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LIKWIDACJA KROWADY 
Wilno, 16 stycznia w nocy. 

W chwili, gdy te słowa piszemy, 
likwidacja Hromady i innych form 

ruchu białoruskiego, opartego O 

współdziałanie z Moskwą, jest w 

toku. Jak donosi Komunikat urzę- 

dowy, związek tych organizacyj z 

Kominternem został stwierdzony 

ponad wszelką wątpliwość. 

Sprawa przedstawia się jasno: 
rząd nie mógł tolerować działatno- 

ści, skierowanej przeciwko Państwu 

i akcję, prowadzoną pod komendą 

obcego mocarstwa musiał zlikwi- 

dować. 

Akcja rządu wysuwa jednak na 
porządek dzienny w całej pełni 

kwestję, której do unieszkodliwienia 

agentów obcego mocarstwa Spro- 

wadzić niepodobna, Przedewszyst= 

kiem w samej Hromadzie obok no- 
torycznych agentów Moskwy, liczne 

b. kadry stanowili ludzie, których 

w szeregi tego ruchu popchnął za- 

wód, jakiego doznali od Rzeczypo- 

spolitej. Ludzie ci, to patrjoci bia- 
łoruscy, których nie miłość do 

Moskwy pchnęła w szeregi Hro- 

mady. 

Z załą świadomością twierdzi- 

my, że winę za ich pójście z falą 

ku wschodowi płynącą, pono- 

szą  siedmioletnie rządy  pol- 

skiej prawicy nacjonalistycznej. U- 

sunięte w maju roku ubiegłego 

przez Marszałka Pilsudskiego,.-po- 

zostawiły jednak w spadku dwa 
zatrute owoce swego nazbyt dłu= 

gotrwałego życia: żelazną obręcz 

fatalnego ustawodawstwa, w które- 

go ramach Polak i Białorusin mue 

sieli żyć, jak pies z kotem, i przed- 
majową administrację, niezdolną 
zupełnie do urzeczywistnienia naj- 

skromniejszych nawet zamierzeń 

władz centralnych, skierowanych 

ku naprawie stosunków  narodo- 

wościowych. 

Tak się przedstawia tło akcji 
Jeśli w kilku słowach 

zaznaczyliśmy je, to dlatego, aby 

łatwiej przeprowadzić linję demar- 

kacyjną między agentami Moskwy, 

a tym patrjotycznym elementem 
białoruskim, który w pewnych wa- 

runkach, mimo swego chwilowego 

zbliżenia do Hromady, może być 

jeszcze naszym sprzymierzeńcem. 

„Jeśli doszło do takiego wzrostu 

akcji białorusko-bolszewickiej, jak 

to wynika z wiadomości o jej lik- 

widacji, to jest to dowodem, że 

sprawa białoruska, zabagniona przez 

poprzednie rządy, nie została w 

porę postawiona na porządku dzien- 

nym w okresie pomajowym. 

Wolelibyśmy, gdyby ostre za- 

rządzenia władz państwowych prze- 

ciwko Hromadzie poprzedzone zo- 
stały działalnością pozytywną. Sto- 

jąc wobec faktów dokonanych tem- 

bardziej podnosimy swój głos, któ- 

ry chcielibyśmy, aby o tym usły- 

szało społeczeństwo polskie i sfery 

miarodajne: Sprawa białoruska w 

całej swej rozćiągłości stoi na po- 

rządku dziennym! 

Po tem, co si; stało, muszą 
nastąpić reformy, które naród bia- 

łoruski zbliżą do narodu polskiego. 
Czas zlikwidować ostatecznie 

narodowo demokratyczny okres 

historji Polski. Czas zacząć Polskę 

Piłsudskiego. Tu u nas właśnia na 

Ziemiach Wschodnich. 
Bolesław Wścieklica. 

Pierwsze wiadomości. 
W nocy z piątku na sobotę w całem 

niemal państwie przeprowadzone zo- 
stały aresztowania przywódców Bia- 
łoruskiej Robotniczo - Włościańskiej 
Hromady i działaczy komunistycznych, 
którzy pozostawali z nimi w kontakcie. 

W samej Wileńszczyźnie aresztowa- 
no z.górą 200 osób. 

Między innymi aresztowani zostali 
posłowie: Taraszkiewicz, Rak-Michaj- 
łowski i Wołoszyn. Przeprowadzono 
aresztowania w województwach No- 
wogródzkiem, Poleskiem, Białostoc- 
kiem oraz w Poznańskiem. 

Stwierdzono współdziałanie Mosk- 
wy z Hromadą Białoruską. 

W WILNIE. 
Według zebranych naprędce ze źródeł autentycznych informacyj, 

sprawa przeprowadzonych dzisiaj w Wileńszczyźnie rewizyj i dokonanych 
aresztowań komunistów, przedstawia się jak następuje: Przedewszystkiem 
podkreślić należy z naciskiem, że przedsięwzięte przez władze zarządze- 
nia pozbawione są jakichkolwiek cech, któreby komukolwiek mogły dać 
chociażby najmniejsze pozory do uważania tych zarządzeń za jakąś na- 
gankę narodowościową. Dzisiejsze zarządzenia władz spowodowane zo- 
stały wykryciem akcji spiskowej, zmierzającej ku obaleniu istniejącego 
ustroju społecznego i państwowego Rzeczypospolitej i ku poddaniu 
Polski pod dyktaturę sowiecką. 

ostatnich miesiącach czynniki rządowe otrzymały pewne infor- 
macje, iż robota Hromady nie ogranicza się li tylko do zakładania coraz 
to większej ilości hurtków i do propagandy idei komunistycznej. Hro- 
mada pozatem uprawiała szpiegostwo na rzecz Rosji sowieckiej. Miała 
ona swoich ludzi w wojsku, w administracji, policji i t. d. 

Tu już wyczerpała się cierpliwość organów bezpieczeństwa. Policja 
otrzymała informacje, iż wczoraj w nocy miało się odbyć posiedzenie 
sekretarjatu Hromady w lokalu przy ul. Wielkiej Nr. 30. Na posiedzeniu 
tem miano omawiać dalsze wytyczne pracy. 

Hromada projektowała powstanie. 
O godzinie 3-ej w nocy policja wkroczyła do lokalu sekretarjatu, 

aresztując na miejcu członków posiedzenia. Dokonana rewizja doku- 
mentów dała nieoczekiwane rezultaty. Znaleziono całe stosy korespon- 
dencji, jaką Hromada prowadziła z Mińskiem, Moskwą i t. 4., pokwi- 
towania na pobrane sumy pieniężne od G. P. U. w Mińsku, instrukcje 
G. P. U. w Mińsku, spisy organizacyjne i t. d. Pozatem znaleziono do- 
kładnie opracowany plan dokonania powstania na Ziemiach Wschod- 
nich. W planie tym było przewidziane utworzenie płatnych band dywer- 
syjnych, które miały wiosną dokonać całego szeregu napadów na po- 
ciągi, koszary wojskowe, poczty, urzędy i t. d. Powstanie białoruskie 
miało być pretekstem do ewentualnego wypowiedzenia Polsce wojny 
przez Rosję, która tak chętnie opiekuje się powstańcami w państwach 
ościennych. . W wyniku przeprowadzonej rewizji wszystkie wysoce kom- 
promitujące dowody zostały skonfiskowane. Niezależnie od tego, rewi- 
zja kasy sekretarjatu dała niebywałe rezultaty. W kasie znaleziono ol- 
brzymią sumię dolarów 'i złotych polskich. Pieniądze przesłane zostały 
przed kilkoma dniami okólną drogą przez Gdańsk z Rosji Sowieckiej. 

Po skonfiskowaniu wszystkich dowodów rzeczowych lokal sekre- 
tarjatu został opieczętowany. 

Trzej posłowie białoruscy aresztowani. 
Równecześnie dokonana została w Wilnie rewizja w mieszkaniach 

posłów białoruskich i wśród wybitniejszych działaczy Hromany. W wy- 
niku rewizyj aresztowano posłów Taraszkiewicza, Rak-Michajłow- skiego i Wołoszyna buchaltera Banku Białoruskiego i duchownego 
Białoruskiego Kowsza. Taraszkiewicza aresztowano w Kolonji Kole- 
jowej znajdując przy nim bardzo pompromitujący materjał, jak najświeższe instrukcje Partji komunistycznej oraz wielką sumę w 
dolarach amerykańskich. Poseł Wołoszyn został aresztowany w mieszkaniu, zaś pos. Rak-Michajłowski na dworcu kolejowym w 
chwili, kiedy miał wsiąść do wagonu 

Ponadto zostali w Wilnie aresztowani Olejniczuk ze Związku za- 
wodowego lewicy P.P.S. i członkowie Hromady: Nazaruk, Sznarkiewicz, 
Menke, Marcinczyk, Nowakowski, Borsewicz Ostrowski, Wagner i Krew. 
Dwaj ostatni są członkami Komunistycznej Partji Zachodniej Białorusi. 

Rewizja w Banku Białoruskim. 
Jednocześnie o g. 3 m. 15 delegat Ministerstwa Skarbu z udzia- 

łem władz policyjnych dokonał rewizji ksiąg Banku Białoruskiego w wy- 
niku której konto Białoruskiej Hromady sięgające sumy do 500.000 zło- 
tych zostąło skonfiskowane. Dyrektor tego Banku i zarazem dyr. gim- 
nazjum białoruskiego Ostrowski został aresztowany, 

Rewizja w związkach zawodowych. 
‚ Ponadto przeprowadzono szczegółową rewizję w następujących 

związkach zawodowych; metalowym, budowlanym, tytoniowym, skór- 
nym. Pogłoska jaką kolportowano w Wilnie o zamknięciu lokali tych 
związków, jak się okazuje nie odpowiada prawdzie. | 

Ogółem aresztowano w Wilnie czterech Rosjan, czterech, Polaków 
trzech białorusinów i dwóch żydów, 

Aresztowania na prowincji. 
W tym samym czasie organa bezpieczeństwa dokonały około 200 

rewizyj na prowincji i aresztowafy przeszło 200 osób. 

W powiecie brasławskim, 

W powiecie brasławskim, w mieście Drui aresztowano sześć osób, 
przy których znaleziono broń palną i wielką ilość blankietów urzędo- 
wych polskich władz państwowych, podpisanych in blanco i zaopatrzo- 
nych pieczęciami. Między skonfiskowanymi dokumentami są blankiety 
dowodów osobistych, różnych zaświadczeń i t. d. Pozatem w gminie 
Nowy Pohost aresztowano 5 osób. 

W powiecie Diśnieńskim. 

W powiecie Dziśnieńskim w Głębokiem uwięziono dyrektora Związ- 
ku Spółdzielczego Sokołowskiego (Rosjanina) i prezesa powiatowego 
komitetu Hromady Nikifarowskiego, przy których znaleziono bardzo 
kompromitujące dokumenty. Byli oni w stałym kontakcie z wywiadem 
bolszewickim. 

W czasie rewizji znaleziono tu 60 odezw nielegalnych. Ogółem na 
terenie powiatu Dziśnieńskiego aresztowano 6 osób. 

W powiecie Oszmiańskim. 

Na terenie powiatu Oszmiańskiego aresztowano koło 10 osób. W 
gminie Krewskiej podczas dokonywanej rewizji policja natknęła się na 
skład broni i stosy sztandarów komunistycznych i literatury. Broń, 
sztandary i bibuła komunistyczna zostały skonfiskowane. 

Ogółem zostało aresztowanych przeszło 200 osób, których 
przekazano do dyspozycji władz prokuratorskich, które prowadzą 
dalsze śledztwo. 

Wiadomości: Warszawy 
* (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wykrycie wielkiej afery komu- 
nistyczno - szpiegowskiej, która w 
rezultacie doprowadziła do zlikwi- 
dowania antypaństwowej roboty na 
terenie 7 okręgów  administracyj- 
nych w państwie, wywarło wielkie 
wrażenie w stolicy. 

Władze bezpieczeństwa już daw- 
no posiadały dane o antypaństwo- 
wej działalności Hromady białorus- 
kiej i hurtków, rozgałęzionych na 
calem terytorjum województw wi- 
leńskiego, nowogródzkiego i biało- 
stockiego. Dochodzenia, prowadzo- 
ne przez czas dłuższy z wielką 
energją i intensywnością przez Or- 
gany bezpieczeństwa, doprowadziły 
wreszcie do ujawnienia tak sensa- 
cyjnych i obciążających materjałów, 
że dały one możność władzom po- 
licyjnym do natychmiastowego 
przystąpienia do likwidacji całej 
organizacji szpiegowskiej. 

Wiadomo już było dawno, że 
głównymi kierownikami akcji wy- 
wrotowej byli posłowie sejmowi, 
członkowie klubu białoruskiego. 
Władze śledcze nie zwróciły się 
jednakże do Sejmu z żądaniem 
wydania zamięszanych w tę robo- 
tę posłów, albowiem mogłoby to 
utrudnić zamierzoną akcję. W no- 
cy z piątku na sobotę dokonano 
licznych rewizyj na terenie nastę- 
pujących okręgów: Poznań, Wilno, 
Brześć n/Bugiem, Nowogródek, Bia- 
łystok, Toruń. 

W wyniku tych rewizyj i prze- 
prowadzenia śledztwa władze na 
terenie Wileńszczyzny przystąpiły do 
aresztowań. 

Przy likwidowaniu afery w o- 
kręgach Wileńskim, Nowogródzkim 
i Brzeskim aresztowano około 100 
osób. 

Między innemi znaleziono spe- 
cjalne klucze szyfrowę, któremi się 
posługiwano przy najbardziej taj- 
nych pod względem , politycznym 
instrukcjach,Kdalej szczegółowe li- 
sty wypłat, pokwitowania i t. d. 

Z dokumentów tych między in= 
nemi wynika, żę posłowie Tarasz- 
aa i i zwa e wewn zai cika 

(r. ned. B. Schermann 
hosp. 1 kliniki chor. wewn. ordy- 
nuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
Nr. 22, tel. 1069, od g. 5—7. 3204 

EH 
„BAKADI” 

ul, Dąbrowskiego 5. 
   
   

    
   

  

Udział biorą; C. Celińska, 
P. Kozłowski, W. Wolski, l. Wołłejko, 

kiewicz, Rak-Michajłowski i Woło- 
szyn, otrzymywali od jednego z 
państw ościennych na akcję de- 
strukcyjną po 2 tys. dolarów mie- 
sięcznie na każdy okręg. Dalej 
stwierdza się, iż posłowie ci jedna- 

Rzadka okazja. 
Wobec kupna ziemskiej posia- 

dłości 750 dziesięcin ziemi od zaraz 
sprzedaje się wyrobiony interes 
handlowy z całym urządzeniem i 
opłaconym komornym za rok z góry. 
Interes handlowy daje czystego zy- 
sku do 8.000 zł. i wzwyż, sprzeda- 
je się za cenę 12.000 zł. й 

Informacje i szczegóły— Wilno, 
ul. Portowa 28, Wilnianka. 

Również sprzedaje: się DOM 
4- piętrowy bardzo dochodowy i 
niedrogi, wiadomość tamże. — 3330 

    

D.H. T. ODYNIEC i S-ka 
Wilno, ul. Wielka Nr. 19 

podaje do wiadomości, że 

Dział metalowy i lam 
zaopatrzony został obficie w różnego rodzaju 

Naczynia aluminjowe 
Sprzęty kuchenne, stalowe wyroby, szczotki 
Nakrycia stalowe z Alpaki i platerowane. 
Lampy naftowe, spirytusowe i elektryczne. 

Uwaga! Towar wycofany z asortymentu sprzedaje się po cenie niżej kosztu. 
I0GPNWGOWGOWSOWGEOOIGENGONWGONWGD0IO 

JSPNGONGONWCELOGONGONWGOWGOOGOWGDNGDNGDNDO 

- Doroczna wyprzedaż 
od dnia 17-g0 do dnia 24-go stycznia r. b. 

palta jesienne i 
towary wełniane i bawełniane, 

trykotarze 
z ustępstwem od 10 do 20% 

WIL. DOM TOW.-PRZEMYSŁOWY 

Bracia Jabłk 
Mickiewicza 18, tel. 

Dak o oz 119we. Stąn оОЫ 
Wielką aktualna rewja w 2 częściach 17 odsłonach. 

L. Nałęcz, I, Perlińska, K. Lutówna, T. Wołowski, 
1. Pawłowski 

Balet 10 osób. Szczegóły w programach. 
  

li sobie zwolenników na 
całej Rzeczypospolitej. 

terenie 

Niezwykle bogaty materjał ob- . 
ciążający skłonił władze do prze- 
prowadzenia natychmiastowej re- 
wizji na terenie województw  Bia- 
łostockiego. Nowogródzkiego, Brze- 
skiego, 
go, gdzie wykryto komunistyczny 
komitet okręgowy na Wielkopol- 
skę i Pomorze. Aresztowano 3 
członków tego komitetu oraz zna- 
leziono mnóstwo bibuły komuni- 
stycznej, 

W pociągu między Poznaniem 
a Toruniem aresztowano kurjera, 
co„przyczyniło się do wykrycia i 
zlikwidowania jaczejki w Toruniu. 

Wreszcie władze przystąpiły do 
rewizji i aresztowań w stolicy. Do- 
konano około 100 rewizyj, w wy- 
niku których aresztowano około 
50 osób, przeważnie kurjerów, co | 
pozwoliło na zlikwidowanie anty- 
państwowej roboty w okręgu biało- | 
stockim, który pozostawał w śŚci- 
słym kontakcie z Warszawą. 

Podczas przeprowadzanych w 
stolicy rewizyj w jednym z lokali, 
należących do Zw. Zaw. pracow- 
ników przemysłu metalowego przy 
ul. Cichej aresztowano kilkanaście | 
osób, z których jeden niejaki OI- 
szewski próbował stawić opór z 
bronią w ręku, został jednak mo- 
mentalnie obezwładniony _ przez 
władze policyjne. 

Wśród aresztowanych w stolicy 
znajduje się również jeden z urzę- 
dników państwowych 6 stopnia 
służby. 

Aresztowania nastąpiły na pod- 
stawie materjałów nadesłanych Mi- 
nisterstwu Sprawiedliwości przez 
M-stwo Spraw Wewmę a dokon: 

  

Okonane | 
zostały przez poszczególnych pro- | 
kuratorów. ; 

Dalszy ciąg depesz na str. 2-ej, 

  

Buchalter 
młody i zdolny ze znajomością 
korespondencji, poszukuje zajęcia, 
zgodzi się na wyjazd. M. K. Dank, 
Mohylewska 6—1. 

  

     
    
    

  

    

     
     

      

    

powy 
i emaljowane. 3324 

toward zimowych | 
zimowe, 

owscy ;.. 
4—98 1 7—33. 

          

     
   eženia | 

  

i 10-cio letnia Ninka 
Ceny od 75 groszy. 

   
    
           

Wileńskiego i Poznańskie- 

3273-0



(Dalszy ciąg depesz). 

Nowe szczegóły. 
Warzawa, (Agencja Tel, Express). 

Aresztowano: w pow. Bielskim— 
22 osoby. W Šokėlskim 5 W Wol- 
kowysku — 3. W Grodnie — 12. 
W Białymstoku m. — 5 członków 
O. K., 6 kurjerów. W Wilnie — 11 
osób, członków Centralnego Ko- 
mitetu, Dokonano rewizji w 
Banku Białoruskim aresztowano 
Kowsza i Ostrowskiego. W pow. 
Brzeskim — 6. Dziśnienskim — 6. 
Nowogródzkim — 10. Słonim—11. 
'W Głębokim aresztowano dyrekto- 

na teren północno-wschodni, poza- 
tem cały Komitet Centralny polskiej 
partji komunistycznej. 

Zlikwidowauo komitet partji ko- 
munistycznej zachodniej  Bialo- 
rusi. Ustalono, że na każdy okręg 
szło miesięcznie 1500—2000 dola- 
rów. 

Warszawa. Przy aresztowaniu 
znaleziono szyfry i oryginalne in- 
strukcje z Kominternu w Moskwie 
oraz dowody, że pieniądze dla Hro- 
mady płynęły z Moskwy. 

W Poznaniu aresztowano człon- 
— га banku Sokołowskiego. Przepro- 
wadzono rewizję w banku w Piń- 
sku, nie aresztowano nikogo. W 
Warszawie aresztowano 80 osób, 
przeważnie instruktorów i kurjerów 

ków miejscowego komitetu komu- 
nistycznego z członkiem Central- 
nego Komitetu Lipskim na czele. 

Dalsze aresztowania i rewizje 
w toku. 

„ Pismo marsz. Rataja. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Władze sądowe zawiadomiły 
p. Marszałka Sejmu o areszto- 
waniu posłów. 3 

в P. Marszałek wystosował w go- 
dzinach popołudniowych do m-stra 
sprawiedliwości następujące pismo: 

„Dowiaduję się prywatnie,; jako- 
by dzisiaj w nocy zostali areszto- 
wani w Wilnie na polecenie tam- 
tejsześo prokuratora posłowie: Ta- 
raszkiewicz, Rak-Michajłowski i Wo- 

 łoszyn. Proszę p. ministra o zako- 
munikowanie mi, czy wiadomość 
ta odpowiada rzeczywistości, a je- 
żeli tak, to na jakiej podstawie i 
dla jakich powodów dokonano are- 
sztowania? ” 

Do 10 g. w. dnia wczorajsze- 
go p. min. Meysztowicz nie na. 
desłał jeszcze: odpowiedzi na rę- 
ce marsz. Rataja. 

Jak się jednakże informujemy, 
odpowiedź ta niewątpliwie nadej- 

Komunikat urzędowy. 
W związku z przeprowadzonemi likwidacjami komuni- 

stycznymi, i aresztowaniem 3 posłów, rząd wydał następują- 
- ce oświadczenie: X 

„Pewne organizacje działające od dłuższego czasu na te- 
renie Państwa Polskiego ujawniają akcję, której koszta zupeł- 
nie widocznie przekraczają możliwość pokrywania ich z wła- 
snych funduszów tychże organizacyj. Sowite opłacanie instruk- 
torów, agitatorów i agentów, wydawania całego szeregu bro- 
szur, odezw i pism zadarmo rozsyłanych, wreszcie szafowanie 

›° __wielkiemi sumami pieniężnemi, rozdzielanemi dla jednania so- 
E ‚ bie zwolenników w formie bezwrotnych pożyczek, świadczy 
°° niezawodnie o tem, że działalność tych organizacyj opłacają 

° — обсе czynniki 
° — № сге\е tych organizacyj stali niektórzy posłowie sejmo- 

wi, którzy tymi funduszami, pochodzącymi z obcych źródeł, 
szeroką ręką rozporządzali с 
| Rząd takiej działalności, wymierzonej na szkodę Państwa 

„ Polskiego i równającej się zdradzie stanu, nie może dłużej 
_ tolerować. Nie może on i niechce dopuścić do szerzenia wśród 

'_ spokojnej ludności zamętu i do bezkarnego snucia zbrodniczych 
' planów wywołania za poduszczeniem i na rozkaz obcych czyn- 
ników jakichkolwiek zamieszek w Państwie. 

; Dlatego zaaresztowani zostali posłowie: Taraszkiewicz, 
_Rak-Michajłowski, Wołoszyn i agitatorzy, którzy stali na cze- 
le organizacyj opłacanych z obcych funduszów. 

,..... Ostrzega się,że należenie do tych organizacyj, na czele 
których stali aresztowani posłowie, będzie ścigane z całą bez- 

__ względnością, jako działalność na szkodę Państwa. 
"Wilno, dnia 15 stycznia 1927 r. 

dzie i zawierać będzie pełne u- 
zasadnienie dokonanych areszto- 
wań poselskich z przytoczeniem 
dowodów winy. 

Jak wiadomo art. 21 Konsty- 
tucji ust. 4 głosi: 

„W wypadku schwytania posła 
na gorącym uczynku zbrodni pos- 
politej, jeżeli” jego przytrzymanie 
jest niezbędne dla zabezpieczenia 
wymiaru sprawiedliwości, względnie 
dla unieszkodliwienia skutków prze- 
stępstwa, władzie sądowe mają o- 
bowiązek bezwzględnego zawiado- 
mienia o tem marszałka Sejmu 
dla uzyskania zezwolenia Sejmu na 
aresztowanie i postępowanie karne 
Na żądanie Marszałka przytrzyma- 
ny musi być niezwłocznie uwol- 
niony. 

Informujemy się, iż w całej 
tej olbrzymiej antypaństwowel 
aferze istnieje możliwość dal- 
szych aresztowań. 
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Nie można maczać pióra do re- 
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Wyjaśnienie min. Meysztowicza. 
WARSZAWA, 15.1. (Pat.) O godz. 19 m. 30 popoł. do 

p. Marszałku Sejmu przybył p. Minister Sprawiedliwości Mey- 
sztowicz, przyczem udzielając szczegółowych ustnych informa- 
cyj w związku z powyższym listem p. Marszałka, p. Minister 
złożył na ręce Marszałka Sejmu pismo następującej treści: 

„W odpowiedzi na pismo zdnia 15 b. m. mam zaszczyt 
zawiadomić p. Marszałka, że, według telefonicznego sprawoz- 
dania, na rozkaz podprokuratora przy Sądzie Apelacyjnym w 
Wilnie, w dniu dzisiejszym przytrzymani zostali posłowie na 
Sejm, Bronisław Taraszkiewicz, Paweł Wołoszyn i Szymon 
Rak-Michajłowski na fakcie dokonywania zbrodniczej działal- 
ności, skierowanej przeciwko bezpieczeństwu i całości państwa 
a kierowanej i prowadzonej przez obce czynniki za pieniędze 
idące z zagranicy. Przytrzymanie to było niezbędne dla zabez 
pieczenia wymiaru sprawiedliwości oraz  unieszkodliwienia 
skutków przestępstwa, Wnioski o wydanie sądom przez Sejm 
powyższych posłów z obszernem umotywowaniem będę miał 
zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi w najbliższym czasie. W 
chwili otrzymania pisma p. Marszałka, przystąpiłem do prze- 
słania naręce jego zawiadomienia, wymaganego przezart. 21 u- 
stawy konstytucyjnej. (—) Meysztowicz, Minister Sprawiedli- 
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Rada Prawnicza areforma rolna 
Zapytanie ministra Staniewicza i wyjašnienie Rady. 

W związku z ostatniem posiedzeniem Rady Prawniczej dowiaduje- 
my się, że Pan Minister Reform Rolnych, prof. dr. W. Staniewicz, wy- 
stąpił do Rady Prawniczej z prośbą o ustalenie, czy ustawa o wykona- 
niu reformy rolnej z dnia 28-XII 1925 r. daje podstawy prawne do 
tworzenia — przy parcelacji przeprowadzanej przez P. B. R., przez in- 
stytucje upożnione i przez właścicieli — t. zw. gospodarstw wzorowych, 
o których mówi art. 60 ustawy i jaki może być maximalny rozmiar 
tych gospodarstw. ` 

Ministrowi Reform Rolnych zależało, by ze względów gospodar- 
czych, specjalnie ze względu na poziom kultury rolnej, można było 
w razach specjalnie zasługujących na wyjątkowe traktowanie tworzyć 
ośrodki gospodarstw wzorowych, obejmujące do 180 ha. 

Rada Prawnicza po gruntownem przedyskutowaniu odnośnych 
artykułów ustawy, doszła do przeświadczenia, że aczkolwiek ze wzglę- 
dów gospodarczych tworzenie takich ośrodków mogłoby być uznane za 
wysoce pożądane i celowe, to jednak nie byłoby to zgodne z ogólnym 
duchem ustawy: wyraźnych zakazów ustawa nie zawiera, jednakże nie 
można również na podstawie ustawy wydedukować dostatecznie wy- 
raźnego pozwolenia. 

Wobec powyższego Rada Prawnicza uznała, że ustawa z dnia 
28-XII 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej nie zawiera dostatecznych 
podstaw prawnych do tworzenia t. zw. gospodarstw wzorowych W roz- 
miarze, przekraczającym 60 względnie 75 ha. 

W kotle chińskim. 
Broń sowiecka. | 

LONDYN, 15.1 (Pat). „Morning Post* dowiaduje się z Szanghaju, 
że gen. Feng-Ju-Ksiang otrzymał z Moskwy transport broni i żywności, 
wagi 800 tonn. Powyższa broń i żywność jest pochodzenia niemieckiego. 

Ten sam dziennik donosi z Szanghaju o wykryciu w Charbinie 
spisku przeciwko Czang-Tso-Linowi. Spisek ten zorganizowany został 
przez generała Czang-Cho, który zamierzał zamordować Czang-Tso-Lina. 
Do spisku należał również Lasowicz, wiceprzewodniczący kolei wschod- 
nio-chińskich. ; в 

Napad studentów na klasztor. 

FU-CZAU, 15.1 (Pat). Wczoraj wieczorem banda studentów napa- 
dła na znajdujący się w pobliżu miasta dom sierot, utrzymywany przez 
Dominikanki hiszpańskie, kościół i klasztor, z których wypędziła zakon- 
nice i uprowadziła kilkanaście dziewcząt chińskich, przebywających we 
wzmiankowanym domu sierot, a następnie dopuściła się w wymienio- 
nych budynkach rabunku i zniszczyła urządzenia. Zakonnice i duchowni, 
z wyjątkiem biskupa opuszczą Fu-Czau w dniu dzisiejszym. Aczkolwiek 
w Fu-Czau znajduje się 40.000 żołnierzy armji połudn., nie uczynili oni 
nic, celem niedopuszczenia do powyższych ekscesów. 

W sprawie rozbrojenia Niemiec. 
PARYŻ, 15.1. (Pat). Opinje prasy francuskiej w sprawie rozbroje- 

nia Niemiec stały się po wczorajszych naradach na nowo optymistycz- 
ne. Dzienniki stwierdzają, że delegaci niemieccy zrozumieli bezcelowość 
manewrów przez nich stosowanych i konieczność zrealizowania obiet- 
nic, uczynionych w Genewie przez Stressemana. . 

„Petit Parisien, podkrešla, že w sprawie fortyfikacyj na wschod- 
nich granicach Niemiec chodzi o uwolnienie Polski, która nie żywi 
przeciwko swemu sąsiadowi żadnych zamiarów agresywnych, od zbyt- 
nich obaw. : RER 

„Petit Jounal* wyraża pogląd, że możliwe jest osiągnięcie pożą- 
danego roztrzygnięcia poszczególnych kwestyj, że jednak daleko jest 
jeszcze do ostatecznego porozumienia. Z drugiej strony zerwanie lub 
odroczenie rokowań jest wysoce njeprawdopodobne. 

  

Ów jednak sam spostrzegł, że rak ranowiczach i t. d.” pokazywać 

  

   

A 

: 
У 

  

+ 

    

Ma =. 
gk 

“go. Mam jednak wrażenie, 

-_ pewnej kategorji 

  

-_ KONTRATAK. 
|| „Billet donx* dla p. Cz. ]. 

| Wróciwszy z kilkudniowej po- 
" dróży, zastałem na biurku skórza- 

' ny paluszek od rękawiczki, rzuco- 
nej mi przez p. Czesława Jankow- 

" skiego a propos „Siostry Beatrix”, 
_ wystawionej w Reducie. Podnoszę 

że za 

nim pójdzie jeszcze dziewięć po- 
_ zostałych—i że wymiana feljetonów 

nie ograniczy się na temacie jed- 
"nego palca, wsuniętego między cu- 

| dze drzwi. 
 *_ Dlaczego cudze? Dlatego, że są 
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w sferze literackiej „bramy na 
" wciąż otwarte* — i są inne, dla 

pisarzy zazdroś- 
"nie zamknięte. | zdarza się, że 
wsadzony w taką nieswoją bramę 
palec ponosi konsekwencje boles- 
nei opłakane. 

" Do takich bram należą sprawy 
duchowe: wiara, sumienie, pokora, 

- łaska, zbawienie. Można być ateu- 
szem i nigdy nie chodzić do koś- 
cioła, ale kto do kościoła wchodzi, 
musi zdjąć czapkę, choćby w nic 
nie wierzył, choćby do kościoła 
przyszedł na... schadzkę. Trudnol 

  

„ premier: 

cenzji o Mszy Solennej Beethove- 
na w tym samym atramencie, któ- 
rym się w takt kabaretowego ryt- 
mu macha pikantne feljetony w 
celu rozstrzygnięcia niehamletow- 
skiego pytania: czy pani mieszka 
sama, czy nie sama... 

" To też niesmak musiał wzbu- 
dzić przejrzyście tendencyjny po- 
mysł siwowłosego jubilata wileń- 
skiego, pomysł umieszczenia po- 
chlebnej recenzji z bulwarowej far- 
sy — w oprawie drwiąco — nie- 
chętnych ocen dwóch redutowych 

„Don Juana* i „Siostry 
Beatrix*. Wielką, artystyczną i ma- 
terjalną, zdobycz Reduty, pluszo- 
we kotary, usiłuje pan prezes bez- 
czynnego Związku Literatów obrzy- 
dzić czytelnikowi, krusząc kopję 
za ordynarnym realizmem. O dra- 
macie Maeterlincka pisze w zdaw- 
kowych frazesach, okraszonych ka- 
walerskim dowcipem i posolonych 
cynizmem. 

„Siostra Beatrix" miała powo- 
dzenie. Trafiła na dźwięczny rezo- 
nans, ponieważ publiczność jest 
znacznie lepsza, niżby można są- 
dzić z feljetonów byłego kierowni- 
ka literackiego wileńskiej operetki. 

Maeterlincka zbywać w poważnem 
skądinąd piśmie nie można. Za- 
czekał oczewiście, aż autor ten ze- 
szedł z afisza — i rozpisał się 
wówczas (o jego kobietach) na 
przestrzeni tysiąca wierszy. Zna- 
komite oczytanie i niepośledni ta- 

lent naratorski autora sprawiły, 
że odcinki czytało się z zaintere- 
sowaniem, szczególnie cytaty z Mi- 
riama. й 

Milczałbym pewno jeszcze przez 
niejakiś czas, gdyby nie zaczepka 
pod moim adresem w drugim z 
tych  feljetonów. Widać z niej, 
że protektor pikanterji uważa się 
także ża arbitra w sprawach reli- 
gijnych. A ponieważ nie zaczepiam, 
lecz jestem zaczepiony, ponieważ 
mój obrotny adwersarjusz wie do- 
brze, z kim rozmawia, używam (po 
raz ostatni) przejściowego pseudo- 
nimu. 

Pan autor (do spółki z Sie- 
strzeńcewiczem)  reprodukowanego 
20 lat temu w „Tyg. Ilustrowanym * 
a rok temu w „Tyg. Wileńskim" 
fenomenalnego szkicu na pomnik 
Mickiewicza — zdał przed rokiem 
egzamin „tutejszości*, kiedy wołał: 
nie pozwalam „memu ludowi w Ba- 

„Przepióreczki*'! Reduta była tak 
nieuprzejma, że ponad głową re- 
daktora ulotek teatralnych zawarła 
tą właśnie sztuką mocny sojusz z 
publicznością Wilna i Lidy, Woł- 
kowyska i Grodna. Zupełnie podo- 
bny był wynik objazdów „Siostry 
Beatrix". Są jakoś w tych niby 
„dziurach*, ludzie, którzy na takiem 
widowisku nie drzemią, lecz płaczą. 

Z polemicznych sztychów wspo- 
mnianego feljetonu widać, że je- 
go autor, któremu koncepty i arty- 
kuły leją się jak z kranu, nie wie, 
co to jest „prawda piękna* i co 
jest „łaska. Na pierwsze nic nie 
poradzimy, brak drugiego jest cięż- 
kiem dla człowieka nieszczęściem, 
ale nigdy beznadziejnem ni ostate- 
cznem. 

Aby poczuć się wstrząśniętym 
na dramacie „umysłu przygotowa- 
nego do przebywania w sterach tak 
wysubtelnionych myśli* — trzeba 
tylko pewnej czystości stosunku 
wobec rzeczy wielkich, — trzeba 
prostoty uczucia i braku złośliwoś- 
ci. Nic więcej. Inaczej przy tym 
„grymasie chełpliwego libertynizmu 

i nałogowego indyferentyzmu du- 
chowego w wypadku powoływania 

Sejm i Rząd. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Pos. Miedziński ministrem. 

W związku z uchwaleniem na 
piątkowem posiedzeniu Rady Mi- 
nistrów nowego resortu minister 
jalnego poczt i telegrafów informu- 
jemy się, iż na stanowisko mini- 
stra tego resortu przewidziany jest 
członek Wyzwolenia pos. Bogusław 
Miedziński. Nominacja ma nastąpić 
w piątek przyszłego tygodnia. 

Posiedzenie Państwowej 
Rady Rolniczej. 

WARSZAWA, 15.1 (Pat). Mini- 
sterstwo Rolnictwa i D. P. komu- 
nikuje, że najbliższe posiedzenia 
Państwowej Rady Rolniczej odbędą 
się w dniach 21—22 lutego br. 

Ż całej Polski. 

Zjazd rektorów. 

KRAKÓW, 15.1. (Pat). W sali 
senatu Uniwersytetu  Jagiellońskie- 
go rozpoczęły się obrady zjazdu 
rektorów wszystkich polskich szkół 
akademickich. Tematem obrad są 
sprawy wewnętrzno-uniwersyteckie, 
głównie natury gospodarczo-admi- 
nistracyjnej. 

Wyrok na komandora Bar- 
toszewicza. 

WARSZAWA, 15.1. (Pat). Woj- 
skowy sąd okręgowy po trzyty- 
godniowej naradzie wydał wyrok 
w Sprawie nadyżyć w marynarce 
komandora jana Bartoszewicza — 
Stachowskiego skazano na 5 lat 
ciężkiego więzienia lub domu kar- 
nego, ograniczenie praw i wydale- 
nie z marynarki i wojska. Zaliczo- 
no mu 8 mięsięcy aresztu śledcze- 
go. Komandora Mróz-Pozowskiego 
skazano na 5 miesięcy więzienia, 
komandora Muellerana 3 miesiące 
aresztu, komandora Toczyskiego i 
komandora Zdeba na 2 miesiące 
aresztu, komandora Morgulca, por. 
Lipińskiego i por. Kubińskiego na 
1 miesiąc aresztu. Oskarżonym ko- 
mandorom Toczyskiemu, Muelle- 
rowi, Zdebowi, Murgulcowi, po- 
rucznikom Lipińskiemu i Kubiń- 
skiemu zawieszono wykonanie ka- 
ry na 1 rok, komandora Mohu- 
czego, por. Wojdę i por. Rotkiela 
uniewinniono. 

Angielskie soboty. 
(Tel. od wł. kor. z Warszwy). 

Ministerstwo Komunikacii ogło- 
siło okólnik do wszystkich urzę- 
dów, zawiadamiający o wprowa 
dzeniu od dnia 15 stycznią t. zw. 
angielskiej soboty. 

W innych urzędach państwowych 
wprowadzenie angielskiej soboty 
nastąpi w przyszłym tygodniu. 

I Lwów ma dosyć Rady Miejskiej, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ze Lwowa donoszą, iż tamtej- 
Sza rada miejska uchwaliła jedno- 
myślnie nagły wniosek socjalistycz- 
ny o rozwiązanie tymczasowej ra- 
dy miejskiej, urzędującej od roku 
1915 i rozpisanie nowych wybo- 
rów. 

Lródła naflowe 2 Inowrocławiu. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym z Pozna- 
nia nadeszła wiadomość, iż na Ku* 
jawach w okolicy Inowrocławia od- 
kryto duże tereny nafty, nadające 
się do eksploatacji. 

się na katechizm czytelnik wzdry- 
ga ramionami. 

Odrobina dziecięcości serca — 
oto warunek odczucia, czem jest 
łaska, to rzecz (powtarzam) tak 
potwornie prosta, która się nie 
tłumaczy, która jest, a oddźwięk 
znajduje w pokornem milczeniu 
albo w uczuciu grozy. Z moją 
pięcioletnią córeczką umiem doga- 
dać się w podobnych zagadnie- 
niach, z panem prezesem nawet 
próbować nie chcę. ` 

W tej materji powiedział Sło- 

wacki: „Najwyżsi i najniżsi zrozu- 
mieją, średni zostaną, długo  jesz- 
cze gapiąc się na różne Strony“... 

Więc powinno się z dzienni- 
karskich stosunków raz na zawsze 

wyłączyć maanję personalnych ko- 

respondentów ryskich i paryskich 

z recenzentami misterjów, takimi, 

których dusza i pozory entuzjazmu 

czepiają się, jak kleszcze, podkasa- 

nej falbanki, którym na farsie 
„akt drugi zapiera oddech w pier- 
siach“... Co takiego? Czyj akt? Co 
zapiera? W piersiach? 

No i pomyśleć: wszystko to 
właściwie jest tylko rewanżem za 
niedyskretny nietakt Reduty, ma- 
jącej odwagę zapraszania pana re» 
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2 Pafstų Batiyekich. 
Łotewsko-estońska misja 

celna. 
RYGA. 15.1. (Pat). 

głos z okazji rozpoczęcia rokowań 
łotewsko-estońskich w sprawie za- 
warcia unji celnej, minister spraw 
zagranicznych Zielens podkreślił 
wielkie znaczenie celu rokowań, 
którym jest stworzenie ekonomicz- 
nej podstawy tradycyjnego związku 
politycznego obu narodów. 

Minister finansów Estonii Sepp 
podkreślił w swem przemówieniu, 
iż Estonja ma gorącą wolę osiąg- 
nięcia praktycznych wyników ro- 
kowań. 

6 biiwy Aowieńskiej. 
Z pobytu posła Vaughan'a 

w Kownie. 
KOWNO, 15.1 (Pat). „Lietuvis* 

pisząc o pobycie w Kownie angiel- 
skiego posła w państwach bałtyc- 
kich Vaughan'a, zaznacza, że poseł 
informował się u premjera Valde- 
a. o stosunku Litwy do Pol- 
ski. 

Poruszono przytem również spra- 
wę spławu po Niemnie. 

Z ZAGRANICY 
Zabezpieczenie przed zatargami 

w przemyśle. 

PARYŻ. 15. I. (Pat). „Le Matin" 
donosi z Londynu, że gabinet an- 
gielski opracowuje projekt ustawy, 
mającej na celu uniemożliwienie 
wytworzenia się w przyszłości w 
przemyśle zatargów podobnych do 
niedawno zakończonego strajku w 
górnictwie. 

Przed utworzeniem rządu w Niem- 
czech. 

BERLIN, 15. I. (Pat). Urzędowo 
komunikują za pośrednictwem biu- 
ra Wolfa, że prezydent Hindenburg 
przyjął dziś przedpołudniem na 
konferencji w sprawie sytuacji po- 
litycznej i tworzenia rządu przy- 
wódcę frakcji centrum posta Gue- 
rarda, przywódcę frakcji niemiecko- 
narodowych hr. Wastarpą i minis- 
tra pracy Rzeszy hr. B.. W ciągu 
popołudnia - prezydent Hindenburg 
przyjmie jeszcze kanclerza Rzeszy 
dr. Marxa. 

Powyższy komunikat prasa zao- 
patruje przepuszczeniem, że prezy- 
dent Hindenburg powierzy, w myśl 
propozycji centrum, próbę utworze- 
nia rządu stronnictw środka dr. 
Marxowi, 

Przyjęcie przez prezydenta Hin- 
denburga dr. Brauna, „Vossische 
Zig” uważa uważa za dowód, jak 
wielką rolę odegrywają w rokowa-, 
niach o utworzenie rządu zagad- 
nienia polityki socjalnej 

Ze świata. 
35 tys. klm. w powietrzu. 

PARYŻ, 14. 1. (Pat.) Pilot-po- 
rucznik Bernard i mechanik Bou- 
gault wylądowali dziś po południu 
na Sekwanie przed Bois de Boulog- 
ne w obecności ministra marynar- 
ki oraz wielu wybitnych osobistości 
i wielkich tłumów publiczności. 

W ten sposób lotnicy wykona- 
li bez żadnego wypadku swój 
świetny rajd z Francji do Madaga- 
skaru i z powrotem przebywając z 
górą 35.000 klm. w ciągu 265-ciu 
godzin, nie zmieniając hydroplanu 
ani też motoru, którego sila wy- 
nosiła 420 h. p. 

Prezydent Doumergue- przyjął 
lotników na posłuchaniu, podczas 
którego złożył im gorące powin- 
szowania. \ 

cenzenta na premjerę, której sam 
tytuł jest @ай prowokacją: „Oj, 
młody, młody!*... 

Il dziwić się potem komukol- 
wiek, że koresponduje z „Kurjerem 
Warszawskim" o sezonie, z które- 
go widział tylko pierwszy akt 
„Wyzwolenią* — że „Heddę  Hab- 
ler*, dziewiątą z rzędu premierę, 
nazywa „pierwszym pomyślnym 
wieczorem na Pohulance“, a o 
„Wyzwoleniu“ nawet nie wspomi- 
na -—žę pyta, dlaczego na Pohulan- 
ce jest „dolnia“, a niema „drzem- 
ni“... Na tem kończę obowiązki 
regenta w „Kurjerze Wileńskim”, 
zdając je w ręce prawowitego mo-* 
narchy, starego krytyka teatralnego. 
Odrzucam przyłbicę i gotów jestem 
do drugiei „roundy“. 

Cóż zrobić, kiedy się ma nieco 
krwi w żyłach i pewne rzeczy, w 
które się nieco wierzy i za które 
się pójdzie kawałeczek w ogień. 

Przypominam ten skórzany pa- 
luszek na mojem biurku. Nie ja 
zacząłem. Bądźcie szukalscy, a 
znajdziecie; szczypcie, a będą was 
szczypać. Recenzent a i. 
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Zycie gospodarcze. 
Nasz przywóz i wywóz w październiku 

i listopadzie '). 
Handel zagraniczny Polski w li- 

śtopadzie wykazuje w porównaniu 
z październikiem wzrost zarówno 
po stronie przywozu jak wywozu. 
Zmiana ta jednak, o tyle różni się 
od stosunku października do wrześ- 
nia, że w listopadzie wzrost wywo- 
zu był daleko silniejszy niż przy- 
wozu, gdy w październiku obser- 
wowaliśmy zjawisko odwrotne. 

Wartość obrotu handlowego w 
listopadzie wynosi 239,668 tys. zł. 
w zł., jest zatem większa 0 obro- 
tu w październiku (220,122 tys. zł. 
w zł.) o 19i pół mili. zł. w zł. i 
stanowi najwyższą miesięczną War- 
tość obrotu z zagranicą w ciągu 
pierwszych jedenastu miesjęcy u- 
biegłego roku. 

Przywóz wyniósł w listopadzie 
107,956 tys. zł. w zł, również 
maximum w ciągu tego okresu; © 
5,767 tys. zł. w zł. więcej niż w 
październiku. Wywóz — 131,712 
tys. zł. w zł. wykazuje wzrost w 
porównaniu z październikiem o 
13.770 tys. zł. w zł. i stanowi naj- 
większą dotychczas wartość wywo- 
zu miesięcznego w ciągu 1926 r. 
Pod względem wartości przywóż 
stanowi blisko 68 proc. wywozu, a 
zatem przeciętna wartość jednej 
przywiezionej tonny jest 6,8 razy 
wyższa niż tonny wywiezionej. 

Saldo czynne za listopad wy- 
nosi 23.756 tys. zł. w zł. a zatem 
o 8.012 tys. zł. w zł. więcej niż w 

ny Polski po stronie przywozu wy- 
kazuje 805.302 tys. zł, po stronie 
wywozu — 1.187.271 tys. zł. W ta- 
kim okresie roku ubiegłego przy- 
wóz do Polski wynosił: 1.552.433 
tys. zł. w zł., wywóz: 1.158.801 tys. 
zł. w zł, a zatem saldo ujemne 
bilansu handlowego za jedenaście 
miesięcy 1925 r. stanowiło 393.632 
tys. zł. w zł. 

Znaczna część przyrostu przy- 
wozu przypada na surowce dla 
przemysłu włókienniczego, których 
przywieziono pod względem wagi 
o 14,4 proc. więcej niż w paździer- 
niku. Duże zmiany obserwujemy 
przytem w takich surowcach jak 

juta — wzrost przywozu o 55,9 
proc., bawełna—wzrost o 5,5 proc. 
i wełna — wzrost 21,5 proc. 

Jeszcze silniejszy wzrost przy- 
wozu obserwujemy w grupie su- 
rowców dla przemysłu metalowego: 
rud żelaznych przywieziono o 48 
proc., rud ołowianych o 184,4 proc., 
cynkowych o 50 proc. więcej i 
wreszcie żelastwa (szmelcu) o 40,5 
proc. więcej w listopadzie niż w 
październiku. 

W grupie wyborów gotowych 
niema poważniejszych odchyleń, 
oprócz pewnego spadku w przy- 
wozie tkanin bawełnianych i weł- 
nianych. 

Natomiast przywóz zbóż chle- 
bowych i mąki zmalał bardzo 
znacznie, oprócz mąki pszennej. 

  

październiku. Poniżej podajemy  najwaźniejsze 
W ciągu pierwszych jedynastu liczby: 

miesięcy 1926 r. handel zagranicz 

Listopad Październik 

w w tonn. WYYSZłŁ y ton, W IS: zł. w złocie w złocie 

Pszenica 1.511 413 2.725 166 
Żyto 919 210 2.296 465 
Jęczmień 13 14 91 14 
Mąka pszenna 288 125 36 18 

Razem: 2.851 822 5.148 1.263 

Wywóz zbóż chlebowych i mą- 
ki w dajszym ciągu wykazuje ten- 
dencję zniżkową, która najsilniej 
uwydatnia się dla żyta, gdzie spa- 
dek wywozu wynosi przeszło 65 
proc. (12.571 tonn). 

Należy zwrócić przytem uwagę, 
że przy ogólnym spadku wywozu 
w tej grupie o blisko 50 proc. 

Rodzaj towaru Listopad 

(18,366 tonn), artykuły najdroższe 
jak pszenica i mąka pszenna wyka- 
zują wzrost wywozu: pszenica o 
487 tonn (20 proc.) i mąka pszen- 
na o 104 tonny (400 proc.). 

Pod względem wartości wywóz 
zbóż i mąki w listopadzie i paž- 
dzierniku przedstawia się jak na- 
stępuje: 

Październik 
w tysiącach złotych w złocie 

Żyto 
Pszenica 
Jęczmień 
Owies 
Mąka pszenna 

» żytnia 

Ogromny wzrost wywozu wi- 
dzimy w grupie cukru i to we 
wszystkich gatunkach tego towaru. 
Z ogólnego przyrostu wywozu — 
68.825 tonn na cukier przypada 
26.536 tonn, czyli 30,2 proc. Wy- 
wóz cukru wzrósł w listopadzie 
w porównaniu z październikiem 
o 265 proc. pod względem wagi, 
pod względem wartości zaś o 257,5 
proc. Oczywista w wywozie listo- 
padowym mamy już do czynienia 
z cukrem, pochodzącym z tego- 
rocznej kampanii. 

Wywóz bydła rogatego ustał 
niemal zupełnie, a wywóz ptactwa 
domowego zmniejszył się o 27.296 

1611 4.060 
134 549 

1.875 2.930 
48 40 
49 12 
94 264 

W wywozie węgla, dzięki po- 
prawie warunków transportowych, 
tendencja zniżkowa ostatnich dwóch 
miesięcy ustąpiła dosyć poważnemu 
wzrostowi wywozu. 

Poważny również wzrost wy- 
wyzu wykazuje grupa produktów 
naftowych, w której wszystkie po- 
zycje uległy zwyźce mniej więcej 
równomiernej. : 

W najważniejszych pozycjach 
śrupy drzewa i przetworów drzew- 
nych jak: papierówka, bale, deski i 
łaty wywóz w listopadzie zmalał 
w porównaniu z październikiem. 
Lekki wzrost natomiast wykazuje 
wywóz okrąglaków i kopalniaków 

  

Powyższe liczby wskazują na 
znaczny spadek ben drzewa: przy 
zwiększonym wywozie okrąglaków 
i kopalniaków oraz wyrobów bed- 
narskich; wartość _ wywiezionych 

- KRONIKA MIEJSCOWA. 
W sprawie organizacji towarzy 
stwa popierania produkcji rośiin 

lekarskich. 

Dnia 9. I. w niedzielę, o godz. 
6 wiecz, w lokalu Związku Kółek 
i Organizacyj Rolniczych ziemi 
Wileńskiej odbędzie się posiedze- 
nie Komisji Roślin Lekarskich, ce- 
lem omówienia sprawy, związanie 
z powstaniem Towarzystwa Popie- 
rania produkcji roślin lekarskich 
w Polsce (z siedzibą w Warszawie) 
referuje pan Strażewicz, delegat 
wspomnianego T-wa. 

{ 

    

sztuk t. j. o 7 proc. oraz mebli. 
: + 3 J Sa lub 

Rodzaj towaru Listopad Październik spad. (—) pzyw. 

i w tonn, 2 w tonn. WIR w tona. WYR 

'Papierówka 19.855 1.916 103.768 2.466 —23913 —550 

Okrągl. i kopaln. 98.658 1.908 90.094 2.099 J-8,564 —191 
Kłody, kloce i dłu- 

życe 41.872 1.498 50.093 1.596 —2.221 —08 
Bale, deski i łaty 130.845 8.751 161.083 10.984 —30238 —2.233 
Podkłady kolej. 13.640 641 18.131 950 —4.491 —309 

° №уг. bednarskie 2.578 344 2.394 417 -+-184 —13 
Meble wszelkie 485 589 365 455 4120 5134 

Razem: 373.933 15.647 425.928 18.967 —51995 —3.290 

ilości jest niższa od październikowej. 

*) Na podstawie materjałów poda- 
nych w sprawozdaniach „Przeglądu Go» 
spodarczego”. 

KRONIKA KRAJOWA. 
Opłaty wywozowe od żytai mą- 

ki żytniej. е 

W sprawie wprowadzenia opła- 
ty wywozowej od żyta i mąki żyt- 
niej ukaże się w najbliższych 
dniach rozporządzenie ministrów 
skarbu, przemysłu i handlu i rol- 
nictwa, wprowadzające opłatę wy- 
wozową Od żyta w wysokości 15 
złotych za 10 kilo. Rozporządzenie 
wejdzie w życie w trzy dni po o- 
głoszeniu z ważnością do dnia 1 
marca 1927 roku. 

KURJER WI BOBESN=SOK 21 

Wieści i obrazki z kraju. 
SWIĘCIANY. 

„Strzelec“, „Sokół* i admini- 
stracja. 

Otóż i „Sokół* rozpoczął urzę- 
dowanie w Swiecianach; władze 
wojskowe i cywilne okszują mu 
daleko idącą pomoc. Sprawy So- 
kole są załatwiane w Starostwie w 
godzinach urzędowych. Gimnazjum 
daje salę na ćwiczenia. Wszyscy 
urzędnicy noszą z dumą „Sokoła* 
na klapach i z całą energją poszu- 
kują członków, którzy... chcieliby 
ćwiczyć. 

Dobrze być członkiem „arysto- 
kratycznej* organizacji, ale stokroć 
gorzej jest należeć do demokra- 
tycznego „Strzelca”. Członek Związ- 
ku Strzeleckiego spotyka na kaź- 
dym kroku z nieprzychylnym sto- 
sunkiem p. p. urzędników, naprz.: 
przychodzi woźny z listą Rady P. 
W. do Inspektoratu Szkolnego i 
prosi o opłacenie składek człon- 
kowskich i słyszy zapytanie: „Czy 
to czasami nie na „Strzelca”, bo 
tym łotrom to nic bym nie dał”. 
A w innym wypadku: zachorował 
nauczyciel i doktorowie przyznali 
mu urlop, ale urlopu władze nie 
chcą mu dać, „by czasami nie po- 
jechał па powiat organizować 
„Strzelca. Mają rację nasze wła- 
dze, że takiemu co w „Strzelcu“ 
pracuje, nie warto dawać urlopu, 
ale zato każdy „Sokół* może kie- * 
dy chce „lecieć na powiat”; nie 
darmo kiedyś prezes „Sokoła* w 
Swięcianach oświadczył, że „niamy 
poparcie pana Starosty"... 

Zachciało się „Strzelcom* urzą- 
dzić sobie kino i zwracają się do 
Starostwa o zezwolenie, otrzymują 
odmowną odpowiedź (pismo z dn. 
8.1 1927 r. L. 463), gdyż „według 
fachowej opinji Inżyniera Powtato- 
wego sala pana Szakalisa w m. 
Swięcianach w obecnym stanie nie 
nadaje się dla wyświatlenia obrazów 
kinematograficznych.. _ Widocznie 
p. Inżynier nie bardzo dawno za- 

a Mi 

SPRAWY PODATKOWE. 

W sprawie ulg przy wpłacie po- 

datku przemysłowego. 

Ministerstwo skarbu zezwoliło 
wpłacić bez ustawowych kar za 
zwłokę i odsetków za odroczenie 
zaliczkę па podatek przemysłowy 
od obrotu za 4-ty kwartał 1926 r. 
w dwóch równych ratach, płatnych 
do dnia 20 stycznia włącznie i do 
dnia 20 lutego 1927 r. włącznie. 

W razie niedotrzymania które- 
gokolwiek z tych terminów cała 
zaliczka zostanie niezwłocznie Ścią- 
gnięta wraz z kosztami egzekucyj- 
nemi i karami za zwłokę. 

Do wymienionych wyżej termi- 
nów płatności tej zaliczki nie ma 
zastosowania 14-dniowy termin ul- 
gowy, przewidziany w art. 2 ustawy 
z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 72, poz. 721). 

Do kwot wypłacanych z tytułu 
zaliczki za 4-ty kwartał 1926 r. do- 
icza się 10 proc. nadzwyczajny do- 
datek, a to zgodnie z rozporządze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 10 grudnia 1926 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 121, poz. 697), 

W sprawie spóźnionego nabywa- 
Inia świadectw przemysłowych. 

Pan minister skarbu zarządził, 
aby generalną doroczną lustrację 
przedsiębiorstw rozpoczęto dnia 21 
stycznia 1927 r. 

W związku Z tem BY 
sporządzone przed 21 stycznia 192 
r., pozostawione zostaną bez biegu, 
o ile właściwe świadectwa przemy- 
słowe będą nabyte najpóźniej do 
dnia 20 stycznia 1927 r. 

Przy wydawaniu świadectw prze- 
mysłowych # kart rejestracyjnych 
po 1 stycznia 1927 r. pobierane 
będą kary za zwłokę w wysokości 
2 proc. miesięcznie od dnia 15 
stycznia b. r. 

  

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
15, I. r. b. 

žąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8971 8,91 — 
Ruble złote 4,75V  4,731/a — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
15-1. b. r. 

1 Waluty 

Dolary 898 9,00 896 Kei | 8, 

Londyn 43,17 4388 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 35,80 35 35,71 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 173,88 174,31 173,45 
Rzym 38,20 38,20 . 38,29 

AKCJE 

Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 88,00—89,50 —89,00 
Związek spółek zarobk. 6,00—6,10 
Lilpop 1 15,80—16,00 
Modrzejów 3,80—4, 
Ostrowiec 9,00—950 
Rudzki 1,11,01—1 
Starachowice 29— —21511 

czął „fachowo* patrzeć na tą salę, 
gdyż w przeciągu 2 miesięcy wy” 
świetlał tam obrazy niejaki pan 
Rynczak (osoba prywatna). Czy 
teraz wobec oświadczenia p. Arnd- 
ta nie należy go pociągnąć do od- 
powiedzialności za to, że w prze- 
ciągu dwóch miesięcy „narażał ca- 
łą dzielnicę miasta na niebezpie- 
czeństwo pożaru”? 

Dobrze by było, by ludzie na 
stanowiskach nie robili podobnych 
głupstw, gdyż jątrzą przez to spo- 
łeczeństwo i podrywają autorytet 
władzy. N. J. 

* r * 

Nie po raz pierwszy otrzymuje- 
my informacje wskazujące, że sta- 
rostwo święciańskie jest ekspozy- 
turą Narodowej Demokracji i rzą- 
dzi powiatem tak, jak za najlep- 
szych czasów Óósemkowych. Nasz 
informator przynosi garść faktów, 
wskazujących na szykanowanie Or- 
ganizacji przysposobienia wojsko- 
wego, oficjalnie popieranej przez 
państwo. Najwyższy czas „dać na 
przeczyszczenie* władcom powiatu 
święciańskiego. : 

Wierzymy, že pan Wojewoda 
Raczkiewicz zechce wreszcie skan- 
dal święciański conajrychiej zlikwi- 
dować, dając możność p. Staroscie 
Żurawskiemu i jego współpracow- 
nikom uprawiania i nadal polityki 
pewnego obozu politycznego, ale 
już w charakterze prywatnych o- 
sób. Red, 

NOWO-WILEJKA. 

Nasz Magistrat. 

Niedaleko pada jabłko od jab- 
łoni—powiada przysłowie. Nie bar- 
dzo różni się magistrat w Nowo- 
Wilejce od wileńskiego—mówi nasz ' 
informator. Rzeczywiście stosunki 
samorządowe w miasteczku wyglą- 
dają zastraszająco. 

Rada miejska jest już dawno 
zdekompletowana zamiast dwunastu 
członków zasiada w niej tylko 
ośmiu. Posiedzenie tej szczątkowji 
Rady są konspiracyjne, niewiado- 
mo kiedy, gdzie i nad czem obra- 
duje—co sprzeciwia-się ustawie na- 
kazującej jawność obrad. Ostatnio 
na skutek protestu grona obywate- 
Ji, Rada raczyła roziepić na murze 
treść samych postanowień. 

Oczywiście w takich stosunkach 
kontrola jest niemożliwa, radni 
dawno już zorganizowali się w po- 
pierające się nawzajem kółeczko 
rodzinne. Tak było np. z obsadze- 
niem stanowiska sekretarza, które- 
go radni naturalnie (znów wbrew 
ustawie) wyznaczyli ze swego 
grona. 

Jak wygląda gospodarka miej- 
ska napiszemy innym razem. Dla 
zaokrąglenia obrazu dodamy tylko, 
że większość radnych jest niepi- 
śmienna i naturalnie endecka. 

To wszystko dzieje się w roku 
1927 o kilkanaście minut drogi od 
Wilna. Widocznie przykład miasta 
wojewódzkiego robi swoje. (es) 

Ruch zawodowy. 
Zebranie Okręgowej Komisji 

Zw. Zawodowych. 
Dzisiaj odbędzie się zebranie 

delegatów Okręgowej Komisji Zw. 
Zawodowych Ziemi Wileńskiej przy 
ul. Wielkiej. Treścią obrad Komi- 
sji będzie sprawa ostatniego wy* 
stąpienia P. P. S$. w stosunku do 
miejscowych związków  zawodo- 

wych, sai 
Wiec Bloku Związkėw Komuni- 

kacyjnych w Grodnie. 

Przed tygodniem w wypełnionej 
sali Związków Zawodowych przy 
ulicy Piłsudskiego Nr. 17 odbył się 
wiec Bloku Związków Komunika- 
cyjnych. Referat o ogólnej sytuacji 
pracowników _ wygłosił prezes 
Zarządu Głównego Związku Urzęd- 
ników Kolejowych w Warszawie, 
oraz referat o ubezpieczeniach spo- 
łecznych F. Stążowski 

Po wysłuchaniu referatów ze- 
brani uchwalili ogólną rezolucję w 
której się domagają natychmiasto- 
wego uruchomienia mnożnej, wy* 
płacenia jednomiesięcznej zapomo- 
£i, zmiany premji na ryczałty, mia- 
nowania po dwóch latach pracy t. 
z. sezonowych na stałodziennych 
oraz znowelizowanie ustawy, .eme- 
rytalnej dla stałodziennych według 
zapodanych poprawek przez Blok 
Związków. (S-ki). 

Kino „HELIOS* 
DZIŚ o godz. 1-ej pp. 
specjalne przedstawienie 

dla dzieci 
z udziałem znako- R RBD 

mitego komika 
ze swemi wspaniałemi, tresowa- 

nemi zwierzętami. 3340 

Ma ekranie: Pat i Pałachon. 

  

    
  

Przymusowa ltwidacja dóbr Krotoszyn. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wobec powtarzających się w pra- 
sie nieścisłych wiadomości, doty- 
czących likwidacji olbrzynich dóbr 
Krotoszyn, należących do ks. Turn- 
Taxis infofomujemy się, iż dobra 
te przeszły w stan likwidacji w dro- 
dze przymusowej, zgodnie z obo- 
wiązującemi postanowieniami trak- 
tatu wersalskiego ozaz polskiej u- 
stawy o likwidacji dóbr, należących 
do obywalteli niemiekich z dnia 15 
lipca 1920 r. 

Właściciel dóbr Krotoszyn przed 
kilku laty używał wszelkich możli- 
wych dróg, ażeby odwlec likwida- 
cję, przyczem między inneml wy- 
stąpił z inicjatywą zlikwidowania 
sprawy bezpośrednio z rządem. 
Główny Urząd Likw, wyraził wów- 
cząs swą zgodę i podjął pertrakta- 
cje z pełnomocnikami p. Turn-Ta- 
xis, które jednakże nie doprowa- 
dziły do uisowy, albowiem okaza- 
ło się, i p. Turn-Taxis nie raczył 
pełnomocnikom dać dostatecznych 
pełnomocnictw. 

Sfery miarodajne wyjaśniają 
więc, iż nie może być obecnie żad- 
nych przeszkód do przeprowadze- 
prl przymusowej likwidacji tych 

i 

    

Organ waszych „regjonalnych“, „„tu- 

teįszych“, „krajowych“... zubrėw juž po 
raz drugi występuje z twierdzeniem, że 
„Kurjer Wileński"... przestał być orga- 
nem myśli krajowej. Nie wchodząc w 
polemikę, ile że na polemikę z „żubrami* 
szkoda czasu, podajemy do wiadomości 

nieproszonych opiekunów, że na ich in- 

synuacje gwiżdżemy, i te właśnie nasze 
stałe i konsekwentne gwizdanie na to, 
co © nas wypisuje żubrzy organ jest nie- 
wątpliwym powodem zdenerwowania ła- 

skawych panów, którzy tak bardzo inte- 
resują się tem, co się dzieje w naszym 
gabinecie redakcyjnym. 

      

KRONIKA. 
  

      

RZE Dziś Marcelego P. M. 
Niedziela] Jutro: Antoniego Op. 

16 Wschód słońca—g. 7 m. 37 
stycznia | Wschód „| g.15 m.53 

URZĘDOWA 

— Rozporządzenie 0 kaso- 
wości i rachunkowości samorzą- 
dów. Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych zamierza wydać w poro- 
zumieniu z Ministerstwem Skarbu 
przed rozpoczęciem roku obra- 
chunkowego rozporządzenie o ka- 
sowošci i rachunkowości związków 
komunalnych oraz okólnik, zawie- 
rający szczegółowe wskazówki w 
tej sprawie. 

W związku z tem Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych  nadesłało 
Urzędowi Wojewódzkiemu projekt 
zasad ogólnych, które stanowić 
mają treść rozporządzenia i pro- 
jekt szczegółowych _ wskazówek, 
które stanowić mają treść okólni- 
ka, w celu otrzymania ewentua|- 
nych uwag w sprawie tych pro- 
jektów. 

MIEJSKA. 

— O połączenie telefoniczne 
pomiędzy O. B. F. B. a Magi- 
stratem. Ze względu na koniecz- 
ność utrzymania stałego szybkiego 
kontaktu między Obwodowym Biu- 
rem Funduszu Bezrobocia w Wil- 
nie, a biurem wypłat zasiłków bez- 
robotnym przy Magistracie m. Wil- 
na, Z. O. F. B. w Wilnie zwrócił 
się do Magistratu o możliwie naj- 
szybsze założenie aparatu telefo- 
nicznego. 

Jednocześnie zostało zaznaczo- 
nem, iż ZOFB, w Wilnie figuro- 
wać będzie w wykazie kosztów ad- 
ministracji zastępczej, w granicach 
wyznaczonego procentu, kosztów 
abonamenta telefonicznego. (S) 

— W sprawie przemeldunku 
osób zamieszkałych na terenie 
m. Wilna. Zgodnie z rozporządze- 
niem Nr 1 Komisarza Rządu na 
m. Wilno wszystkie osoby, przeby- 
wające na terenie m. Wilna muszą 
być przemeldowane w odnośnych 
biurach meldunkowych. 

Według posiadanych informacji 

biura meldunkowe nie sprawdzają 
prawidłowości przemeldowania w 
myśl przepisu pominionego rozpo- 
rządzenia. 

W związku z powyższem Ko- 
misarjat Rządu zwrócił się z proś- 
bą do Pana Prezydenta miasta o 
zarządzenia, by biura meldnnko- 
we sprawdzały w dostarczonych 
im księgach meldunkowych, czy 
wszystkie osoby zamieszkałe w 
dannym domu i nie wymeldowane 
zostały nanowo wpisane do księgi 
celem przemeldunku. 

O faktach ucylenia się zarzą 
dzających domów od scisłego wy- 
konania przepisu powołanego roz-. 

W Pty 
MEKSYK, 15.1 (Pat.) W ostat- 

nich dniach ujawniają się coraz 
bardziej przeciwieństwa między 
stronnictwami. Z jednej strony or- 
ganizacje robotnicze i inne odby- 
wają masowe zebrania, aby prote- 
stować przeciwko imperjalizmowi 
amerykańskiemu, z drugiej strony 
koła katolickie ujawniają zaniepo- 
kojenie i obawę z powodu aresz- 
towania biskupa Diaza. Według 
jednych pogłosek miał on być wy- 
słany na Kubę, według innych zo- 
stał stracony. { 

Episkopat, w wydanym przez 
siebie manifeście, zaprzecza zarzu- 
tom postawionym przez rząd, ja- 
koby episkopat konspirował i bun- 
tował ludność przeciwko rządowi 
i oświadcza gotowość udowodnie- 
nia niesłuszności 
Manifest protestuje wreszcie prze- 
ciwko aresztowaniu biskupa Diaza, 

Graniczna konferencja polsko-Sowiecka. 
W pobliżu Leonpola na grani- 

cy polsko-sowieckiej, odbyła się 
konferencja przedstawicieli władz 
polskich i sowieckich w sprawie 
ostrzeliwania patrolu K, O. P. przez 
graniczne sowieckie posterunki. 

W wyniku obrad sowiety zo- 
bowiązały się przeprowadzić do- 
chodzenie celem wykrycia winnych 
i pociągnięcia ich do odpowiedzial- 
ności. 

O rezultatach śledztwa jak rów- 
nież o wymierzonej karze win- 

  

nym, władze sowieckie powiadomią | 
przedstawicieli naszych władz. 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. WP, Z. 1 

porządzeniem z dnia 13 września 
1916 roku, należy niezwłocznie 
sporządzić doniesienie kierowniko- 
wi odpowiedniego komisarjatu P.P. 
celem pociągnięcia winnych do“ 
odpowiedzialności. (s) 

— W sprawie godzin handlu 
dla stacji benzynowych. W swoim 
czasie Magistrat m. Wilna zwrócił 
się do Komisarza Rządu w spra- 
wie nierobienia ograniczeń w go- 
dzinach handlu dla ulicznych stacji 
benzynowych. Komisarz Rządu 
wówczas jednak nie przychylił się 
do prośby Magisratu. 

Po zasiągnięciu opinii” Magi- 
Stratu m. Warszawy w odnośnej 
kwestji Magistrat nasz po raz dru- 
£i zwrócił się do Komisarza Rządu 
z prośbą przychylnego załatwienia 
Komisarz Rządu zasadniczo, zga* 
dzając się z poglądem Magistratu 
wileńskiego, prosił Magistrat o 
wskazanie podstawy prawnej dla 
wydania odnośnego zarządzenia. (s. 

SAMORZĄDOWA. 

— W sprawie uproszczenia- 
pobierania państwowych i komu- 
nalnych podatków od nierucho- 
mości. Wydział samorządowy Wil-- 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
zwrócił się do Magistratu m. Wil- 
na w sprawie uproszczenia sposo- 
bu pobierania państwowych i ko- 
munalnych podatków od nierucho- 

KI k nikiem Nr. 161 z dnia 30 
grudnia 1921 r. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych podało do wiado- 
mości reskrypt Ministerstwa Skar- | 
bu do wszystkich Izb Skarbowych 
w sprawie powyżej wymienionej. 

Ww reskrypcie tym M-wo Skar- 
bu powiadamia, iż na skutek wy- 
stąpienia w tej sprawie M-wa Spraw. 
Wewnątrznych, zgadza się, aby Ma- gistraty zamieszczały w  ksiągach mierniczych, dziennikach kasowych 
(przychodnich) i nakazach platni- | czych na państwowe podatki od 
oazy] i od A nieza- 
udowanych dod. miejski atkową rubrykę na 

podatku od nieruchomości i miej- 
ski samoistny podatek od placów 
budowlanych. Mają wobec tego Ma- 
gistraty sporządać wspólne nakazy 
płatnicze i prowadzić wspólne księ- 
gi odbiorcze i przechodu tak napań-. 
stwowy, jak miejski podatek wzglę- 
dnie dodatek, przyczem winne jed- 
nak zastosować się do postanowień 
art. 57 ustawy z dnia 11,VIII 1923. 
r. o tymczasowym uregulowaniu fi- 
nansów komunalnych. (5) | 

WOJSKOWA 
— Anglicy w Wilnie. W dniu 

dzisiejszym przyjeżdżają do Wilna 
przedstawiciele angielskiego sztabu 
generalnego pułk. Clayeton i kpt. 
Braum. 

tych oskarżeń. | 

dodatek do państwowego : 
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SPRAWY SZKOLME, 

— Centrala Opiek Szkolnych 

pod protektoratem pani wojewo- 

dziny Raczkiewiczowej urządza Ba- 
zar pomiędzy 2—9 lutym w domu 

braci Jabłkowskich na rzecz nieza- 

możnych uczni szkół średnich. W 

dekoracji kjosków wezmą udział 

artyści-malarze, panowie profeso- 

rowie Ferdynand Ruszczyc, Stani- 

sław Jarocki i Kulesza. Kwiaty do 

dekoracji dają stare i znane firmy 

kwiatowe, wyroby cukiernicze pan 

Sztrall. 
Atrakcje Bazaru stanowič będą: 

gaj śpiewający; w lutym u braci 

Jabłkowskich Śpiewają słowiki, ka- 

narki, papugi i inne ptaki. Na Ba- 

zar z różnych części Świata zjawią 

się goście zamorscy: arabowie, chiń- 

czycy, turcy, jest nawet spodziewa- 
ny przyjazd króla murzynów. 

Centrala Opiek Szkolnych upo- 

'ważniła szereg osób do zawierania 

umów z poszczególnemi firmami. 

Firmy, chcące przyjąć udział w Ba- 

zarze, mogą zasięgnąć wiadomości 

w Sekretarjacie Bazaru, gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza, Domini- 
kańska 3, tel. 989, między godz. 
10 a 12-tą. 
 — Z zebrania przedstawicieli 

komitetów rodzicielskich przy 
szkołach powsz. m. Wilna. Na 

zaproszenie prezydjum Kolonii let- 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

W mym artykule umieszczonym w 
pismie Pańskiem p. t. Antiartystyczne 
recenzje" użyłem zwrotu, który dotknął 
wielce szanownią Panią Helenę Romer. 
Ochenkowską. Użyłem mianowicie pod 
adresem wielce Szanownego Pana Cze- 
sława Jankowskiego zwrotu: „jedyny 
dziś nasz regjonalny pisarzu”. Stwier- 
dzam przeto niniejszym, że ani naskutek 
nieznajomości regjonalnych utworów W. 
Szanownej Pani Heleny Romer-Ochen- 
kowskiej, ani też tem niemniej niedoce- 
niania Jej niezwykłego talentu, do któ- 
rego szczerych wielbicieli śmiem siebie 
zaliczać, a tylko na skutek karygodnego 
przeoczenia, opuściłem przed słowem 
„iedyny” słowa „niemal że”. Wielce Sza- 
nowna Pani Helena Romer-Ochenkow- 
ska jest niewątpliwie obok Wielce Sza- 
nownego Pana Czesława Jankowskiego 
naszą wybitną regjonalną pisarką. 

Łączę wyrazy i t. d. 
Janusz, Ostrowski. 

  

  

      

nich zebrali się dość licznie przed- 
stawiciele komitetów rodzicielskich 
przy szkołach powszechnych m. 
Wilna dla wysłuchania sprawozda- 
nia z przebiegu kolonji letnich, 
oraz propozycji co do ich rozsze- 
rzenia. Na posiedzeniu była oma- 
wiana kwestja potrzeby zorganizo- 
wania centrali opiek rodzicielskich 
na terenie szkół powszechnych na 
wzór organizacji, istniejącej przy 
szkołach średnich. Myśl stworzenia 
organizacji rodzicielskiej, czuwają- 
cej nad zdrowiem i wychowaniem 
młodzieży w szkołach powszech- 
nych przyjęta była przychylnie. 
Wybrano specjalny komitet tymcza- 
sowy dla doprowadzenia do skutku 
tej organizacji. 

W sprawie kolonji letnich ze- 
brani wysłuchali sprawozdania prze- 
wodniczącej T-wa kolonii letnich 
p. Domańskiej z działalności za 
rok ubiegły, oraz przemówienia 
d-ra Brokowskiego na tle danych 
o stanie zdrowotności dziatwy szkol- 
nej. Prelegent uzasadniał potrzebę 
rozszerzenia akcji na rzecz kolonii 
letnich i ujęcia jej w bardziej stałe 
formy. Przemówienie to zostało 
przyjęte do wiadomości, jako ma- 
terjał do rozważań, mającej się 
zorganizować przyszłej centrali ro- 
dzicielskiej przy szkołach powszech- 
nych. (s) 

„NADESŁANE. 
— lzba Skarbowa Wileńska 

przypomina, że termin płatności 
zaliczki z IV kwartał 1926 r. na 
podatek od obrotu upłynął w dniu 
15 stycznia r. b. 

Na zasadzie przepisu $ 17 in- 
strukcji o przymusowem ściąganiu 
państwowych podatków i opłat, 
tudzież innych należności skarbo- 
wych z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 
U. M. S. Nr. 15, poz. 168) wzywa 
się płatników do uiszczenia wy- 
mienionego wyżej podatku naj- 
później w ciągu dni 14-tu od daty 
niniejszego wezwania. 3338. 

LOTNICZA, 
— Sprawozdanie z Ill-go Ty- 

godnia Lotniczego 1926 r. Wynik 
finansowy Ill-go Tygodnia Lotni- 

LECZNICA i SZPITAL 

у W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 

" kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; 

  

i Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Na ekranie. Niezrów- iwan Mozżuchin 
nana królewska para ekranu 

w wielkim 
arcy- 
dziele 

  

Kino-Teatr 

— „Л 
°  №иейзКа 32 | ` 

Dla dzeici i młodzieży dozwolone! 

Kino kameralne 

-_ Polonja | „KWIACIARKA z NEAPOLU* 
Mickiewicza 22. | nej dziewczyny, pozbawionej opieki rodzioów, 

czaru i poezji. Rzecz 

'_ Protokuł jednostronny A I 

  

         

  

   
"w Sprawie zajścia między pp. JANEM 
MIESZKOWSKIM i WŁADYSŁAWEM 

| MILKIEWICZEM. 
W sprawie honorowej między pp. J. Miesz- 

kowskim i Wł. Milkiewiczem z dnia 15.1X 
1926 r. w trakcie pertraktacji w dniu 27.1X 
1926 r. p. Wł. Milkiewicz uczynił p. J. Miesz- 
kowskiemu konkretne zarzuty, uwłaczające 

_ Jego czci i honorowi, uwidocznione w pro- 

° tokule zastępców stron obu z tegoż dnia. 

o Ze względu na to, że w protokule likwi- 

“| "dującym sprawę zajścia z @. 15.1Х 1926 r., 
sporządzonym w dniu 28—30 października 
1926 r., zastępcy p. J. Mieszkowskiego, za- 

strzegli sobie prawo dalszych kroków w 

: przedmiocie zarzutów z d. 27.1X 1926 r. i że 

wd. 2 listopada 1926r. w tymże przedmio- 

cie została wszczęta sprawa honorowa przez 

zastępców stron obu — w toku pertraktacji 
w tejże sprawie — zastępcy p. J. Mieszkow- 

skiego w d. 2.XII 1926 r. złożyli oświadcze- 
nie, iż mocodawca ich p. J. Mieszkowski, na 

mocy art. 83 Kodeksu Honorowego Z. Po- 
miana wzywa p. Wł. Milkiewicza do udowo- 

dnienia mu przed Sądem Honorowym, po- 

_ stawionych mu w dn. 27.1X 26 r. zarzutów, 
- aw razie odmowy ze strony tegoż p. Mil- 

kiewicza, żąda od swych zastępców sporzą- 

17
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PROSZEK 0D BÓŁU 

„KOWA 
    

             

      

Paweł 

    

Litewskiego Stowarzyszenia 
Wilno, ul. Wileńska 28. 

Dziś premjera! Dawno oczekiwany film. Film przepojony czarem 
dramat erot 
MADGE BELLAMY. si „ młode 

rzuconej na pastwę losu. Romans pięknej kwiaciarki, pełen 

dzieje się we Włoszech i New-Jorku. 

ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „E ŁEKTRIT 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

* a ZJ PA 

DOENAZZZA 
(DIENA TTT 

  

W. Jurewicz 
były majster 

firmy 
uprasza łaskawą klijentelę 
o zwracanie się tylko pod 

czego, który odbył się od dnia 
10—18 października 1926 roku po 

odliczeniu kosztów  organizacy|- 
nych przedstawia się następująco: 

Komitet Woj. miasto Wilno 
8.368.33, kom. kolejowy L. O.P.P. 
11.188.91, komitet pow. Dziśnień- 

ski 5.202.48, komitet powiatowy 
Wilejski 4.867.00, komitet powia- 
towy Święciański 4.547.44, komitet 
pow. Wileńsko - Trocki 3.804.89, 
komitet powiatowy — Brasławski 
1.785.61, komitet powiatowy Osz- 
miański 1.456.13, komitet powiato- 
wy Postawski 1.078.50, komitet 
pocztowy 426.29. Razem 42.725.58. 

Niezależnie od tego w okresie 
Tygodnia Lotniczego uzyskano z 
tytułu wpisowego nowych człon- 
ków i składek członkowskich 1.220 
zł. 50 gr. 

Podając powyższe sprawozdanie 
do publicznej wiadomości Zarząd 
Komitetu Wojewódzkiego Ligi O. 
P. P. składa niniejszym gorące po- 
dziękowanie p. Wojewodzie Wileń- 
skiemu Władysławowi Raczkiewi- 
czowi i wszystkim tym, którzy się 
w ten, czy inny sposób przyczynili 
do pomyślnego wyniku zeszłorocz- 
nego Tygodnia Lotniczego. 

Jednocześnie komunikujemy, że 
z dniem 13.1 1927 roku zamknięte 
zostało konto wpływów Ill-go Ty- 
godnia Lotniczego i wszystkie su- 
my, które z tego tytułu jeszcze 
wpłyną zapisywane będą do rubry- 

ki ofiar. 
Zebrane pieniądze przekazane 

zostały Zarządowi Głównemu w 
Warszawie. 

LITEWSKA. 
— Zebranie T-wa Ośw. im. 

św. Kazimierza. W dniu 6 lutego 
o godz. 5 po p. wsali przy koś- 
ciele św. Mikołaja odbędzie sią do- 
roczne walne zebranie członków 
Litewskiego Towarzystwa Oświato- 
wego im. św. Kazimierza z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie zarządu i ko- 
misji rewizyjnej, 

2) wybory nowych członków 

zarządu Oraz komisji rewizyjnej 
oraz 

3) wolne wnioski. (e) 

    

i Natalja Lisienko 
3 66 Najsubtelniejszy dramat miłosny! 

Wyrafinowany szał Europy. 

„9 
Egzotyczny czar Azji, » 

Na sccnie: Ulubien. publ. franc. komik RIBO Zupełnie nowy program ze zwierzętami. Śeansy O 4, ost. 10.15 w. 

wiosny i aromatem kwiatów. е 
czny w 9 akt. W roli głównej 

Historja młodej pięk- 

NA RATY 
HURT ! — DETALI 

Najtańsze źródło. 

“ 

2295 

  

WY, DLA DOROSŁYCH, 

SKINA 
© 

   

3295 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
Ul. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 

Bure 

  

: i ułu. adresem ul. Mickiewicza 4. sy stoty, s td. 

8 г -МЖЁЁЁ';›ЗЁ'\'›?ЁЕЁЁЁЁЁ'Ё:Ё na ošwiad- Filja zlikwidowana. Poleca ze- i rakas Mai 

czenie to, zakomunikowali, iż w dniu tym, garki najlepszych fabryk i kon- Niedrogo, 

odpowiedzi ustalić nie mogą, gdyż kwestja strukcji oraz wykonywa repe- Sprzedaż na raty. 
ta wymaga zich strony obmyślenia i ścisłe- rację zegarków i biżuterji po 2144 

go sformułowania odpowiedzi, wobec czego cenach przystępnych. o 

prosili o odłożenie dalszego przebiegu per- 
traktacji, na co zastępcy p. J. Mieszkowskie- 

' go wyrazili swą zgodę. 
Jednakowoż w dn. 141 1927 r. zastępcy 

° р. Wł. Milkiewicza nadesłali na ręce zastęp- 
- ców p. J. Mieszkowskiego list z tegoż dnia, 

;, w którym żądaniu p. J. Mieszkowskiego od- 
p mówiono. 

-" Wobec tego zastępcy p. J. Mieszkowskie- 
go działając zgodnie z art. 83 Kodeksu Ho- 
norowego Z. Pomiana i żądaniem ich kli- 
jenta, spisali niniejszy protokuł jednostronny, 
stwierdzając, iż sprawa zostaje w ten sposób 
zlikwidowaną ku zadośćuczynieniu honorowi 

“p. Jana Mieszkowskiego. 
Wilno, d. 14 zycia 1927 r. 

3347 (©) E. Chojecki (—) J. Łuczywek. 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń* sp. z ożr. 04m, 

      

KASZLU 
DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
YNY | AU ZIPLUCZLEZ U 

  

Gotówkę 
ulokujemy w każdej su- 
mie u poważnych osób 
na zabezpieczenia hipo= 

teczne, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, tel. 152 
3287-1 

Wil w poważnym wie- 
OWA ku poszukuje po- 

sady zarządzania gospo- 

  

darstwem domowym, lub 
też do pielęgnowania 
chorych. Możno na wy- 
jazd. Adres: Wilno, Be- 

nedyktyńska 2, m. 10. 
3296 3327 

— Zmiany w personelu pe- 
dagogicznym Seminarjum litew- 
skiego. Po przeprowadzeniu wizy- 
tacji (między innymi i przez przed- 
stawiciela Ministerstwa Ośw. p. Wa- 
silewskiego) w gimnazjum oraz se- 
minarjum litewskiem w Wilnie, 
Kuratorium Wileńskiego Okręgu 
Szkolnego zażądało usunięcia 
trzech nauczycieli litewskiego se- 
minarjum nauczycielskiego: p. P. Ka- 
asija oraz dwóch braci pp. Anto- 
nowiczów, z powodu, iż nauczy- 
ciele ci nie posiadają obywatelstwa 
polskiego. 

W związku z powyższem, Ku- 
ratorjum postawiło dyrekcji semi- 
narjum litewskiego następujące ul- 
timatum: o ile wymienione trzy 
osoby nie będą usunięte z Semi- 
narjum, wówczas: 1) wymien. na- 
uczyciele pociągnięci zostaną do 
odpowiedzialności za nielegalne na- 
uczanie, 2) dyrektorowi grozi dy- 
misja oraz 3) całemu seminarjum 
zamknięcie. 

„Wypadek ten wywarł przygnę- 
biające wrażenie wśród społeczeń- 
stwa litewskiego w Wilnie, tembar- 
dziej, iż w czasie pobytu swego w 
Wilnie, przedstawiciel Ministerstwa 
Wyznań Rel. i O. P. p. Wasilew- 
ski z podkreśleniem oświadczył, iż 
położenie litwinów nie może się 
pogorszyć, odwrotnie—ma widoki 
na lepsze. Tłómaczą więc to za- 
rządzenie tem, iż zastępca kurato- 
ra (w czasie urlopu p. Ryniewicza) 
p. Fedorowicz, jako endek „upiekł 
litwinom pieczeń endecką*. (e) 

ZABAWY. 

— Bal Wojewódzki. Komitet 
organizacyjny Balu Wojewódzkiego 
na pierwszym swym posiedzeniu, 
odbytem pod przewodnictwem p. 
Wojewody Raczkiewicza, ostatecz- 
nie ustalił datę Balu na dzień 12 
lutego r. b. i przystąpił do prac 
przygotowawczych. (z) 

Z POGRANICZA. 

— W rejonie M. Trok posteru- 
nek KOP. aresztował Władysława 

Urbana, za nielegalne przejście 
granicy z Litwy do Polski. 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 

dwa przedstawienia: o godz. 4-ej popoł. 
„Madame Butterfly "opera Puccini'ego, o 
godz. 8-ej w. komedja J, Szaniawskiego 
„Żeglarz*. 

Ceny miejsc od 20 gr.do 2 zł. 50 gr. 
— „Lekkomyślna siostra*. W dniu 

27 stycznia r. b. odbędzie się w Reducie 
na Pohulance przedstawienię—staraniem 
„T-wa opieki nad dziećmi". 

W przedstawieniu sztuki WŁ. Peszyń- 
skiego p. t. „Lekkomyślna siostra“—we- 
zmą udział: Irena Solska, Wanda Oster- 
wina, Janina Ziebińska oraz Juljusz Oster- 
wa, Zygmunt Chmielewski, Edward Gliń- 
ski i Ryszard Łaciński. 

Reżyseruje J. Osterwa. 
Dochód czysty z dobrowolną nad- 

wyżką przeznaczono na „Żłobek im. Marji 
i na schronisko im. Lubonicza*. 

Bijety wcześniej zamawiać i nabywać 
można w Banku Ziemskim (ul. Mickie- 
wicza 8), codziennie (z wyjątkiem nie- 
dziet) od godz. 12—2 u p. Wilhelma Ma- 
linowskiego. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 1l-ej rano. 

— „Proboszcz wśród bogaczy". 
Dziś i jutro „Proboszcz wśród bogaczy'* 
grany będzie ostatnie dwa razy. 

Widowisko, mimo 5-u aktów, dzięki 
krótkim antraktom, kończy się o godz. 
11 m. 15 w. 

—. „Pociąg widmo*. Pracownie Te- 
atru Polskiego są zajęte konstrukcją po- 
ciągu, który wjedzie całą parą na scenę 
Teatru Polskiego. Nastąpi to po raz 
pierwszy we wtorek w sztuce amerykań- 
skiej Arnolda Ridley'a, „Pociąg widmo”, 
z której próby odbywają się codziennie 
ros kierunkiem K. Wyrwicza-Wichrow- 
skiego. 

— Berta Crawford w Wilnie. Dziś 
o godz 12m. 30 popoł, odbędzie się kon- 
cert-poranek znakomitej śpiewaczki ko- 
loraturowej, prymadonny oper amery- 
kańskich Berty Crawford. 

Koncert ten wzbudził w sferach me- 
lomanów ogromne zainteresowanie, W 
programie: Arja z opery „Puritanie"—Bel- 
lini, Rossignol—Saint-Saens, Arja z op. 
„Dinora"—Meyerbeer, walc z op. „Romeo 
i Julja“ | Gounod, Arja z op. „Sasko“ — 
Rimski-Korsakow, „Clavelitos“—Varwen- 
de, Arja z op. „Lakme“— Delibes, i inn, 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o godz. 4-ej popoł. po cenach najniż- 
szych grana będzie po raz ostatni w se- 
zonie świetna komedja Montgommery'e- 
go „T jemnica powodzenia". 

— Teatr Rewji „Kakadu“. Dzis 
premjera „Stan oblęženia“. Wielka rewja 
w 2 częšciach, 17 odstonach. Początek 
o godz. 7 i 9 wiecz. 

  

  

WYPADK! i KRADZIEZE. 

W Wilnie. 

— Samobójstwo. Powiesił się w 
swoim mieszkaniu we wsi Jerozolimska 14 
Różyczke Józef. Przyczyna samobójstwa 
narazie nie ustalona. 

— Nagły zgon. Kiszewski Anatol, 
zam. Witebska 7, zameldował policji, że 
w d. Nr. 13, przy tejże ulicy zmarł na- 
gle Kraczkowski Mikołaj doktor, przy- 
były z miast. Krewo, pow. Oszmiańskie- 
go, w dn. 9 b. m. w spr. służbowych. 
Przyczyna śmierci narazie nie ustalona. 
Zwłoki zabezpieczono. 

. — Kradzieże. Ze składu Fil Benja- 
mina, zam. zauł. Krupniczy 1, za pomo- 
cą wyrwania kłódki został skradziony 
motor elektryczny, 1 łóżko z materacem 
i 1 główkę od maszyny do szycia firmy 
„Singer“, ogėlnej wart. 1000 zł. 

W nocy za pomocą podrobienia 
klucza z przedpokoju mieszkania, Minkin 
Izrael, zam. W. Stelańska 13, zosta: 
skradzione futro męskie ze skórek faf- 
bowanych soboli. Straty oblicza na 400 
złotych. 

Barbasz Marek, urzędn. z fabr. wó- 
dek T-wa Poznańskiego, przy ul. Troc- 
kiej 20, zameldował policji, że nocy u- 
biegłej z podwórza tejże jabryki zostały 
skradzione 2 beczki żelazne, cynkowane 
wart. 600 zł. 

— Abramowicz Bluma, zam. M, Ste- 
fańska 7, doniosła policji o kradzieży 
garderoby przez jej męża Motela na su- 
mę 500 zł., który wyjechał w niewiado- 
Zak. ь 

zęść garderoby odnaleziono 
ul. Bakszta 3-a u Hordona Mejlacha, któ. 
rą zwrócono poszkodowanej. 

— Pożar. W mleczarni Hejbera Jó- 
zefa, przy ul. Mickiewicza 9, powstał po- 
żar wskutek zapalenia się kabli elektry- 
cznych. Wezwane pogotowie straży Og- 
niowej pożar stłumiło. 

Na prowincji. 

— Zemstwa na tle politycznym. 
Przeprowadz. dochodz. w sprawie spale- 
nia się dwóch suszarni (łaźni) we wsi 
Piotrowszczyzna, gm. Gródeckiej na 
szkodę Pawła i Mikołaja Sześciłowskich, 
ustaliło, iż podpalenia na tle politycznym, 
celem zniechęcenia ludności wiejskiej do 
różnych świadczeń skarbowych, a rów- 
nież popsucia panujących dobrych sto 
sunków, dokonał Bidziuk Józef, zam. w 
folw.  Koociowszczyzna. Dochodzenie 
wraz z aresztowanymi w tej sprawie Ig- 
natowiczem Borysem, Kucharzewski m 
Eljaszem, Drozdėm Janem (członkami 
„Hurtka“ wsi Piotrowszczyzna) i Bidzi u- 
kiem Józefem skierowano do dyspozycji 
sędziego śledczego w Mołodecznie. 

Kupujcie „Kurjer Wileński”, 

  

  

kład fryzjerski Wileń 

   
   
   

    

          

    

     
   

    
    

     

    

   

  

   

    

   

  

    

  

   

  

   

      
   
   

  

   
   

   

  

   

    

   

  

   
    

   
   

      

  

   
      

      

    

   

Pomocy Sanitarnej 

12 i od 21/a—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

zębów 10—11; skórnę i weneryczne 2—3; nerwowe 1-2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 
Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, 

wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

  

    

  

elektryczne 
2043 

Tartak i młyn 
wraz majątkiem o bar- 
dzo dobrej glebie pszen- 
nej, dobrych łąkach sprze- 
da się lub wydzierżawi 
dogodnie. _ Oświetlenie 
elektryczne, kanalizacja, 

kolej. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

Mickiewicza 21, tel.152 
3348 

Ul. Św. IGNCEGO 5. WIL. 

Т-0 
WYDAWNICZE 

Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX 

Telefon Nr 8—93 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. ' 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

        

  

NO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 

murowany z wygodami, 
ładnym ogrodem, las- 
kiem i stajnią do sprze- 

т dania. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3341-2 

Niania 
ze świadectwami do rocz* 
nego dziecka potrzebna. 
Zamkowa 24—5, od g. 
3—T-ej. 3337 

ипіеш_ппід się. zgub. 
książkę wojskową, 

  

wydaną przez P. K. U. 
w Wilnie na im. Wacła- 
wa Popławskiego oraz 
inne dokumenta. 

  

  

Posiadłość w Wilnie 
3 ha ziemi, dom miiesz- 
kalny murowany 12 po- 
kojowy, zabudowania go- 
spodarskie, obora muro- 
wana na 60 krów, ogród 
owocowy, zarybione sta- 
wy. Sprzedamy niedrogo. 
Kupno dogodne, gdyż na 
tem ciąży dług przedwo- 

jenny, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

Ul. Mickiewicza 21, 
telef. 152. 3342 

Nasage-Roller „Salome” 

Mniejszy „Baby-Salome 

Ręczny aparat do samomasażu twarzy 
zmarszczek i osiągnięcie ładnej, różowej   
masażu całego ciała, Przeciw otyłości, 
tretyzmowi, odmładza, uszczupla bez dyety. 

“ Cena zł. 7.50 do sa- 
tłustego momasażu 

karka, łydek oraz podbródka. 

cery. Cena wraz z kremem zł, 16.00. 
Na żądanie, po otrzymaniu porta wysyłamy ilu- 

strowane katalogi. 

Dom Handlowy Labor, Bydgoszcz, ul. Gdańska 1 
Aparaty wysyłamy za zaliczeniem pocziowem. | 

Cena zł. 18.00, ręcz- 
ny aparat do samo- 

na usu- 
nięcie 

ar- 

Bl.   
  

Cukieraia | Kawiarnia 
„ZDROWIE* 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu  Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
dzaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy= 
grywa orkiestra. 2148 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 565 

Dū majątki w po- 
bliżu Wilna 

do wydzierżawienia. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
‚  Kaucjonowane. 

Mickiewicza 21, tel. 152. 
3343 

Di 30-100 ka łąk 
poszukujemy w pobliżu 
Wilna do wydzierżawie- 

nia. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane. 

uł. Mickiewicza 21, tel. 152 
3344 

Pożyczki 
otrzymać można najdo- 
godniej przy  pośredni- 
ctwie Wileńskiego Biura 
Komisowo - Handlowego 
Kaucjonowanego, ul. Ad. 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

: 3290-1 

  

  

Sklep i pracownia zegarków 

CHOWTINA, Mickiewicza 11. 
Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i 
roboty jubilerskie. Kupno złota, srebra, bry- 
lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny 
  

   DCISKI 
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   (TAS 
„AP,KOWALSKI 

WARSZAWA 
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sięczkarnia. 

Wagi, odważniki najtaniej 

LL 0 PET 

Drak, „Pax“. ml. św. igancego 5. Tal, 8-03. 

  

Osobny dom mieszkalny, skła- 
dzik, kuźnia z mieszkaniem. 5 ha ziemi, je- 
zioro 2 rzeki. 7 wiorst Od stacji. W ruchli- 
wym punkcie sprzedamy zaraz. 
„ZACHĘTA*, Gdańska 6, tel. 9-05. 

Dom H.-K. 
3349 

Francuz i Olszewscy 
Wilno, Zawalna 21, telefon 398. 3306 

  

Czy zapisałeś się na członka 

Odrestaurowany 

„Bar Wileński” 
kuchnia pod kierow- 
nictwem wytrawnego 
specjalisty. Śniadania, 
obiady i kolacje. Wił- 
no, Kolejowa 3. 3272 

Pożyczki 
załatwia pod pewne za- 
bezpieczenia bez  naj- 

mniejszego ryzyka. | 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3346-3 

Biuro Elektro į Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

się. 3262 

  

  

Sumy 
pieniężne 
-lokujemy bardzo 

dogodnie 
Dom H.-K. „Zachęta” 
Gdańska 6, tel. 9-05. 
2052 3301       

! Lekarz-dentysta 
Młyn wodny Marja Ożyńska- 

2 korczaki, 2 kamienie razowe, krupiarka, Smolska 
Choroby zębów. Plombo- 
wanie i usuwanie zębów 
bez bólu; porcelańowe i 
złote korony — sztuczne 
sęk Wojskowym, urzęd- 
nikom i uczącym się zniż- 
ka. Ofiarna 4. s 
W. Z. P. 29 3041—0 

„Optyiol“ zpw? 3 
czhy, AK Z i- 
leńszczyźnie, w. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo= 
rów. DOZ po 
receptach Kasy "a 

10 paojovy im Р 

u. waniami 

MIE ge 102. \ r. 

      

ska Nr. 10, Manicure 
wypełn. pierwszorzędne 
1 && Strzyżenie pań z 
odfryzow. 1 zł. oraz są- 

lon męski. Obsługują | 
pierwszorzędni fachowcy. 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej= 
na, Rudnicka 2. _1484-a|-. 

la 1000 dolarów 
posesja w Kolonji Kole- 
jowej z domem, zabudo= 

gospodarczemi, | | 
ogrodem. 

Dom Handi.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05 

3325-0 

awiarnia - įadtodajnia 
Spožeczna dawn. Pod 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

R 

  

  

Najstar= 

  

‚ Dominikańska 17, 
telef. 10-58, b-1236 

Lokujemy 
wszelkie sumy  poczyn: 
jąc od 300 złotych nA%4 
najpewniejsze gwarancje 
u osób odpowiedzialnych 

i solidnych, 
Wileńskie Biuro | 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane. 

ul. Mickiewicza 21, tel. 151 
3345-5 
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Ogłoszenia | 
do 1 

„Mura Kieńskieg | 
‚ . przyjmuje 2 ž 

na najbardziej | 
dogodnych 
warunkach | 

ADMINISTRACJA i 
„Kurjera Wileiskiego“ | 

Jagiellońska 3. 

MBB 
   

     

     
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 
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