra- 
towi, radzie miejskiej i dyrekcji tele- 
fonów. Jak słychać, rząd zalecił szyb- 
kie zlikwidowanie strejku. : we 

Sprawa ustąpienia wojewody 
Biiskiego. 

WARSZAWA 28.1. (żel. wł, Słowa), | 
Minister Raczkiewicz odbył dziś dłuż. 
szą konferencję z wojewodą siąskim 
p. Bilskim, na której omawiano, po. 
wody złożenia przez p. Bilskiego dy- - 
misj. W sprawie tej min. Raczkie- 
wicz będzie prawdopodobnie jeszcze 
konferował z p. Biliskim i z premjerem. 
Naogół panuje przekonanie, że dy- 
misja p. Bilskiego nie będzie przy- 
jęta. : 

Zaktady „Granat“ podlegają | 
zamknięciu. RE 

WARSZAWA. 281, (tel.wł.Słowa). 
Umyślna komisja wyłoniona przez 
władze administracyjne po dokona- | 
nych oględzinach zakładów „Granat* | 
na Woli orzekła, że zakłady te pod- | 
legają zamknięciu. ze 

Dolar na giełdzie. 

WARSZAWA, 281. (tel. wł, Słowa), | 
Dziś dolar 7,32 w żądaniu, 7,30 w 
aceniu. Kilka tranzakcji 
e Dante Dalali a KB = wow” | 

raj B, Polski pokiył zapotrzebowanie | 
250 tys. dolarów. Ciekawem jest iż | 
oddano wczoraj około 25 tys. funtów 
szterlingów. Podobno tak znaczne | 
zapotrzebowanie funtów zgłosił prze- 
mysł łódzki. 

Niemieckie postulaty celne. 
WARSZAWA, 28 I. 

25 stycznia r. b. odbyła się wymiana 
polskich i niemieckich po:fulatów | 
celnych. Postulaty niemieckie obejmu- _ 
ją około 600 stawek polskiej tar „ty 
celnej. Zniżki, których się Niemcy do- 
magają są bardzo wielkie, wahające 
się od 1/3 do 1/12 (w kilku wypad= 
kach naweij znacznie więcej) części 
wysokości naszych ceł zuionomicz- 
nych, przyczem Niemcy pojmują te 
zniżki, jako z góry uchwalone a nie. 
procentowe. Praca więc nad zoada- | 
niem żądań niemieckich i uzgodnie- ® 

sterstwo Przemysłu i Handlu a z 

nie z ochroną naszej wytwórczości 
przemysłowej i rolniczej z koniecz- z 
ności zajmie kiika tygodni; praczy Do 
pracy tej będą powołani przez Mi: i- 

stawiciele zainteresowanych dział 
naszej produkcji "oraz zawodowych 
organizacyj przemysłowo-handlowych. | 

WREBEZĆSAEEACZAA BRZZKCCOWOWICA GREKA RACOKRCWY | 
= 

— Czy w rezultacie konferencji 
4 państw, przewidziane jest jakiekols 
wiek zbliżenie tych państw, w kie- 
runku politycznego związku? 

— | w tej sprawie nie mogę dać | 
konkretnego wyjaśnienia. Zależy to 
ściśle od programu tej konfe- 
rencji, opracowanego wspólnie przez 
przedstawicieli wszystkich państw za- 
interesowanych. Program 
jest jeszcze opracowany. Jak rów: 
nież termin tej konferencji . nie ozna- 
czony. Muszę tylko zaznaczyć, iż 
chcielibyśmy wciągnąć w jej obrady 
również Litwę, 

— W tej redakcji, jak mi ten pro: 
jekt jest znany, t. zn. wciągnięcia doń | 
państw bałtyckich, skandynawskich, 
Rosji i Polski nie wydaje mi się re- | 
alnym pizedewszystkiem dlatego, że 
wątpię czyby przystąpiły doń pań- 
stwa skandynawskie. JRE 

-— Jak się przedstawia sprawa 
odszkodowań za wywłaszczone ma- | 
jątki cudzoziemców, w tej liczbie Po* 
iaków na Łotwie? 

— Sprawa ta jest na dobrej dro- 
dze. Odpowiedni projekt został już 
opracowany i przekazany do rozpa- 
trzenia sejnowi. Losy jego dalsze 
zależą całkowicie od sejmu. m, 

ten nie 

co mamy nadzieję | 
nam się uda. c 

— Co pan minister myśli o pro: 
jekcie t. zw. „Locarno północnego? | 

PAT. Dnia | 
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Żamek Grodzieński. 
— Korespondencja Słowa — 

: Ochrona i konserwacja zabytków 
wobec niezbędnych oszczędności w 

_ budżecie państwowym w chwili obec- 
mej odchodzi na dalszy plan. Z tego 

_ więc względu energiczne zabiegi kon- 
serwatora p. Jodkowskiego dokoła 
konserwacji zamku, których mamy 
już pokaźne wyniki, ulegną w roku 
bieżącym siłą rzeczy wobec braku 

- potrzebnych funduszów zmniejszeniu. 
"To co już w kierunku konserwacji 

zamku zostało zrobione przedstawił 
_p. Jodkowski na jednem z zebrań, któ- 

re się odbyło w tygodniu przedświą- 
_ tecznym w ub. roku. 

" Zamek znajdował się dotąd w rę- 
ku wojska. Na zasadzie porozumie: 

"nia się Ministerstw, wojskowość 
' przekazała część Zamku p. Jodkow- 

skiemu, następna zaś część zostanie 
przekazana wiedy, gdy tego okaże się 
potrzeba, w celu rozszerzenia Muzeum, 
które tam znajdzie swe siedlisko, 

_._ Pozatem wojskowość zadeklaro- 
wała pomoc pieniężną, której, jak do- 

_ tąd, ze względów na zaprowadzany 
_ system oszczędności, nie była w sta- 

nie okazać. Rejon lInżynierji obiecał 
_ dać materjał drzewny, wobec tego 

| jednak, że wskazany on zostałdo za- 
brania w odległych Sołach—to ze 
względu na połączone ze sprowadze- 
niem koszty i niewygody—pomoc ta 

| jest nieaktualną. a 
: Stan linansowy przedsięwzięcia 

| jest opłakany wobec tego, że Depar- 
| qament Sztuci Ministerstwa W. R. i 
| O.P. od kiiku miesięcy ani grosza 

| nie wyasygnował na ten cel, a nawet 
od 1-go listopada nie przysłał sum 
potrzebnych dla opłacenia woźnego 
w Muzeum. a 

Zamek jak wiadomo stanowił on- 
| giś zamknięty kompleks budowl', z 

czego obecnie został jedynie bok re- 
| szta zaś wskutek podmycia góry przez 
| Niemen popłynęła. Niemen wogóle 
najpoważniej zagraża zamkowi. Opra- 
cowany obecnie plan przewiduje u- 

 mocnienie góry w ten sposób, że ma 
| być wybudowany bulwar, który bę- 

| dzie ciągnąć wzałuż Niemna. 
ы Bulwar ten będzie podstawą, па 

| której kondygnacjami wzuosić się bę- 
dzie w górę umocnienie zfaszyny о- 

' platane chruścianym płotem lub ob- 

sadzone wierzbą czy wikliną. 

— Sposób umocnienia góry przy po- 
| mocy nawiezionej ziemi nie będzie 
| stosunkowo zbyt kosztownym, bo- 

wiem dostateczna jej ilość znajdzie 
| się na ogromnym dziedzińcu zamko: 

— wym, który należy obniżyć na znacz. 
ną wysoKUŚĆ —paru MCUÓW— CCIE 

| przywrócenia dawnego charakteru 
zamkowi będącemu obecnie budyn: 
kiem 1-o piętrowym wtedy, gdy ongi 
był on 2 piętrowym, bowiem dzisiej- 

| sze piwnice stanowiły dawny parter, 
zaś obecny 1-e piętro, 

_ Obecne piwnice w przyszłości 
| podniesione zostaną do godności 

parterowych sal przyszłego muzeum, 
| na co—mimo to, że wedle danych 

| historycznych, niegdyś służyły za staj- 
е — W zupełności zasługują, za- 
równo ze względu na swe imponu- 

| jące rozmiary, jak również na pokaź- 
mą ich wysokość i zdobiące je piękne 

| sklepienia. Roboty  poszukiwawcze 
' prowadzone dotąd— (obecnie przer- 

| wane ze względów finansowych), da- 
ły poważne wyniki w kierunku odkry- 
cia dawnych lochów oraz naprowa- 

| dziły na drogi wskazujące na istnie- 
| nie podziemnych połączeń, przejść 

oraz ślady baszt cbronnych odwiecz- 
nego zamczyska, na ruinach którego 

| wzniesiono obecny Zaniek. Lochy te 
| doprowadzą niewątpliwie do odkry- 
| cia przejścia, które, jak wskazują sta- 

re dokumenta, łączyło pod korytem 
rzeki Zamek z klasztorem franciszkań: 
skim, na przedmieściu zaniemeńskiem. 

Sklepienia piwnicze, o których wy- 

    
IŁŁAKOWICZÓWNA, 

  

e indywidualności pisar- 
| skich na polskim Parnasie—osobli- 
wie dla -nas, ludzi «tutejszych», zwa- 
żywszy na to, że Kazimiera Iłlakowi- 
czówna, rodem jest ze Żmudzi. Zkąd 

| ja to wiem? A z „wywiadu* druko- 
waiiego w numerze 9 tym przeszto- 

| rocznym warszawskich «Wiadomoś- 
|ci Literackich». Autorka «lkarowych 
| lotów», «Śmierci Sfinksa», «Rytmów 
| dziecięcych», «Połowu» (wszystko to 
| tytuły pojedyńczych zbiorów utwo- 
| rów poetyckich, które zaczęły ukazy- 
| wać się w wydaniu książkowem gę- 
sto po sobie od roku 1914-80) wy- 

raziła się Ściśle. 
— — Rodzina moja pochodzi z jeń- 
ców tatarskich, osadzonych od wie: 

| ków na Żmudzi, 
"Wiem zaś już dalej niekoniecznie 

| z gazet że ciężkie było dzieciństwo 
przyszłej poetki, gdy bardzo bardzo wcze- 
Śnie sierotą została po ojcu i matce ,. 
W opiekę troskliwą- wzięła ją przy: 
| brana matka, pani Bujnowa, (z domu 
| hrabianka Zyberk-Platerówna) lecz 
choćby najpiękniejsze krajobrazowo 
Inflanty Polskie ani też dom  staro- 
śświecki zastąpić jej nie mogły—szero: 

| kiego świata. A natura niepospolitej 
 dzieweczki bujną była—a zamkniętą 
w sobie--tem kipiała ostrzej. w klat- 

| ce życia. Aż i znalazła ujście dla sie- 

Grodno, 27 stycznia. 
żej, jak również podobne łuki i ko- 
lumny, na jakich wsparte są one w 
salach obecnie parterowych, są naj- 
piękniejszą ozdobą zamku, stanowiąc 
prawdziwe arcydzieło zabytkowego 
budownictwa i jedyną właściwie 0- 
znakę starożytności murów, które ze- 
wnętrznym wyglądem przypominają 
raczej nowoczesne koszary niż cenny 
zabytek 1udownictwa. 

Przywrócenie cech pierwotnego 
wyglądu na zewnątrz dokonane zo- 
stało na razie w jednym miejscu, 
dzięki przerobieniu korytarza wew= 
nętrznego, łączącego Zamek z dawną 
wieżą nad bramą wjazdową i nieist- 
niejącym dziś zwodzon,m mostem, 
przez wybicie w nim zamurowanych 
strzelnic. Dalszą robotą w tym kie- 
runku będzie wzniesienie nadbudówki 
nad sklepieniem bramy wjazdowej, 
która to będzie pokryta specjalnie 
przystosowanym do całości dachem. 
Przez wykonanie tej roboty będzie 
uczyniony nowy krok w powrocie 
do dawnego wyglądu Zamku, oraz 
zdobycia X metrów przestrzeni dla 
celów, do jakich _ przeznaczono 
obecnie Zamek. + 

Tak się przedstawia sprawa przy- 
wrócenia dawnego wyglądu Zamkowi. 
Czy w roku bieżącym uda się choć 
część tych zamierzeń zrealizować bę* 
dzie zależało wobec oszczędności w 
budżecie państwowym od ofiarności 
społeczeństwa. LOSE 

GŁĘBOKIE: 
— [w] Zebranie oficerów re- 

zerwy. 23 b. m. odbyło się organi- 
zacyjne zebranie oficerów rezerwy. 
Na zebranie przybyło 36 oficerów. 
Pe zagajeniu przez zastępcę Starosty 
p. Szczęsnowicza, zebrani jednogto- 
śnie wybrali na przewodniczącego 
p. Szczęsnowicza, który zaprosił do 
stołu prezydjalnego pp. Zdrojewskie- 
go, Czarnego, mjr. Chmielewskiego i 
mjr. Dubińskiego. Następnie p. Zdro- 
jewski odczytał depesze powitalne 
Dowódcy Obozu Warownego gen. 
Pożerskiego 1 Zarządu Związku Okrę- 
gowego oraz zaznajomił zebranych ze 
statutem związku oficerów rezerwy. 
Po przyjęciu statutu odbyły się wy- 
bory zarządu. Na prezesa wybrano 
przez aklamację p. Oigierda Stetkie- 
wicza, na członków pp. Józeta Umec- 
kiego i Wojciecha Szczęsnowicza. Do 
komisji rewizyjnej powołano pp. Mar- 
jana Zdrojewskiego, Karola Wiśniew- 
skiego i Tadeusza Bejnara. Pierwsze 
zebranie zarządu wyznaczono na naj- 
blizszą nicdzicię: 

Z kolei po ukończonych wyborach 
zabrał głos p. mjr. Chmielewski pod- 
kreślając potrzebę łączności oficerów 
służby czynnej z oficerami rezerwy. 
Technika wojskowa kroczy szybko 
naprzód, ścisłe łączność oficerów re- 
zerwy pozwoli im uzupełniać tę wie- 
dzę za pośrednictwem oficerów służ- 
by czynnej. 

Na zakończenie na wniosek prze- 
wodniczącego p. Olgierda Stetkiewi- 
cza wybrano delegata na walny zjazd 
delegatów kół oficerów rezerwy który 
ma odbyć się w Warszawie 14-g0 
marca, poczem zebrani udali się na 
skromną kolację. 
  

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

urzędniczych 

DOBRA 
tokata kapitału 
Sprzedaję na bardzo dogodnych warunkach 
dom murowany, 3-ch pętrowy w śródmieś. 
ciu — wyjęty z pod Ustawy 'o ochronie 
loka'orów, o 33 lokalach 2, 3 i 5 pokojo- 
wych z wygodami, przynoszący rocznego 
docnodu: Dwadzieścia pięć tysięcy złoiych. 
Informacje od 3 do 6 po południa Wilno, 

Młyrowa 19 m. 2. - 

bie: w Poezji... W tej, 
zmolonej po szkolnych kajetach cho: 

est to jedna z najbardziej dziś wanych błyskawicznie do Szufladki zabrać się Żyć. 

narazie, gry* 

lub pod poduszkę za lada szmerem 
„cudzych* kroków. A tak okrutnie 
łatwo można wciągnąć się do pisa- 
nia wierszy! Potem—tak jakoś się 
stanie, że „wyjdą na jaw* Wówczas 
już trzeba starać się i uważać aby 
„„aby pochwaliła nietylko mama i 
ciocia albo koleżanka. A. potem, to 
w wierszu można tyle powiedzieć... 
nic, broń Boże, nie mówiąc..! prawie 
tyle ile we łzach, Wielkie to szczę- 
ście, że dlaczego kto płacze ludzie 
prawie zawsze nie wiedzą .. 

A potem przyszły dziwne życia 
koleje, Było się w Anglji, we Fran- 
cj. w najosobliwszem, najdziwacz- 
niejszem nieraz otoczeniu. Tam Szli- 
fowały się bujnej natury eferwescen- 
cje i misternemi kancikami jąły mie- 
nić się tęczowo. Aż tu i przyszła 
wojna. W sam raz—istne skąpanie 
się w przepotężnych wrażeniach! 
Gdzie jest młoda dziewczyna o wszy- 
stkich strunach duszy napiętych jak 
cieńciwy? Na pierwszej linji frontu 
w najciężejszej służbie sanitarnej. 

Chodzę po nocy z latarnią 
i sukuię szargam na słocie; 
Maleńkie, przygasłe światło 
Drga w każdym wielkim namiocie, 

S Straszno się robi czasami, 
Gdy się odsunie zasłonę... 
War + As AS 

„Szaulisi“. 
Co mėwi o nich p. wojewoda 
wileński Oigierd Malinowski. 

Niemal codzień nadchodzą z nad 
granicy polsko-litewskiej wiadomości 
o ruchach odziałów „szaulisów *, któ* 
rzy od czasu do czasu urządzają 
wypady na nasze terytorjum, jak to 
miało miejsce niedawno z głośnym 
napadem na m. Cejkinie. Ten stan 
rzeczy na naszem pograniczu skłonił 
nas do zwrócenia się z uprzejmą 
prośbą do. p. wojewody Olgierda 
Malinowskiego o scharakteryzowanie 
roli band szaulisów w ciągu ubiegłe- 
go roku. 

— Organizacje „szaulisėw“ litew- 
skich — rozpoczął p. wojewoda Ma- 
linowski nie są tylko pomocniczemi 
organami bezpieczeństwa, przynaj- 
mniej pro foro externo, władz litew- 
skich. Stwierdzić należy, iż organiza- 
cja, wyszkolenie, uzbrojenie i finan- 
sowanie owych band odbywa się 
jednak przez litewskie czynniki rzą- 
dowe. W skład „strzelca” litewskiego 
wchodzą, jak stwierdziliśmy, najro- 
zmaitsze elementy, przeważnie O wy- 
bitnie kryminalnej przeszłości, Pewien 
odsetek tych rycerzy z pod ciemnej 
gwiazdy jest elementem narodowo- 
ściowo obcym terenowi Litwy, W 
skład ich zarówno wchodzą Litwini, 
jak Niemcy i Rosjanie, zajmujący w 
oddziałach szaulisowskich stanowi- 
ska instruktorów i dowódców. Naj- 
mici owi najważniejszą odgrywają 
tam rolę. 

Głównem zadaniem oddziałów 
tych jest utrzymanie pogranicza pol- 
skiego w nieustaanem napięciu, w. 
teroryzowaniu pogranicznej ludności 
poiskiej—nadewszystko obywateli ziem- 
skich — dokonywanie sporadycznych 
napadów rabunkowych na poszcze- 
góine osiedla, aktów sabotażowych, 
jak mszczenie objektów - użyteczno- 
ści publicznej w postaci połączeń te- 
lefonicznych 1 telegraficznych, wysa- 
dzanie mosiów, rozczepianie toru ko- 
lejowego i t. d. 

Co najważniejsze i najbardziej 
oburzające — 10, iż bandy owe dzia- 
łające na terenie polskim, uzurpują 
sobie rolę przedsiawicieli rzekomo 
uciśnionej przez «okupacyjne» władze 
polskie ludności litewskiej! 

Z tego tytułu rząd kowieński usi- 
łuje siworzyć i stale podtrzymywać 
wobec czynników  międzynarodo- 
wych — niechęinych Polsce— iegen- 
dę irrydeńty litewskiej przeciw rze- 
komo nieprawnej supremacji pan- 
stwowej Poiski. 

— Czy były jakiekolwiek próby ze 
strony rządu kowieńskiego uregu'o- 
wania stosunków granicznych? 

— Podczas gdy w ostatnim okre» 
sie po obsadzenm granicy palska-co. 
wieckiej przez formacje K. O. P, na- 

w.eckiej, przypuszczać można, że w 
związku z wprowadzeniem w życie 
stulatów Mięszanej Polsko-Sowieckiej 
Komisji Parytetowej, napady  dywer- 
syjne nie będą więcej zakłócać spo- 
koju terytorjum państwa polskiego, 
i że nasze pogranicze po tylu latach 
rozterk', powróci wteszcie do warun- 
ków normalnego życia, 

Tak będzie z naszej 
wątpliwie. 

Nie tak jest jednak narazie na рта 
nicy litewskiej. Rząd Republiki Litew- 
skiej nie ujawnił dotąd dobrej woli 
w kierunku uporządkowania wzajem- 
nych stosunków granicznych, 

Jaskrawym przykładem tych nie- 
normalnych stosunków jest ostatni 
napad litewskiej bandy dywersyjnej 
na Cejkinie, pow. Święciańskiego, jak 
usiłowanie napadu na Dukszty w pow, 
Święciańskim, przedsiewzięte w pier- 
wszy dzień ubiegłych Świąt Bożego 
Narodzenia. Uczyniono to w mylnej 
nadziei, iż w okresie świątecznym 
sprawność i sprężystość polskich or- 
ganów bezpieczeństwa ulegnie pe- 
wnemu odprężeniu! 

Muszę stwierdzić, że rosnąca z 

strony nie- 

I trzeba było potem z tego piekła 
„wyjść na gwiazdy* jak Dante — i 

Dokądże iść? Nie na ekspedjentkę › 
że przecie w sklepie pończoszniczym? 
„Jeszczę chodzą przed oczyma* n.e 
jak pisał Słowacki, „róże, palmy, wie- 
że, gm-=chy", nie „Kair, Teby, Tyr, 
Solima* — to małol Chodzą: szero- 
kie horyzonty zagranicznego šwiata 
i przepastne potworności zbestjalizo- 
wanego człowieczeństwa.. | trzeba 
żyć, i dokąd iść? Tytus Filipowicz 
otworzył poetce podwoje — mini- 
sterstwa spraw zagłanicznych. Tam 
z po za urzędniczego biurka może 
zalecieć ku niej choć powiew atmo- 
sfery innej niż warszawskiego śród: 
mieścia. I tem się oto żyje... 

| — poezją. 
Byłiby wszelako okrutnie niemile 

dotkniętą, jeśli by jej tak powiedzieć 
prosto z mosiu a bez ogródek: „Pa: 
ni żyje poezją!"  Przedewszystkiem 
żachnąwszy się akuratnie, rzekłaby: 
„Za pozwoleniem, na okładkach stoi 
przecie jak wół: /. K, liłakowicz*. 

— Toi co? Wszyscy wiedzą, że - 
„liłakowicz" należy czytać „lłakowi- 
czówna*. Dobre to jeszcze było dla. 
pierwszęgo zbioru poezyjek.. ale te- 
raz? Zreszłą pani jest tak szalenie 
kobietą! Broń Boże, nie kobietą prze. 
ciętną, ale tylko kobieta, jedynie ka» 
bieta... 

— Jedynie kobieta? 

Zaufanie dla gabinetu Luthera. 
"BERLIN, 28 I. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu 

rząd otrzymał w głosowaniu imiennem większością Il głosów 
votum zaufania. Głosowało 460 posłów, z tego 160 za, 149 prze- 
ciwko. Wstrzymało się od głosowania 151 posłów. 

BERLIN, 28 I. PAT. Po wczoraj- 
szem przemówieniu. kanclerza w 
Reichstagu, żądającem od partyj za- 
jęcia wyraźnego stanowiska wobec 
gabinetu, partije umiarkowane złożyły 
wniosek wyrażający votum zaufania 
dła rządu. Głosowanie nad tym 
wnioskiem odbędzie się w ciągu 
dnia dzisiejszego. Siły poszczegól- 
nych partyj obliczają w sposób na- 
stępujący: koalicja rządowa—181 gło- 

sów, partje opozycji, które już zgło” 
siły votum  nieufności—170 głosów, 
wreszcie partje, które nie zajęły zde- 
cydowanego stanowiska wobec rzą- 
du— 160 głosów. Celem uzyskania 
znaczniejszej większości kanclerz Lu- 
ther i dr. Streseman mają według do- 
niesień pism, odbyć dziś konferencję 
z partją gospodarczą, której przed- 
stawiciele w dyskusji wczorajszej za- 
jęli bardzo ustępliwe stanowisko. 

Pogrzeb kardynała Mercier, 
BRUKSELA 28 I PAT. Dziś od- 

był się pogrzeb kardynała Mercier: 
W pogrzebie wzięły udział niezli- 
czone iłumy. Na wielu domach wy- 
wieszono flagi, opuszczone do poło- 
wy masztów Latarnie na ulicach įby- 
ły pokryte kirem. Za karawanem 
szedł król, książe Leopold, przedsta- 

wiciele państw zagranicznych. mar 
szałek Foch, liczni przedstawiciele 
duchowieństwa zagranicznego i bel- 
gijskiego, władze cywilne i wojsko 
we, delegacje towarzystw patrjotycz- 
nych. Wzdłuż ulic, którędy szedł 
kondukt, ustawione było wojsko, 
które oddawało honory. 

Bratianu walczy ze Śmiercią, 
WIEDEŃ 28 I PAT. Według wiadomości nadeszłych z Bukaresztu, 

prezes rady ministrów Bratianu uległ atakowi apoplektycznemu, 

Defraudacja w Banku Estonii. 
Z Rewla donoszą: Główny kasjer banku festońskiego zdefraudował 

5 miljonów marek. Kasjera aresztowano. Na śledztwie, defraudant oświad: 
czył, że pieniędze te pożyczał prywatnie kupcom na procent. 

Sowiecko-litewski traktat. 
Z Kowna donoszą:| Litewskie ministerstwo spiaw zagranicznych, 

wręczyło posłowi sowieckiemu w Kownie, projekt traktatu handlowego. 

Ewakuacja strety kolońskiej. 
PARYŻ, 28.1. Pat. Konferencja , Ambasadorów przesłała ambasadoro- 

wi niemieckiemu notę z oznajmieniem, iż ewakuacja strefy kolońskiej za- 
kończona zostanie o północy 31 stycznia. 

Ustąpienie gabinetu japońskiego. 
TOKIO, 28 I. PAT. Prezes rady ministrów Kato zmarł. 
TOKIO, 28 I. PAT. Z powodu śmierci premjera Kato gabinet podał 

się do dymisji. 
_ Min. Wakutsuki premjerem. 

TOKIO, 23.1. PAT. Minister spraw wewnętrznych Wakatsuki miano- 
wany został prezesem rady ministrów ad interim na 
premjera. 
  

miejsce zmatłego 

Z cyklu baranich zachwytów. 
Z Mińska donoszą: Tutejsza «Zwiezda» zamieszcza wywiad z człon: 

kiem polskiej wycieczki sejmowej do Rosji, posłem Miotłą. Miotła wyra- 
ził szereg zachwytów nad ustrojem sowieckiej republiki. Oświadczył że 
jedynie w Rosji gospodarka rolna spoczywa na „rozumnych i trwałych 
fundamentach. Chłop białoruski w Sowietach, uczynił wielki krok naprzód 
w kierunku rozwoju kulturalnego. Oświatą w Rosji stoi na wysokim po- 
ziomie. (a. b.) 

Monarchiści rosyjscy na Krymie. 
- 

Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, G. P, U. wykiyło ra 
Krymie wielką organizację monarchiczną. Na czele organizacji stat mie- 

sze pogranicze ani rązu nie doznało Szkaniec Rygi, Henrychson. Organizacja porozumiewała się z zagranicą 
napadu dywersantów ze strony so ;za pośrednictwem niemieckich ajentów konsularnych. 

й Opracowany był plan wysadzenia w powietrze szeregu objektów 

'wojskowych i zniszczenia urządzeń gospodarczych i administracyjnych, 
zaczem członkowie organizacji ukryć się mieli na terytorjum Bułgarji. 

Kanał Dźwina — Dniepr. 
Wiosną rb. rozpoczną się prace nad przeprowadzeniem kanału Dźwi- 

na — Dniepr. Kanał będzie O tyle głęboki, że będą mogły po nim  kur- 
sować parowce mniejszego typu. Tym sposobem urworzone będzie stałe 
połączenie pomiędzy Ukrainą, Białorusią i Łotwą, Rząd Ukrainy sowiec- 
kiej postanowił wyasygnować na ten cel większą sumę. 

Arcyb. Matulewicz udaje się do Ameryki. 
CHICAGO 25 I Elta. Litewski 

dziennik amerykański „Draugas” pi- 
sze, że arcybiskup Matulewicz, o ile 
uda się mu do lutego zakończyć 
swe prace w Litwie, uda się na 

światowy kongres eucharystyczny do 
Chicago. Jednocześnie arc.“ Matulę- 
wicz złoży kanoniczną wizytę kon- 
gregacji Marjanów, [ina czele której 
stoi. 

dnia na dzień sprawność i wyszkole* 
nie oddziałów policji granicznej—bez 
względu na dość znaczną redukcję 
jej etatów w związku z ogólną akcją 
oszczędnościową — pozwalają z uf- 
nością patrzeć i pod tym względem 
na przyszłość. 

Sprawa ewent, dalszego zmiejsze- 

— Poirafi z taką nerwowością, z 
takiem noli me tangere mimozy, z 
takim utajonym lękiem, z taką płochli- 
wością nimfy nad strumieniem, z ta- 
ką pruderją żywiołowej dziewiczości, 
2 takiem w oczach przerażeniem... 
zasłaniać duszę swoją przed cieka- 
wością ludzką, a choćby najżywszem 
interesowaniem się nią czyjemkol- 
wiek. 

Iłłakowiczówna posiada w wyso- 
kim stopniu to,co pasuje i namaszcza 
na poetę, rrianowicie poetyckie na 
świat patrzenie. Jak  Owicjuszowi 
wszystko, co brał się pisać stawało 
się wierszem pod jego piórem (quod 
temptabąm scribere — versus erat!) 
tak lłakowiczównie jawi się dosłow- 
nie wszystko niejako w transpozycji 
na poezję — na prześliczną, dodaj- 
my, poezję. A zaś temi właśnie gir- 
landami i kolorowemi prom eniami, 
i arabeskami i jedwabiami i batikam 
wysokiego kunsztu poetyckiego trze- 
ba tak oimotać, tak zasnuć, tak zako: 
lorować, tak osypać to, co się zoba- 
czyło, co się pomyślało, co się uczuła 
— aby tylko rąbek, rąbeczek dusz 
było widać! * 

„Taka bowiem powinna być naj- 
najsubtelniejsza, i naj - najszykowniej- 
szą — tualelą duszy. 

Na miedzianej osnowie tkacz ai gz 
a: 

Miała cząrna dziewczyna me 
wa, 

nia policji gran. i obsadzenia granicy 
polsko-litewskiej przez oddziały woj- 
skowe K. 0. P. była niejednokrotnie 
już poruszana. Niemniej jednak w tej 
materji nie otrzymałem dotąd decy- 
dującego zarządzenia. 

Eug. Sch. 

Nie karmiła go chlebem, nie poiła ge 
w 

Któż wie czem go żywiła? Może |" 
urodą 

Na tej tkaninie jedwabnej. 

Kióż wie? My wiemy. My wiemy, 
że urodą własnej duszy migotliwej, 
a głęboko czującej śmiertelnie, bywa, 
smutnej a, bywa, że do upadłego 
rozbawionej, karmi nas autorka «Ba- 
tikowej ballady»; nie od dziś, nie od 
wczoraj. Zawsze. 

Pomimo pozornego a jakby prze: 
kornego a wieczystego wyprowadza- 
mia nas rozmyślnie w pole, pomimo 
igrania z domyślnością naszą, pomi: 
mo ciągłego wymykania się nam przy 
chichocie jakby figlarnej a utągiiwej 
dziwożony — mało jest pisarzy tak 
głęboko szczerych jak Hłakowiczów- 
ma. Wszystko tam, pod temi ijorytu- 
«ami muzyki poetyckiej (mało jest 
ipoezyj posiadających tak bardzo mu- 
zyczny charakter jak poezje Iłłakowi- 
czówny) wyczuwa się . doskonale: 
prawdę najistotniejszego przeżycia i 
szczere złoto niezmiernie wysubtel- 
mionej, wyraziłbym się, wyrafinowa- 
nej wrażliwości. : 

Niemniej umitowaną przez Ittako- 
wiczówną formą — raczej stylem -- 
jest obrazek przypominający ludowe 
nawności i prymitywy w sztuce. 

Gdy jarzębina dojrzewa 
przy jarzębinie, 5 
idzie święta Róża aleją, 
żadnej nie minie. 

Strajk tramwajów i te- 
lefonów w Warszawie. 

W związku z zatargiem, jaki wy- 
buchł między dyrekcją telefonów a te- 
lefonistkami, w środę odbyły się u 
inspektora pracy narady, na których 
przedstawiciele Zawodowego Związ- 
ku Telefonistek domagali się cofnięcia 
zwolnienia kasjerki, która wypłaciła 
pieniądze należne jednej z pracowni- 
czek, Komitetowi  Wykonawczemu 
oraz wypłacenia telefonistkom rów: 
nież za styczeń 5 proc. podwyżki 
przyznanej im za ostatni kwartał r. 
1925-go. Zarząd Telefonów odrzucił 
te żądania, domagając się stanowczo 
przedewszysikiem natychmiastowego 
przystąpienia telefonistek do pracy, 
rokowania w sprawach spornych mo- 
głyby się odbywać dopiero po speł- 
nieniu tego warunku. Wobec biaku 
porozumienia narady zostały zerwane. 

Natychmiast po tem zarząd  tele- 
fonów ogłosił, że o ile telefonistki 
nie przystąpią do pracy do godz. 3 
cały personel zostanie zwolniony. 
Ponieważ telefonistki w przepisanym 
terminie do wezwania nie zastosowa 
ły się, wywieszony został drugi okól- 
nik, mocą którego Zarząd Telefonów 
zwainia wszystkie  telefonistki i 
przystępuje do przyjmowania nowego 
personelu. Te z dotychczasowych 
ielefonistek, kióre są zadowolone z 
warunków pracy i chcą sumiennie 
pracować w przyszłości, mogą rów- 
nież starać się O przyjęcie ich i skła- 
dać w Zarządzie, ewentualnie prze- 
słać przez pocztę odpowiednie pi- 
semne podania, przyjęcie ich jednak 
zależne będzie od uznania Zarządu 
Telefonów. 

Freść obydwóch okólników  tele- 
fonistki przyjęły z wyražiem lekce- 
ważeniem, strajk trwa nadal. 

Zarząd przystąpił do przyjmowa- 
nia nowych pracowniczek. 

Jednocześnie na naradach u p. 
Głownego Inspektora Pracy, przed- 
siawicieie Związków Zawodowych 
Pracowników Tramwajowych odrzu- 
cili uchwałę magisiratu, kióry pozo- 
stawiając w mocy warun«i dotychcz.= 
sowej umowy odroczył rokowania o 
nową umowę do dnia l-go marca. 

W wyniku obrad związków zawo- 
dowych tramwajarzy: polskiego (NPR) 
i klasowego (PSS) uchwalono rozpo- 
cząć akcję strejkową w czwartek 0 
godz. 5 rano. 

Udział w akcji śtrajkowej tych 
tramwajarzy, którzy zgrupowani są 
dokoła Związku pozostającego pod 
wpływem Ch. D. oraz bezpartyjnych 
nie jest zapewniony. Tramwajarze z 
Ch. Dem. mimo zaproszenia nie 
wzięli udziału we wieczornej naradzie 

strajkowej. Nie jest rzeczą niemożli- 
wą, że bezpartyjn i Ch. D., którzy 
stanowią więcej niż połowę pracow* 
ników tramwajowych, saną do pracy. 
Władze tezpieczeństwa wydały od- 
powiednie zarządzenie, aby chętnym 
do pracy zapewnić jej swobodę. 

* 

WARSZAWA 28.1.,(żel. wł. Słowa) 
Dziś rano wybuchł w. Warszawie 
strajk tramwajów. Sprawa zatargu w 
tramwajach ma być poruszoną па 
posiedzeniu Rady miejskiej. Władze 
rządowe nie interwenjują. 

Strajk w telefonach trwa w dal- 
szym ciągu. Sytuacja po wczorajszem 
zaostrzeniu wywołanem zerwaniem 
rokowań u. inspektora pracy Oraz 
okólnikiem o zwolnieniu z posad te- 
lefonistek warszawskich pozostaje bez 
zmiany. 

Brak połączeń daje się dotkliwie 
odczuwać w całem mieście. Na sku- 
tek zwrócenia się teietonistek do Ko- 
misarjatu Rządu na m. Warszawę, 
komisarjat oświadczył, że do zlikwi- 
dowania strajku nie wezwie policji 
ani wojska. 

ES E2E3E3 ES EE ks ka banacak 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

  

Anioły jej s użą z ochotą 
- przędą równiutką nić złotąg 
potem się zb:jają w gromadkę 
i cała ich ciżba czeka, 
a święta Róża powoli 
jagody na nitkę nawleka. 

Przy tem pewność ręki nie zawo- 
dzi. Gdy spodoba się poetce rozrzu- 
cić po całym domu niesamowite dzi: 
wadła i straszydłaki, gdy wypełzną i 
śmigać zaczną małe, malutkie stworki 
— kot, jak żywy, już gotujący się 
do skoku, otrząśnie się i cofnie się 
w kąt. Dar uplastyczniania dworna, 
trzema sztrychami! т 

A zaś gdy serce jęknie śŚciśnięte 
jakimś przenajboleśniejszym skurczem 
życia, mało kto powie-nie-powie tego 
tak jak Iltakowiczėwna („Odzieškol-“ 
wiek jest* ze zbioru „Połów*). Czuć 
jak pod wyrazistemi do biblijności 
słowami wije się dusza zbyt dumna 
aby wołać o raiunek, zbyt mądra aby 
niewiedzieć, że — niema ratunku. 

Mnóstwo: świszczącego sarkazmu 
paradującego w cygańskiej opończy 
po najbardziej dystyngowanych bulwa- 
rach Życia z minką potulniutką a z 
błyskami w oczach  fanfarońskiego 
nihilizmu i rewolucyjnego je-m'en- 
fiche'izmu, 

Będę miała błyszczące lakierki, 
małe— ledwie się zmieszczą na dłoni, 
i ogromny, sapiący samochód, 
€o pojedzie z siłą dwustu koni. 
Będę miała walaasjeny, koronki, 
przearoczyste batysty i tiule,
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Warunki sanacji skar- 
bowej i gospodarczej. 

Pod powyższym tytułem prof. dr. 
Władysław Zawadzki wygłosił w 
ubiegły piątek w sali Stowarzyszenia 
Techników dłuższy odczyt, który zgro- 
madził licznych przedstawicieli na- 
szych sfer gospodarczych, spolecz- 
nych i naukowych i wywołał ożywio- 
ną dyskusję. Poniżej podajemy w 
streszczeniu zasadnicze pizesłanki i 
tezy wysunięte przez prelegenta. 

We wszystkich rozważaniach na 
temat naszej sytuacji gospodarczej 
szczególnie niebezpieczną jest wszel- 
ka jednostronność: przesadzenie słu- 
sznej w pewnych granicach zasady 
może być równie niebezpieczne, jak 
zastosowanie zasady błędnej. A nie- 
bezpieczeństwo to grozi tem łatwiej, 
że umysłowi naszemu dogadzają naj- 
bardziej rozwiązania proste, poszuku- 
je on najchętniej jedynej przyczyny 
i uniwersalrego lekarstwa; opinja pu- 
bliczna domaga się wyraźnych, kate- 
gorycznych haseł: musi ona zająć w 
stosunku do pewnego zjawiska okre- 
ślone, pozytywne lub negatywne sta- 
nowisko. Tymczasem w życiu gospo- 
darczem panuje wzajemna zależność, 
względność i antagonistyczny chara- 
kter warunków: pewne zjawisko mo- 
że być koniecznym warunkiem zamie- 
rzonego celu, ale służyć mu może 
tylko w pewnych okolicznościach; w 
innych będzie temu samemu celowi 
szkodz ło. 

Przykładem niech będą reformy 
skarbowe ostatniego gabinetu, Pro- 
gram tych reform był w zupełnej 
zgodzie z poglądami opinji — stre- 
szczał się on w stworzeniu  pienią- 
dza o stałej wartości w złocie, oraz 
pokryciu wydatków państwowych 
wpływami podatkowymi. jedno i 
drugie stanowią konieczne elementy 
sanacji. Przeprowadzone jednak zbyt 
pośpiesznie, bez względu na warunki 
i okoliczności, które je powinny były 

dcpełniać, pogłębiły rozstrój gospo- 

darczy, a wreszcie okazały się nie- 
trwałemi. Wina za popełnione błędy 
spada na niedostatecznie wszech- 
stronne przemyślenie. i wyjaśnienie 
sobie podstaw projektowanych re- 
form. Błędów tych można było uni- 
knąć, bo niebezpieczeństwo ich zo- 
stało już przed tem wskazane przez 
prace krakowskich ekonomistów, któ- 
rzy już od lat kilku usiłowali stwo- 
rzyć prawidłową doktrynę sanacji na- 
szych stosunków. 

Od dwuch lat sytuacja przesunę- 
ła się znacznie na gorsze. Każdy błąd 
est dzisiaj znacznie groźniejszym. 
ocieszającem jest niewątpliwie, że 

zaiówno opinja publiczna, jak i t.zw. 
sfery miarodajne pozbyły się niektó- 
rych swych uprzedzeń, i lepiej doce- 
niają dziś sytuację i warunki jej na- 
prawy. Ujęcie jednak stwierdzeń i 
dążeń w pewne uproszczone hasła 
może znowu pociągnąć wskazaną 
wyżej, a tak niebezpieczną jednostton- 
ność, której przejawy można już do- 
strzec w obecnych dyskusjach. Na- 
prawa stosunków, o ile wogóle j.st 
możliwa, da się pomyśleć tylko, jaka 
pewien całkowity system, uwzględnia: 
jący równomiernie wszystkie dziedzi- 
ny życia gospodarczego. 

Możliwość sanacji naszego życia 
gospodarczego i państwowego pole- 
ga na łącznem zastosowaniu całego 
zespołu środków; do tych należy: 

1) Uproszczenie naszej administra- 
cji państwowej wogóle, zwłaszcza ad- 
ministracji gospodarczej, ze skasowa- 
niem wszystkich nie niezbędnych, a 
tembardziej krępujących nasze życie 
przepisów i norm i odpowiadających 
im urzędów. 

2) Dostosowanie naszego ustawo- 
dawstwa socjalnego do możliwości 
gospodarczych przez danie możności 
przedłużania czasu pracy, zmniejsze. 

nie ciężarów opieki społecznej, stałe 
przestrzeganie bezstronności admini- 
stracji w razie konfliktów, wydatne 
zredukowanie - organów Ministerstwa 
Pracy. 

3) Uproszczenie i udogodnienie 
naszego systemu podatkowego. Obni- 
żenie niektórych podatków bezpo- 
średnich, skasowanie, przynajmniej 
czasowe tych, których wydajność jest 
małą w stosunku do kosztów. Pod. 
niesienie podatków pośrednich. 

4) Redukcja wydatków państwo- 
wych i samorządowych, która w czę: 
ści wyniknie z zastosowania poprzed- 
nich zasad, a powinna być rozciąg- 
nięta na wszystkie wydatki, których 
pominięcie nie pociągnie ani dezor- 
ganizacji aparatu państwowego, ani 
zniszczenia pewnych materjalnych lub 
kulturalnych wartości. Na tym jednak 
punkcie musi się zatrzymać redukcja 
wydatków. Mechaniczne obcinanie 
mogłoby być niebezpiecznem zarów- 
no ze względów ogólnych, jak i czy* 
sto gospodarczych, 

5) Wzmocnienie zasady własności 
prywatnej, zredukowanie w projek- 
tach retormy rolnej punktów, które 
we własność godzą (o ile wogóle ta 
antyekonomiczna- reforma nie może 
być odłożoną), swoboda obrotu zie- 
mią. Rozszerzenie praw właściciela 
domu w. miastach. 

6) Dołożenie wszelkich starań o 
uzyskanie bardzo wielkiej (do pół 
miljarda dolarów) pożyczki zagranicz- 
nej, nie cofając się przed daniem nie- 
zbędnych gwarancji i dostosowaniem 
szczegółów operacji do możności do- 
starczenia znacznego dochodu finan- 
sującemu tę pożyczkę konsorcjum. O 
ile to możliwe, danie gwarancji przez 
ustąpienie zahipotekowanej na nieiu- 
chomościach i hipotekach jednoraza- 
wej, dosyć wysokiej daniny w myśl 
przedstawionych powyżej zasad i z 
jednoczesnem zniesieniem podatku 
majątkowego. W razie, gdyby tą dro- 
gą nie dała się uzyskać - poirzebna 
pożyczka, oddanie w zastaw mono- 
poli państwowych. 

7) Zarezerwowanie pewnej części 
uzyskanych funduszów na pokrycie 
deticytu budżetowego. Przeznaczenie 
drugiej części na konieczne inwesty- 
cje gospodarcze; wreszcie użycie wigk- 

szej części na podniesienie kapitału 
stałego i obrotowego kraju przez po- 
większenie obiegu pieniężnego, uła- 
twienie kredytu krótkoterminowego, 
a przedewszystkiem odtworzenie dłu- 
goterminowego. 

8) Powierzenie funduszu, przezna- 
czonego dla celów gospodarczych 
instytucjom finansowym, a więc Ban- 
kowi Polskiemu, Bankowi Gospo- 
darstwa Krajowego i solidnym ban: 
kom prywatnym; przyciągnięcie ich 
do współpracy w szerszym, niż do- 
tychczas zakresie. 

9) Powstrzymanie się państwa od 
ciągnięcia dochodu z obiegu pienięż- 
nego, jako też od zbędnego nacisku 
na Bank Polski w kierunku forsowa- 
nia pewnej polityki walutowej. 

Należy zwrócić uwagę na ścisły 
związek powyższych punktów pomię- 
dzy sobą: nie otrzymamy pożyczki 
bez reorganizacji naszego ustroju 
administracyjnego, finansowego i po- 
lityki społecznej; nie pocniesiemy do- 
chodów państwa bez napływu kapi- 
tału i wewnętrznej reorganizacji. Ale, 
co może się wydać paradoksem, Sa- 
mo uproszczenie i usprawnienie ad- 
ministracji gospodark', zredukowanie 
ciężarów i skrępowania ustawodaw- 
stwa społecznego, a nawet przepro- 
wadzenie celowych oszczędności jest 
też związane z posiadaniem swobod- 
nego funduszu. Jeżeli usunięcie krań- 
cowości naszej polityki socjalnej, wy- 
mówienie posady znacznej ilości mniej 
lub więcej niepotrzebnych urzędników 
zbiegną się z ogólnem ožywieniem 
gospodarczem, wówczas mają one 

wszystkie szanse być przyjętemi przez 
szerokie warstwy bez tiudności i za- 

burzeń: mając lepsze zarobki i pew- 
niejsze zatrudnienie, robotnik może 
skojarzyć te dodatnie momenty ze 
zdrową polityką społeczną; urzędnik, 
pleśniejący na niepotrzebnej posadzie 
znajdzie więcej zadowolenia i korzy- 
Ści w udziałe w działalności gospo- 
darczej. Odwrotnie, o ile przesilenie 
będzie trwało, redukcje urzędników 
powiększą tylko ilość bezrobotnych i 
zakres nędzy, zmniejszenie popytu 
pogłębi przesilenie; propozycje przed- 
łużen'a dnia roboczego lub zmniej- 
szenia opłat na bezrobotnych wyda- 
dzą się robotnikom krwawą ironją. 

W reszcie—last but not least—trze- 
ba wziąć. pod uwagę czynnik zaufania. 
Przyznajmy się, że go sami do swej 
gospodarki nie mamy. Ta gorączko- 
wa pogoń za dolarami pizy każdem 
załamaniu się naszej waluty, te roz- 
paczliwie niskie kursy naszych akcji— 
to są przecież objawy nieufności, 
Po:vstrzymuje ona od wielu inicjatyw 
produkcyjnych, pogłębia przesilenie, 
a przezwyciężoną być imoże na dobre 
dopiero wówczas, kiedy wszyscy bĘ- 
dą widzieli, że Polsce nie brak żad- 
nego z warunków gospodarczego 
rozwoju. 

Sanacja miożliwa jest tylko, jako 
całość. [h] 5 

Iniormacje. 
Wywóz pszenicy. 

Rozporządzenie ministrów: skarbu, 
przemysłu i handlu oraz rolnictwa i 
dóbr państwowych z d. 16 b, m. w 
sprawie ustanowienia cła wywozo- 
wego od pszenicy (Dz. U. R. P., nr. 
6, poz. 34) "uzupełniono w sposób 
następujący: 

„Na czas do d. 20 lutego 1926 r. 
włącznie od pszenicy, załadowanej na 
obszarze celnym Rzeczypospolitej Pol- 
skiej na wagon do wywozu za gra- 
nicę najpóźniej w d. 25 b. m. i za- 
opatrzonej w zaświadczenie walutowe, 
cło nie będzie pobierane”. 

Rozporządzenie 10 weszło w życie 
d. 26 b. m. i stosuje się również do 
transportów pszenicy, wywożonych 
za granicę od dnia 20 b. m. 

O państwowym podatku 
przemysłowym, 

W niesiony został do Szjmu wnio- 
sek w sprawie zmiany art. 30 ustawy 

z dnia 15 lipca 1925 roku. W myśl 
tego wniosku świadectwa przemysło: 
we, tudzież karty rejestracyjne winny 
być nabywane w miesiącach listopa- 
dzie i grudniu, poprzedzających rok 
podatkowy. Wniosek domaga się da- 

lej rozłożenia opłat za Świadectwa 
przemysłowe, względnie karty rejestia- 
cyjne ria dwie równe raty, z których 

pierwsza płatna by była w ciągu li- 

stopada i grudnia, poprzedzających 
rok podatkowy, druga zaś w ciągu 
maja i czerwca roku podatkowego. 

Pokrycie wkładów w bankach 
' prywatnych w Polsce. 

Pokrycie wkładów w bankach prywat. 
nych w Polsce, czyli tak zwane pogotowie ka: 
sowe w poszczepólnych miesiącach roku u. 
biegłego w drugim półroczu 1925 kształto- 
wało się następująco: w l'pcu rokuubiegłe- 
go wkłady wszelkich typów w 40 bankach 
związkowych wynosiły 336 milj, zł., co po- 
siadało pokrycie w 26 milj, zł. gotowizny i 
10 miij. zł, waiut 1 dewiz, t. za. że procen- 
towe pogotowie kasowe wynosiło 10,9 proc. 
W sierpniu procent pokrycia zmniejszył się 
do 7 przy zapasie gotowizny 14,7 mulj. zł. 
walut i dewiz 55 milj. zł. oaz wkładów w 
wysokości 288,6 mij. zł. We wrześniu por 
gotowie kasowe wziosło do 8,5 proc. przy 
zapasach gotowizny 16,6 milj. zł. walut 4,9 
milj, zł, i wkladach 244,6 milj. zł. W  paź- 
dzierniku pogoiowie kasowe pozostało na 
tym samym poziomie przy ilości gotowizny, 
którą banki dysponowały dla uskutecznienia ‚ 
wypiat 13,9 milj. zł, zapasie waiut i dewiz 
zagranicznych w wysokości 5,6 m:lj. złot. 1 
zmniejszonej ilości wkładów do 230 milj zł. 

Prace nad elektryfikacją Polski. 

Z inicjatywy Ministerstwa Robót Pub- 
licznych Bank Gospodarstwa Kraj "wego 

tylko raz cichutko przeliczę— 
te podarte cztery biedne koszule. 
Innym razem gdy klęknie w koś- 

ciele przed ołtarzem... Lecz posłu- 
chajmy. 

Chcę się modlić za Ciebie w kościele 
przed ołtarzem sławionym cudami, 
kiedy pomrok się czołga i śc ele 

pod kolumnami 
Chcę wybłagać opiekę I łaskę 
pokornemi, cichemi słowy 
u Dziewicy, co złotą przepaskę 

ma wkoło głowy. 

Lecz gdy tylko wymówię Twe imię, 
posępnieją Najświętsze lica, 

niknie cała jak w ogniu i dymie 
Bogarodzica! 

Sześcioskrzydłe Cherubiny z witraży 
z ognistemi w prawicach mieczami 
schodzą w kościół i: kiękają na straży 

pod kolumnami, . 
Lecz uciekając jak od ognia z 

nieba od liryzmu, patosu, szabionu— 
wpaść łatwo w ekstrawagancję albo 
w  nienaturalność (mimowolną), w 
manierę, w pozę, albo w skróty i nie- 
dopowiedzenia wprost kabalistyczne, 
ė clef, Jest jednak dla Iłłakowiczów* 
ny jedne schronienie niezawodne i 
znakomite. Tym portem, tą przystanią 
jest groteskowość. Ot, parawan co 
się zowie! Maluj na nim co chcesz i 
jak chcesz, ludzie zawsze rozdziawiać 
się będą — a duszą spokojniutko 
siedzi sobie za tym parawanem — i 
płacze, płacze.. A na parawanie cu- 
dackie malowanie, Rzecz prosta, 
proszę pana: figura z parawana! 

Dla dzieci np.to się wymaluje ot co: 
Prosię 
Przebrało się 

iposzło spacerować o wieczornej rosie. 
Stróż mu wejścia nie bronił 
ogrodniczek mu się skłonił 

ale Burek je poznał i precz je wygonił, 

Pani Zofja Stryjeńska bajecznie 
„Rymy dziecięce" wyjlustruje, jak ona 
to tylko potrafi — i będzie cacana 
książeczka, może przestylizowana o- 
drobineczka, dla Romika, dla Krysi... 
dla pani i dla pana! й 

Natomiast specjalnie i wyłącznie 
„dla starszych” pisze się tak: 

A baba była czarna i kosmata i szczer: 
bata i garbata, 

1 chodziła dokoła pokoju, choć tylko co 
; przeszła pół Świata, 

I stukała kijem4po kątach, zaglądała za 
: piec i komodę, 

l jak co spostrzegła, kuła krzywym 
kłyckiem w skamieniałą brodę. 

1 była druga baba, baba biała, tłusta 
nieruchoma, 

Co się nlądy stąd nie ruszyła, z opad- 
łemi wzdłuż kolan rękoma — 

I ta druga baba biała pośrodku z. 
stała 

l tylko powieki podnosiła i w szparę 
księżycową patrzała. 

A motywy... jakież motywy prze- 
wijają się najczęściej po tej poezji — 

jak widzimy — nerwowej, wyrafino* 
wanej, bardzo często prześlicznej jak 
skrzypcowe granie; a bywa, że ot, 
tylko _ kapryśnej dla samego  kapry- 
szenia? Motyw wije się przedewszy- 

„ układają «kompozycje»... 

stkiem jeden, jak gruba czerwona nić 
po przez wszystkie zbiory i zbiórki 
poezyj iiłakowiczówny. Jest nim nie- 
śmiertelny kontiast między pragnie- 
niami i pożądaniami istoty ludzkiej, 
świadomej samej siebie, a tem, co 
Życie tu na ziemi nie tylko daje, lecz, 
co gorsza, tem, co ono wogóle dać 
może, To, czego sę tu szuka — nie 
istnieje wcale. L'infortunć convive 
au banguet de la vie czuje, że obiad 
się skonczy a on wstame Od stołu 
bynajmniej $nie ukontentowany. 

Są, którzy pięścią w stół walą. 
Są, którzy płaczą, głośno nos uciera- 
jąc. A są, którzy na obrusie z gałe- 
czek i wykałeczek najuciesżniejsze 

dla własnej 
uciechy — i najbliższych sąsiadów. 

Kazimiera Iłakowiczówna posiada 
wysoki talent poetycki. Wiersz jej 
działa przedewszystkiem swym czarem. 
Czaru tego nie ująć oczywiście w 
definicje analityczne. Spróbował Jaro- 
sław Iwaszkiewicz i napisał: «< Wier+ 
sze liłakowiczówny, zanużone w ro- 
dzimym ; żywiole poezji, fascynują 
elektrycznym blaskiem 1 mienią się 
tysięcznym wyrazem». Czarują może 
swoją podstępną prosto'ą? Wielką 
misternością techniki poetyckiej? Nie 
próbujmy uchwycić tego, co nieuch- 
wytne. Poezja ma własną mowę — 
ponad cźwiękiem i brzękiem słów. 

wsżedł w porozumienie z utworzonym latem 
roku ubiegłego syndykatem amerykańskim 
pod firmą „American-European Utilities Cor- 
poration* w celu częšciowej realizacji pro- 
gramu elektryfikacji Polski, opracowanego 
przez Ministerstwo Robót Publicznych. W 
tym celu zos.ało w Warszawie założone 
biuro studjów. Biuro zajętę jest obecnie 
szezegółowem badaniem stosunków gospo- 
datczych na obszarze, który ma być ewen- 
tualnie objęty elektryfikacją. Studja potrwają 
<ząs dłuższy i od wyniku ich będzie zależa- 
ło urzeczy wistnien e omawianego programu. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Lustracja przedsiębiorstw 
przemysłowo-handlowych. Mini- 
stertwo Skarbu wydało zarządzenie, 
aby z dniem 1 lutego 1926r. władze 
skarbowe przystąpiły do _ lustracji 
przedsiębiorstw i spisywania protoku 
łów za nieposiadanie Świadectw prze- 
mysłowych i kart rejestracyjnych, 
względnie za nabycie niewłaściwych 
świadectw przemysłowych. 
„_ Płatnicy winni przeto we własnym 
interesie zaopatrzyć się we właściwe 
świadectwa przemysłowe (karty reje: 
stracyjne), ponieważ — w razie stwier- 
dzenia naruszeń w tym kierunku u- 
stawowych przepisów —będą natych- 
miast, sporządzane protokuły i nakła- 
dane kary pieniężne, które wynoszą: 

1) za prowadzenie przedsiębior- 
stwa bez Świadectwa przemysłowego 
—od 3 do 20-kiotnej kwoty, nieuisz= 
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URZĘDOWA 
— (b) Ułatwienia przy wyje- 

ździe na roboty rolne do Nie- 
miec. Ze względu na okoliczność, że 
emigracja sezonowa na roboty rolne 
do Niemiec rozpoczyna się z koficem 
miesiąca stycznia, Ministerstwo spraw 
wewnętrznych wydało okólnik regu- 
lujący sprawę zaopatrzenia rolników, 
udających się na sezonowe roboty do 
Niemiec, w bezpłatne paszporty. Okól- 
nik ma na celu umożiiwienie w spo- 
sób szybki otrzymania bezpłatnych 
paszportów, celem zapobieżenia nie- 
legalnej emigracji rolników na roboty 
rolne sezonowe do Niemiec. 

Główne wytyczne okólnika są na- 
stępujące: 

1) rolnicy, zamierzający wyjechać 
na robote sezonowe do Niemiec, po- 
winni się zarejestrować w urzędach 
gminnycn, w miejscu ich zamieszkania 
i złożyć tam po dwie fotografje, o- 
znaczone imieniem i nazwiskiem oraz 
na koszt blankietu paszportowego 50gr. 

2] Dia ułatwienia i przyśpieszenia 
zaopatrywania rolników, udających się 
do.Niemiec w paszporty, władze ad- 
ministracyjne | instancji są upoważ- 
nione do prolongowania paszpo:tów 
konsularnych odpowiednią adnotacją 
do dnia 31 grudnia 26 r. na prawo 
wyjazdu do Niemiec i na powrót do 
Polski, 

" 3) Urząd gminny winien odmówić 
wciągnięcia na rejestracyjną listę: 

a) mężczyzn w wieku poborowym, 
którzy obowiązani są stawić do ko- 
misjj  poborowej, b) osób które 
nie posiadają obywatelstwa polskiego 
i c) takich osób, co do których ist- 
nieje podejrzenie, iż zamierzają uda się 
do Niemiec w celach innych, ane- 
żeli dla objęcia sezonowej pracy na 
roli, względnie w zakładach i przed- 
siębiorstwach rolniczych. 

Urzędy gminne pod odpowidzial- 
nością dyscyplinarną i sądowo-karną 
żadnych opłat poza 50 gr. na kosztą 
blankietu paszportowego, ani żadnych 
wynagrodzeń nie mają prawo pobie- IA 

rać, ! 
KOLEJOWA 

— [b] Konferencja kolejowa 
polsko-sowiecka. Prace przygoto: 
wawcze konterencji kolejowej pol- 
sko-sowieckiej nad  uzgodnieniem 
tekstu umowy proponowanym przez 
obydwie strony dobiegają końca, 
W sobotę o godz. 11 rano zwoła- 
ne zostanie posiedzenie  plenum, 
Szczegóły plenum podamy w nume- 
rze niedzielnym. 

Królewiec — Wilno. Dy- 
rekcja Wilenska K. P. zawiadamia, że 
poczynając od dnia 1 lutego r. b. 

obecnie kursujący wagon l, LI, ILI 
klasy komunikacji Warszawa Wileń: 
ska — Królewiec przez Białystok — 
Grajewo i Prostki skierowuje się Od 

powyższej dary od Białegosioku po- 
ciągami pośpiesznemi Nr. 703 1 704 

do Wilna dia bezpošredniej komuni- 
kacji Królewiec — Wilno. 

„Wagon komuuikacji Królewiec 
Wilno odchodzi z Królewca pocią- 

giem osobowym Nr. 609 o godz. 
17:ej min. 21, przyjazd do Wilna 
poc. pośpiesznym Nr. 703 o godz. 
7.ej min. 33, z powrotem Odjazd z 

Wilna poc, Nr. 704 o g. 22 m. 40, 
przyjazd do Królewca poc. Nr. 602 
o godz. 11 min. 19. R 

Pierwszy raz z Królewca i Wilna 
wagon komunikacji Królewiec—Wil- 
no odejdzie 1 lutego r. b. 

POCZTOWA 

— [x] Z konferencji kolejowej 
z delegacją sowiecką. Wynik na- 
rad konferencji kolejowej polsko-so- 
wieckiej ma zadecydować także o 
dalszych ułatwieniach we wzajemnej 
komunikacji pocztowej między Pol- 

czonej za świadectwo; 
2) za posiadanie niewłaściwego 

świadectwa przemysłowego, względ- 
nie za nieposiadanie karty rejestracyj- 
nej — do wysokości 3 krotnej kwoty, 
stanowiącej różnicę między ceną wła- 
ściwego a posiadanego Świadectwa 
przemysłowego, względnie stanowią- 
cej należną opłatę za kartę rejestra- 
cyjną. 

Kara ta nie zwalnia 01 obowiązku 
nabycia właściwego Świadectwa prze- 
mysłowego (karty rejestracyjnej). 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
28 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Beipja 33,25 33,33 33,17 
Holandja 203,35 204 08 292 62 
Londyn 35.54 35.50 35.41 
Nowy-York 7.30 7 1.32 7.28 
Paryž 27,40 | 97,47 27,33 
Praga 21.61 21.66 21.56 
Szwajcarja 14083 141 23 140.52 
tokholm 195.60 196,09 195,11 

Wiedeń 102.75 103.00 102.50 
Włochy 29.48 29,55 29.41 

Papiery wartościowe 
Pożyczka dolarowa 64.00 (w złotych 467.20) 

kolejowa 119 124 
5 pr. pożycz. konw. 43.50 — — 
4 pr. pożyczk. konw, — — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 20,75 21,20 — 

  

dąży do uskutecznienia bezpośredniej 
wymiany z Rosją na st. Olechnowi- 
cze, jako punkcie granicznym, projek- 
towanej komunikacji kolejowej, na 
linji Wiino Mińsk. Zaznaczyć należy, 
iż wymiana poczty drogą na Olech- 
nowicze  przyśpieszyłaby przewóz 
poczty z miejscowości położonych 
na obszarze Województwa Wileń- 
skiego do Rosji Sowieckiej o całe 24 
godz. Dotychczas poczta z Wiłna 
przesyłaną jest do Rosji przez Stołp- 
ce. Delegacja sowiecka do powyż- 
szych postulatów wysuniętych przez 
naszą komisję przychyl:ła się. 

Z ramienia Wil. Dyr. Poczt i Te- 
legrafów w wspomnianej konferencji 
bierze udział naczelnik wydziału pocz- 
towego p. Feiiks Babicki. 

— [x] Kursy zawodowe dla 
praktykantów poczt-telegr. Wo- 
bec zwinięcia ze względów Oszczę: 
dnościowych kursów zawodowych 
dla praktykantów [ek] na urzędników 
poczt-telegr. kandydaci ci dotąd obo- 
wiązani byli przygotowywać się do 
egzaminów samodzielnie. Ponieważ 
wyniki takiego przygotowania prakty- 
kantów okazały się niezadawalniające 
Wil. Dyr. P. 1 T. wystąpiła z wnios- 
kiem do władz centralnych o zezwo- 
lenie na uruchomienie własnych kur- 
sów  pocziowo-telegraticznych. W 
wypadku przychylnej decyzji ze stro- 
ny wspomnianych władz kursa te bę- 
dą otwarte w początkach marca rb. 

— [x] W sprawie remuneracji 
urzędników Wil. D$r. P. i T. W 
osialniim czasie pojawiła się w jed- 
nem z pism wileńskich  notaika, 
przedstawiająca w niewłaściwem świet- 
le spiawę rozdzielenia  remuneracji 
wśród urzędników tut. Dyr. P,i T. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł mia- 
rodajnych podział wspomnianej re- 
muneracji i to z powodu szczupłości 
odnośnych kredytów był oparty na 
przyjętej zasadzie przyznawania re- 
muneracji „ stopniowo w kolejności 
grup uposażeniowych personelu. Nie 
wykluczonem jest, że w _ lutym rb. 
oirzymają taką remunerację urzędnicy 
niższych giup uposażeniowych, zaś 
ci którzy otrzymali ją w styczniu z 
powyższej remuneracji nie skorzysta- 

— [b] Sieć pocztowo :telegra- 
„ficzna. Na całym terenie woje- 
wództwa wileńskiego funkcjonuje 
obecnie 145 urzędów i agentur 
pocztowo-telegraficznych. Na terenie 
m. Wilna pracują 4 urzędy i 9 agen- 
tur. Najbogatszym z powiatów jest 
Wil.-Trocki, bowiem ma on 7 urzę- 
dów i 30 agentur. 

— [b] Redukcja urzędów po: 
cztowych. Genera!na Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów zwróciła się do Wilen- 
skiej Dyrekcji o podane ilości urzę- 
dów, które zdaniem Dyrekcji mogły- 
by podlegać redukcji. 

Obecnie przeprowadzane „się: ba- 
dania nad tą przykrą i zawiłą 
kwestją. 

SZKOLNA. 
— [b] Kursy dokształcające 

dla nauczycieli szkół powszech- 
nych. Inspektorat szkolny szkół po- 
wszechnych pow. Wil. - Trockiego 
zaprojektował urządzenie w lipcu i 
sierpniu b. r. czterotygodniowych 
kursów dokształcających dla nauczy- 
cieli szkół powszechnych, nie: posia- 
dających wymaganych  kwalifikacyj. 
Obecnie opracowuje się materja 
celem wyjaśnienia jakie grupy mają 
korzystać z tych kursów. 

— [b] Szkoły w powiecie Wi- 
leńsko Trockim. Na terenie powia- 
tu Wil. Trockiego funkcjonuje obec- 
nie 253 szkół powszechiych, z tego 
cztery _ siedmioklasowe. Ogółem 
uczeszcza do nich dzeci około 15 
tysięcy. 

Z ogólnej liczby tych szkół za- 
ledwie znikomy procent (5 proc.) 
mieści się w budynkach gminnych, 
reszta korzysta z lokali wynajętych. 

Skład nauczycielstwa przedstawia 
się następująco: 32 proc. — to na- 

ską a Rosją Sowiecką. To też Zarząd uczyciele (ki) posiadający wymagane 
W. Pocztowy Polski chcąc zaprowadzić kwalifikacje — pozostali — to element 

Czesław Jankowski. normalne stosunki pocztowe z Rosją. czasowy. - 
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Powiat posiada 29 szkół litew- 
skich i trzy żydowskie, w Michali- 
szkach, N.-Wilejce i Oikienikach. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

-— [x] Węgiel dla bezrobotnych 
m. Wilna. Ministerstwo pracy i O- 
pieki Społecznej w Warszawie zapro- 
ponowało Magistratowi m. Wilna 
większą ilość węgla dla bezrobot- 
nych m. Wilna ztym warunkiem, że 
połowę opłaty za dostarczony wę- 
giel poniesie skarb państwa, drugą 
zaś połowę, oraz koszta pizewozu 
poniesie Magistrat. Węgiel ten zos- 
tanie rozdzielony bezpłatnie pomiędzy 

- bezrobotnych m. Wilna którzy jeszcze 
przed podziałem będą zarejestrowani 
w Państw. Urzędziz Pośr. Pracy i to 
mniejwięcej przypadnie na każdą ro- 
dzinę około pół tonny. Wobec tego, 
że gnie wszyscy bezrobotni którzy 
mają prawo otrzymania węgla posia- 
dają piece do tego przyrządzone, 
przeto Magistrat nosi się z zamiarem 
zamiany węgla i zużycia go przez e" 
lektrownię miejską, bezrobotnym zaś 
dostarczyć drzewa op:łowego. Wed- 
ług otrzymanych informacji z zapo- 
mogi powyższej skorzysta prawdopo« 
dobnie około 2000 rodzin. 

— [6] Zatarg w  „Połącze- 
niach Samochodowych“. W so- 
botę w lokalu Inspektoratu Pracy 
odbędzie się posiedzenie w celu roz* 
patrzenia zatargu powstałego w auto- 
busowej firmie „Połączenie Samo- 
chodowe*. 

Firmie tej wskutek  nieopłacenia 
podatków cofnięto prawo jazdy i w 
ten sposób 20 osób straciło pracę. 
Obecnie personei firmy zwrócił się 
do p. Inspektora Pracy o interwencję, 
prosząc o nakłonienie frmy do Za- 
płacenia zaległych pensji, odszkodo- 
wania z tytułu niewymówienia oraz 
zwrotu kaucji. 

| WOJSKOWA, 
— Koncert orkiestr wojsko- 

wych. Dziś to jest dnia 29 stycznia 
r. b. w Sali Miejskiej oskiestra Re- 
prezentacyjna W. P. daje dwa kon- 
certy o godz. l6tej i 20 tej, zapo- 
wiadane już od dłuższego czasu, 
choć nie reklamowane. Wartość or- 
kiestry tej jest tak wysoka, że rekla- 
ma jest nietviko zbyteczna, ale na- 
wet Szkodliwa. Dochód osiągnięty 
przeznaczono całkowicie na rzecz o- 
światy w wojsku, jak również niskie 
ceny, prosimy sprawić, że żaden z 
prawdziwych miłośników muzyki spo- 
sobności tej pominąć nie powinien. 

W. programie: Chopin, Moniuszko, 
Paderewski, Nowowiejski, 
Liszt, Beethoven i inni. 

Analogiczne koncerty w tych sa- 
mych godzinach odbędą się również 
jutro t. j. dnia 30 stycznia 1926 r. 

SPORTOWA 
— [b] Zawody narciarskie. W 

nadchodzącą niedzielę, dnia 31-go 
stycznia b. r. Akademicki Związek 

Wagner, 

Sportowy organizuje pierwsze w se | 
zonie a drugie wogóle w Wilnie 
Międzykluoowe Zawody Narciarskie. 

Program zawodów  przewiduje: 
Start wspólny 1. Bieg główny senjo- 
rów 1 kl. — trasa 12 kim. 2. Bieg 
starszych (ponad 32 lata) — trasa 
12 kim. Start wspólny 3. Bieg no- 
wicjuszy — trasa 7 klm. 4. Bieg 
pań — trasa 7 kim. 5. Bieg uczni — 
trasa 7 klm. 6. Skoki 
Skoczni. 

Zgłoszenia (po 50 gr. od zawo: 
dnika—konkurencji) do dnia 29-go b, 
m. do godz. 20-ej włącznie przyjmuje | 
sekretarjat A. Z. 5. Bakszta 11. 

Zawody powyższe, gromadząc na 
starcie tout Wilna narciarskiego będą 
niejako selekcją zawodników przed 
zbliżającem się (7 i 8 luty r. b.) 
mistrzostwami A Z. S. 

Należy przeto przypuszczać, że 

na szkolnej | 

miłośnicy pięknego sportu narciar- | 
skiego  zgromadzą 516 
starcie w Górach,  Trzykrzyskich 
(wejście od Antokola obok koszar 
Ó p. p. leg.) gdzie puuktualnie o 

licznie na — 

godz. ll-ej zawodnik Nr. 1 ruszy | 
do biegu. 

Wstęp wolny. W razie odwilży i 
braku śniegu (vis maior) zawody zo- | 
staną odwołane, ład 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Zrzeszenie Asystentów U. 
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S. B. Zarząd Zczeszenia powiadamia | 
swych członków, że w niedzielę 31. 
b. m. odbędzie się ogólne zebranie 
sprawozdawcze w saii V gmachu 
głównego U. S. B. o godz 12 w 
pierwszym i g. 12 m. 30 w drugim 
terminie. 

RÓŻNE. | 
— [5] Zapałki Polskiego Mo- 

nopoiu Zapałczanego. Ukazały się | 
już w handlu detalicznym zapałki 
Polskiego Monopolu Zapałczanego w. 
nowej etykiecie. Na czerwonem tle. 

Zapałczany»—oto prosta etykieta no- 
wych zep łek. 

— P. Caradec idzie do Wilna. 
Znany już w Warszawie piechur fran- | 
cuski, młody inwalida E. Caradec, wy- | 
iuszył wczoraj w dalszą drogę, uda- 
jąc się przez Białystok do Wilna. | 
Obliczając swą podróż na 120—130 
godzin, spodziewa się dotrzeć do 

0). 

do Warszawy 
mecz pieszy ze swym zw 

i odbyć rewanżowy 

współzawodnikiem, p. Mikołajem Jac- | 
kowskim, popularnym, zapalonym 
spo.tsmenem, zaawansowanym już w 

Stamtąd dzielny piechur . ma za- я 
miar (tym razem już koleją) wrócić 

wycięskim.. 

    

   

Wilna w początku lutego (ok. 4—5- |
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lata właścicielem warsztatu szewckie- 
go z ul. Browarnej. 

P. Caradec w czasie swego po- 
bytu w Warszawie odbył 150 klm. 
chód. dokoła Placu Saskiego w ciągu 
24 godzin. W zawodach tych zwycię- 
żył go właśnie p. Jackowski. Dodać 
należy, że p. Caradec ma jedną nogę 
sztuczną. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski. Koncerty w Teatrze 
Polskim. W sobotę. dnia 30 bm. w sali Te- 
atra Polskiego (<Lutnia») odbędzie się kon- 
cert świetnego skrzypka. prof. Konserwator- 
jum Wil. Hermana Sołomonowa z udzisłem 
Wil. Orkiestry Symfonicznej. Artysta, zaany 
zs swej fenomalnej techniki odegra dzieła 
„żeethovena, Saint-Siensa, Paganiniego i in. 

w ik dn. 31 bm, w tejże sali 
na. koncercie il. Orkiestry symfonicznej 
saaa będzie znana śpiewaczka nasza 

_ Zotja Bortkiewicz.Wyjeżyńska i wystąpi z 
repertuarem operowym i pieśniarskim (<Da: 
ma Pikowa». <Wiosna» i t. d:), W progra- 
mie utwory Swendsena (<Karnawał paryski») 
Smetany (<Wełtawa»), Halvorsena (Suita 
indyjska) i t. d. : 

Początek obu koncertów o g. 8-ej wiecz. 
Ceny miejsc zniżone. 

— Poranek w Teatrze Polskim, W 
niedzielę nadchodzącą odbędzie się w Teatrze 
Polskim kolejny poranek wokalny, w którym 

ae udział wybitna śpiewaczka Elza 
Igdal. Szczegóły programu będą podane nie- 
bawem. Ceny miejsc najniższe. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego w 
Teatrze Polskim, We wtorek, dnia 2 ш- 
tego o g. 8 w. w Sali Teatru Polskiego (Lut- 

ia) grać będzie znakomity p'anista Józef 
Śliwiński. Wyjątkowo piękny program, jako 
też sława koncertanta, we słuchaczom 
prawdziwą ucztę aitystyczną, Szczegóły w 
afiszach. Bilety zawczasu nabywać można w 
kasie Teatru Polskiego od g, 11—1 i od 3—9 
wiecz. 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
„gra EEBial po raz siódmy komedję M. Ba- 
łuckiego «Dom otwarty«. Jutro po raz trzeci 
«Wesele» Wyspiańskiego, w niedziełę o g. 
3,30 po poł. dramat Ritinera <W małym 
domku» po raz siódmy, wieczorem zaś po 
raz ósmy komedję S. Żeromskiego «Uciekła 
mi przepióreczka», w poniedziałek po raz 
pierwszy komedja stylowa Fr. Zabłockiego 
«Fircyk w zalotach» zakończona sceną ope: 
rową Dominika Cimarosa <ll matrimoni se- 
greto». 

Zarząd Reduty najupizejmiej zawiada- 
mia, że przedstawienia popołudniowe będą 
się rozpoczynały punktualnie o g. 3.30 po: 
cząwszy od najbliższej niedzieli. 

Bilety sprzedaje do pizedednia każdego 
rzedstawienia biuro «Orbis» _Miekiewicza 
1 ad 9—4,30 w dnie powszednie i od.10— 

12,30, w niedziele, oraz Kasa Teatiu od 11— 
2 i od 5—8 w dniu pizedstawienia. 

— Poranek muzyczny Twa <Lutnia> 
We wtorek 2 lutego o g. 12 i pėt po poł, w 
sali <Lutnia» odbędzie się poranek muzycz- 
ny z udziałem chóru <Lutni» pod dyr. p. Br. 
Gawrońskiej, oraz kwartetu smyczkowego 
im. St, Moniuszki: pp. W. Halka-Łedochow- 
skiej (1 skizypce), 5. Balsztejna (2 skrzypce) 
M. Sajuickiego (altówka) i E. Tchorza (wio* 
lonczela). 

W programie kwartet Moniuszki i pieśni 
ludowe. Ceny miejsc najniższe, 

‚ — Poranki muzyczne w sali Miej: 
skiej. Niedziela 31 bm. o g, 12.30 pop, wy: 
jątki z arcydzieł polskiej literatury operowej 
w wykonaniu scenicznem. W programie Sta" 

-ra baśń i Konrad Wallenrod WŁ  Żeleńskie- 
„gooraz Halka St. Moniuszki w wykonaniu 
scenicznem, 

0063060636066666665 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zatrucie gazem. Dnia 28 bm. o g. 
9 m. 20zatruła się pazem rodzina Dr. Ro: 
zenkranca (Wielka 22). Pogotowie ratunko- 
we udzieliło poszkodowanym pierwszej po- 
mocy. Powodem zatrucia było wadliwe u- 
rządzenie rur gazowych. 

— Świętrokradztwo. Dn. 27 bm. z ot: 
wartego kościoła św. Rafała skrądziono,krzyż 
metalowy wartości 25 zł. 

— Chyba;miłość.. Dnia 27 bm. usiło- 
wała otruć się jodyną 22 letnia Hanuą Wil: 
czakówna (Subocz 29). Pogotowie Ratnnko* 
we udzieliło desperatce pierwszej pomocy. 

— Z desperacji Dnia 28 bm.o g. 0 m. 
35 w skwerku Orzeszkowoj przy ul. Ad. 
Mickiewicza usiłowała otruć się esencją 
octową Stanisława Goryń bez stałego miej- 
sca zamieszkania. Pogotowie po udzieleniu 
pierwszej pomocy odwiozło desperatkę do 
'szpitala żydowskiego. 

— Okradzenie p. prezesa Popowicza. 

  

Z posiedzenia Rady 
Miejskiej. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
w Magistracie posiedzenie Rady Miej- 
siej przy dość licznym udziale rad- 
nych m. Wilna, Charakterystycznem 
było ukazanież się na korytarzach, 
prowadzących do sali posiedzeń Ra- 
dy Miejskich około 100 bezrobotnych, 
prawdopodobnie specialnie przysła- 
nych przez związki zawodowe, 

Nim przystąpiono do obrad nad 
porządkiem dziennym wniesiony zo- 
stał przez tow. Godwoda i Zasztowta 
nagły wniosek w sprawie bezrobocia. 
Wniosek ten brzmiał:„Kryzys gospo- 

darczy, który od szeregu miesięcy 
tak dotkliwie się odbija na życiu eko- 
nomicznem Rzplitej ujawnił się naj- 
straszliwiej w narastających cyfrach 
bezrobocia, spychającego ludność na 
skraj ostatniej nędzy i wycieńczenia 
głodowego. Akcja pomocy bezrobo- 
cia, zapoczątkowana w całym Pań- 
stwie i podjęta w pewnej mierze 
przez Magistrat m. Wilna dziś w obii- 
czu zastraszających rozmiarów klęsk, 
przewiekłego charakteru, minimalnej 
nej nawet potrzebie nie czyni za- 
dość. W związku z powyższem 
niżej podpisani przypominając, że 
część poprzedniej uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie dostarczenia o: 
pału bezrobotnym nie została wyko- 
nana, zwracają się do Rady Miejskiej 
z prośbą o uchwalenie następującego 
wniosku: Wobec zwiększonej liczby 
beztobotnych i poważnego zagroże- 
nia ludności pracującej Rada uchwa- 
liła 1) zorganizować w porozumieniu 
z rządem wydanie jednorazowe arty- 
kułów żywnościowych i opału bez- 
robotnym zarejestrowanym w  Pań- 
stwowym urzędzie Pośrednictwa Pra- 
cy przed 1-ym lutym r. b. w ilości 
zastosowanej w grudniu r. 1925 2) 
możliwie obiady wydawać bezrobot- 
nym przez kuchnie miejskie z powo- 
łaniem do kontroli nad rozdawnic- 

     

OD ADMINISTRACJI. 
Na podstawie odnośnych 

pocztowych od dn. 1 stycznia b. 
zarządzeń centralnych władz 
r. zamówienia na prenumeratę 

SŁÓW O 

Dyrektor Poczt i Telegrafu p. Jan Popowicz 
(Sadowa 25) zameldował iż . służąca 
posiadająca dokumenty metryczne na imię 
Anastasji Sieniaczkowej, którą w dniu 20 
b. m. przyjął do służby, w dniu 27 b. m. 
skradła ubranie, bieliznę oraz bižūterję, po- 
częm zbiegła. 

— Intratny proceder. We wsi Starzyn- 
kach gm. Kraśn. w mieszkaniu Gięrłowskie- 
go wykiyto poiajemną gorzelnię, Gierłow- 
skiego aresztowano. 

— Pożar. Dnia 26 b. m. w zaścianku 
Kuzynowo gm. Nowo*Trockiej wskutek pod- 
palenia spaliła się stodoła i znajdujące się 
w niej dwie krowy, wół, koń, dwie owce, 
wieprz oraz 70 cent. słomy. 

-— Kolejarz pod pociągiem. Dnia 27 
b. m. w odległości ćwierć kilom. od st. 
Nowo-Wileįka trafił pod lokomotywę pociągu 
nr. 112 blacharz warsztatów kolejowych 
56 letni Adam Łapin, któremu odcięło część 
prawej stopy. Poszkodowanego odwieziono 
do szpitala kolejowego na Wilczej Łapie. 

twem przedstawicieli związków zawo- 
dowych [klasowych i chrześcjańskic h] 
3) z sum przeznaczonych gminie ży- 
dowskiej na kuchnię robotniczą wy- 
znaczyć odpowiednią część na ku- 
chnię robotniczą, prowadzoną przez 
żydowską sekcję kulturalno-oświato - 
wą związków zawodowych, 4) przy- 
śpieszyć rozpoczęcie przez Magistrat 
robót, na prowadzenie których został 
wyznaczony przez Radę Miejską po- 
datek od widowisk. 5) zorganizo: 
wać w porozumieniu z rządem 
schronisko dla bezdomnych, . bezro- 
botnych robotników i pracowników 
umysłowych, 6) zwrócić się do miej- 
scowych władz z prośbą O wyzna- 
czenie bardziej odpowiednich lokali 
na Państw. Urząd Pośr. Pracy, wo. 
bec niewystarczalności lokalu obecne- 
go. Ponadto prosimy Radę Miejską 
o powołanie specjalnej komisji w 
liczbie osób 5 ciu dla opracowania 
projekiu zatrudnienia bezrobotnych, 

Po przeprowadzonej obszernej dy- 
skusji Rada Miejska do powyższego 
nagłego wniosku się przychyliła, do- 
dając pewne poprawki. 

Zaznaczyć należy, iż w sprawie 
nowego lokalu dia Urz. Pośr. Pracy 
radny żydowski Kruk wystąpił z wnio: 
skiem stworzenia specjalnego urzędu 
pośrednictwa pracy wyłącznie dla ży- 
dów, lecz po wyjaśnieniach  niektė- 
rych radnych między innemi mec 
Engla wniosek radn. Kruka odrzu- 
cono. 

Po rozpatrzeniu i uchwaleniu przez 
Radę Miejską powyższych punktów 
nagłego wniosku bezrobotni па ко- 
rytarzach Magistratu urządzili pewną 
wrzawę i zaintonowali pieśń „Czer- 
wony sztandąr* za co zostali z |okalu 
usunięci. 

Z powodu opóźnionej pory o dal. 
szym przebiegu posiedzenia podamy 
w humerze jutrzejszym. (x); 

   

Kino-Teatr 

„Helios“ 

jego - 

Dziś. Ostatnie arcydzieło 
režys. genjaln.. Buchowieckiego 

se” PolaNeśni 

Sprawa Bispinga. 
Wyznaczona na dz. 3 lutego w są* 

dzie apelacyjnym, sprawa Jana Bis: 
pinga, oskarżonego o zabójstwo ks. 
Wi, Druckiego-Lubeckiego i skazane- 
go przez pierwszą instancję na 4 lata 
więzienia (domu poprawy), prawdo- 
podobnie będzie odroczona, ponie: 
waż zarówno ze strony prokuratora, 
jak i obrońcy Bispinga, podano sze- 
reg świadków, co do których niema 
pewności, czy stawią się na rozpra- 
wę. 

Prokurator prosił o wezwanie, ja- 
ko świadków: b. podprokuratora Bo- 
rysa Herszelmana i komisarza policji 
Pawła Brzeczaka, Podprokurator Нег- 
szelman był oskarżycielem  Bispinga 
w sądzie okręgowym, miał bezpośre- 
dni nadzór nad śledztwem, a więc 
jest wtajemniczony w różne szczegó- 
ły sprawy, których ujawnienie w są- 
dzie apelacyjnym może okazać się 
niezbędne. Zeznanie podprokuratora 
Herszelmana jest konieczne również 
i dlatego — pisze prok. sądu apela- 
cyjnego w swem podaniu — gdyż 
brał on udział w oględzinach dowo- 
dów rzeczowych (kapelusz, weksle..), 
które potem zaginęły. Co się tyczy 
kom. policji Brzeczaka, prowadzi on 
dochodzenie w sprawie oskarżenia 
Bispinga o podpalenie wsi Remuco- 
wce w pow. grodzieńskim i -zabój- 
stwo dwóch włościan (w r. 1919), 
Chociaż ta nowa sprawa, jak  twier- 
dzi prok. sądu apel., nie ma bezpo- 
średniego związku z zabójstwem ks. 
Druckiego-Lubeckiego, to jednak do- 
bitnie charakteryzuje Bispinga i przed- 
stawia go z innej strony, niż dość 
liczny szereg świadków, utrzymują- 
cych, iż jest człowiekiem  nieskazitel- 
nej etyki, 

Obrońca Bispinga w podaniu do 
sądu twierdzi, że za czasów  rosyj- 
skich sprawa nie mogła być wyświe- 
tlona, bo dawniejsze władze nie chcia- 
ły prowadzić śledztwa wszechstron- 
nie, przeciwko wszystkim podejrza- 
nym o udział w zbrodni. Nie były 
wyświetlone zabiegi ś. p. Druckiego- 
Lubeckiego o zamianę na las rządo: 
wy gruntów maj. Stanisławów, wy- 
właszczonych pód fortecę grodzień- 
s ą. Zabiegi były czynione w 'wyso- 
kicn sferach Petersburga, skąd Ś. p. 
Drucki-Lubecki wrócił na dwa dni 
przed zabójstwem. Należy zwrócić 
uwagę — zdaniem obrońcy — na 
to, iż ks. Dr.-L. po powrocie nie roz. 
Stawał się ze swą walizką, pełną ja- 
kichś papierów i dokumentów tak 
ważnych, że nie zostawił ich nawet, 
w swem mieszkaniu w Warszawie, 
kiedy wyjeżdżał na krótką wycieczkę 
do leresiną. Poza tem obrońca uwa- 

„ ŻA za konieczne przesłuchać jezuitę 
Ojca Urbana z Krakowa, który nade- słat do p. Heleny. Bispingowej, prze. 
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Z OSTATNIEJ CHWIL!, 

Reorganizacja armii we Francji. 
PARYŻ, 28 I. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Deputowanych 

Painleve złożył projekt ogólnej organizacji armji. Pozatem Izba prowadziła 
dalszą dyskusję nad projektami finansowemi. 

Stany Zjednoczone w Międzyń. 
wiedliwości. 

WASZYNGTON 281. Pat. Senat uchwalił 76 głosami przeciwko 17 
przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości. 3 

Fatalny upadek księcia Waiji. 
LANCASTER, 28.1. Pat. Na wczorajszem polowaniu par force książe 

Walji padając razem z koniem złamał obojczyk. 

Poczta polska w Gdańsku. 
GDAŃSK 28 I. Pat. W odpowiedzi na interpelację zo do wykonania 

orzeczenia Rady Ligi Narodów z września r. ub. w sprawie poczty pol- 
skiej w Gdańsku, zgłoszoną w Sejmie gdańskim przez nacjonalistów — зе- 
nat odpowiedział, że rokowania z Polską w tej sprawie już się rozpoczęły. 
Pomiędzy przedstawicielami Polski a Gdańska doszło do porozumienia w 
tym kierunku, że do chwili zakończenia wspomnianych rokowań pozostaje 
w mocy obecny stan rzeczy w tej dziedzinie. 

Banda fałszerzy dolarów w Czerniowcach, 
Dolary były. przeznaczone na export do Polski 

WARSZAWA, 28.1 (fel. wł. Słowa) Z Czernowic donoszą, że wykryto tam 
przed kilku dniami fałszerzy banknotów dołarowych. Banda ta była znakomicie zorga- 
nizowana, na czele zaś jej stało dwuch obywateli rumuńskich, niejaki Mejsinger i 
Talisman. 

Fałszowane banknoty dolarowe miały być sprzedawane w Polsce. А!еге  finan- 
sowało kilka kupców z Czerniowic, którzy na wiadomość o wykryciu fałszerzy um knęli 
z Rumunji. Falsyfikaty są nader udatnie podrobione i bardzo trudae do odróżnienia od 
prawdziwych. 

Wykrycie organizacji szpiegowskiej w 
Dynaburgu. 

Pisma ryskie donoszą, że w Dynaburgu wykryto wielką organizację 
szpiegowską, działająca na rzecz Sowietów. Aresztowano 5 głównych 
kierowników organizacji. Przy aresztowanych znaleziono moc dowodów 
kompromitujących. Organizacja posiadała doskonałe wiadomości o stanie 
liczeonym armji łotewskiej, jej dyslokacji i ochronie granic. Organizacja 
działała już od dłuższzgo czasu. 

Złoto na wywrotową agitację 
Z Kowna donoszą: W tych dniach przez terytorjun Litwy do zachodniej 

Europy przewieziono 000 pudów złota sowieckiego, przeznaczonego na pro- 
pazandę i agitację komunistyczną na Zachodzie, jak też dia wypłat licznym 
unkcjonarjuszom sowieckim. 

ic z litewskiem terytorjum, transport złota sowieckiego ochraniała policja 
ewska. 

Kontrabanda sacharyny do Kowna 
„ „Nocy ubiegłej posterunek nr, 7 na odcinku I kompanji policji graniczaej powiatu 

Wil.-Trockiego przytrzymai kontrabandę sacharyny, która przeznaczona była do Litwy. 
Nazwisko kontrabandzisty nie zostało jeszcze ujawnione gdyż odmawia on zeznań. 
о Cały transport wynoszący 25 kilo sacharyay odesłano do urzędu ceinego w 
ranach. 

Tryb. Spra- 

  

bywającej obecnie w Ameryce, list dał się do Ameryki. Siostra wróciła 
że do Krakowa na drugi, czy trzeci do Krakowa. Ojciec Urban, zestą- 
dzień po zabójstwie przyjechał nieja- wiając te fakty, doszedł do przeko- 
ki Stefan Prosiński, i przywiózł ze nania, że Prosiński brał udział w wy- 
sobą znączną sumę. Prosiński razem padkach te resińskich. 
z siostrą pojechał do Nicei, potem u- 

  

a | I || ił 5е ;“:"Ё'“ e. UWAG > ości, nie: A! UWA 1 
w slyn. pow. E e ej wie ta mi OSC nawiści i Dziś wieczorem ŁOWndóĆ A 
Sudermana zemsty w 7 akt, <Zserji wszechświatowych filmów». Seansy 4, 6,8110 
  

Miejski Kinematggral Dnia 29 i 30 będzie nieczynny 
W niedzielę nowy program kinowy 

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

KULTURALNO-OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | 

Kino Kameralne 3 

CA FE 
„„Poloniaą 
22 Mickiewicza 22 
(dawniej „Tunel Europejski" pod re „Słowa* przyjmują wszystkie urzędy pocztowe na terenie całej 

Rzeczypospolitej. Każdy przeto czytelnik ma odtąd możność 
zaprenumerowania i opłacenia należności za pismo nasze bądź 
w dalszym ciągu bezpośrednio w Administracji lub w którymś 
z naszych oddziałów prowincjonalnych, bądź w najbliższym 
urzędzie pocztowym. 

Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty 
między dn. 15 a 25 miesiąca poprzedzającego 
czytelnik „Słowo* zamawia, 

Ze względów technicznych urzędy pocztowe zapotrzebowują 
Administracji jedynie ogólną dla swego okręgu doręczeń 

ilość egzemplarzy „Słowa nie  wyszczegėlniając nam kto 
pismo zamówił. 

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 umiknąć w m-cu lutym, uprzejmie prosimy 
‘р. р. Ргетит. о 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 przesłać do Administracji 

abonamentowe 
ten, na który 

  

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

| przedpłat nie wniosą, 
| z dn. |-Il — przerwać. 

   
    będziemy zmuszeni 

którzy przed końcem b. m. 
wysyłkę „Słowa! 

Zagubiony 
  

  

  

DRUK 

  

    

  

jak dotąd w Administracji pisma. 

w. 

zaopatrzyć w znaczek pocztowy za 5 gr. 

ADMINISTRACJA „SŁOWA* 
WILNO ‚ 

Mickiewicza 4. 

Zamówiłem „Słowo” bežpošrednio w  urzędzie pocztowym, a nie 

Proszę mi pisma z Wilna nie wysyłać pod adresem. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. — Kedak:or w/z Czesław Karwowski. =» Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

    

„Polonja“ K 
ul. Mickiewicza 22 

  

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dziełą 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 szczegó.nie zaś: 
1. W. James «Pragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski «Filozofja i 

ycie» 
3. Im. Kant «Prolegomena» do wszel- 

kiej przyszłej metafizyki,» 
4. tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 

Moral ności». 
oraz pols iego przekładu Schopen- 
hauera «O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA . 

    

  

  

    

bO40+444444444446444 

zeszyt pole- 
ceń NE 6, 
wydany 

przez Dyrekcję Kolei Państw. w Wilnie dla 
Bocznicy Bunimowicza, z niewykorzy« 
stanemi połeceniami od Nr 146 do Nr 160, 

unieważnia się, 

09 P+PO79 

Ogłoszenie. |   

  

śpółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

Zawalna I; telef. I — 47 telef. 
bocznicy kolejowej 4 = 62. 

Baczność 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

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

dostarczając ziarno jednolite, dobize oczyszczone stano- 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
zarazem będąc w stałym kontakcie z firmąmi zagran:czne 
mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc, wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

wysyłamy zagianicę. 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Woje wództw 
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portow” w 
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyżs..  ynniki uwydatniają rolę Wilna 
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. ; 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

  

ROSE ATI) 

z SES 
Poszukuje się lokalu, składającego SESESZE S JSEOKOEZE. EAESZIEAKA 
się ż sali na 400 osób i 2ch pokoi, 
położonego w śródmieściu, zdalnego e 
pod urząd, . 

Oferty EE składać w kan: 0 
celarji głównej Wileńskiego Urzędu ° ° ° ° 
\Х/о;е\чбс!ъкіедъ z  nadpisem dla 

DEDED KGESZSKACAKSŁSESKA OOZEESZE 

  

biety Wschodu i Zachodu 

  

Za bolszewickie i li- 
tewskie marki pocz- 
towe daję w zamian 
marki rozmaitych in- 
nych krajów, przyczem 
za rzadsze okazy daję 
po kilka, kilkanaście a 
nawet =. kilkadziesiąt 
znaczków (na wybór). 
Dowiedzieć się w Ad- 
ministracji «S ło wa». 

ošwiadczona nau- 
D czycielka udziela 

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

Szystkich, którzy 
W posiadają  in- 

formacje o 
miejscu pobytu Janiny 
ze Zdzienickich Kuś- 
nierzowej, która w r. 
1919 wyszła zamąż w 
Taszkieicih w Rosji 
Sowieckiej za Jaio 
sława Kuśnierza, Os 
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. 

  

  

„ Stauracją <Brisiol>) 
Całkowicie poi nowym Zarządem. 
Wieczorami KONCERTA 
Dla prawdziwych smakoszów poleca- 
my; Pierwszorzędną kuchnię pod kie« 
rownictwem zaanego szefa w Wilnie. 
TANIE, SMACZNE OB 
i ZDROWE IAD Y 
Codziennie świeże i wyborowe cia- 
sta i pieczywo własnego wypieku. 
Lokal od ja + 
rolsaių: Teeigda Gabinety. 

Е ИСООННЕНЕЦИ 

Lie taeja. 
Wileńskie Tow. Handl, Zastaw. (Lom- 

bard) zawiadamia, że w dn, 11 ewentual- 
nie 12 lutego r.b. o godz. 10 rano odbę- 
dzie się w lokalu T wa (zauł. Św, Michała 
Nr. 1) licytacja zastawów do NrNr 19, 999 
włącznie, t j, zastawionych w paźd zier- 
niku, listopadzie i wcześniej, 

Zastawy nie sprzedane po. cenie sza- 
cunkowej na tej licyiacji będą wystawione 
powtórnie w dniu 13, ewzntualnie 19 lute- go r.b. w tym samym lokalu o godz. 10-ej 
rano i sprzedaż rozpocznie :ię od sumy 
należności przypadającej owarzystwu 
wraz z procentami 1 _ kosztami licytacji. 

        

$.*9929097%9696 

mebli bambusowych, 
DO WYNAJĘCIA PE stolar+ 

Ladny, słoneczny, z 
niekiępującem | wej- 

sšciem, 

UI. Rossa 10 mieszka- [JJ 
nie Studnickich, Ko- 

  

Dr MED. 

A. Mańkowski 
choroby _ skórnej 

į weneryczne 
Ordynuje od 5 — 7. 

3-g0 maja 15. 
W.Z.P. Nr 48, 

  

szczoły do sprze. 
p dania najlepsze- 

go gatunku, b, 
miodne (wydają do 2 
pudy i więcej). Ulė 
ramowe dubeltowe 
warsz. konstrukcji Ce-. 
na od ZŁ-65. Apres: 
p. Mejszągoła, w. Kon- 
cystaw, Mikołaj Wojte 
kiewicz. Na ofertę 
piśm. zgłosimy  sić 
niezwłocznie po 
wskazanym adresem, 

lońja Bankowa przed 
mostem murowanym. 

RZEZNĄCZENIE 
wiatowej sła- 

wy Psycho ra- 
folog  Szylier-Szkolnik 
opowie Ci, kim jesteś, 
kim być możesz? 

EJ charakter pis- 
ma swój lub zaintere-. 
sowanej osoby, zako 
komunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. 
Otrzymasz szczegóło: 
wą analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, 
zdolności, przeznacze- 
nie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 5 zł. 
Osobiście przyjmuję 
od 12 — 7, Protokóły, 
odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych  0- 
sób stolicy. Warszawa, 
Psycho-Grafolog Szy* 
lier-Szkolnik, Piękna 
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przyjmuje obstalunki 
i reperacje wszelkich 
imebli . Tamże jest do 
sprzedania = garnitur 
mebli miękkich uży: 

wanych. 

agazyn do 
wynajęcia 

w dogodnem miejscu, 
blisko rynku. Wiado- 
most: Antokol Nr 44 
m, l od g. 12 — 1-ej, 

eśniczy znający się 
na wszeikich 
pracąch w za 

kres leśaictwa wcho* 
dzących, jak również 
na miernictwie i kan- 

  

celarji, _ Długoletnia 
praktyka. Dobre świa« 
dectwa. Poszukuje 
zajęcia. _ Wymagania 
skromne. Łask. oterty 
dia „Leśniczy* w Ad- 
ministracji  „Słowa”. 
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