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SŁ 
Nowa węgierska Izba wyźsza 

Dnia 10 stycznia rb. skończyły 
się na Węgrzech wybory do nowej 
izby wyższej, a term samym zamknię- 
ty został dość przewlekły okres wę- 

` gierskich wybyrów parlamentarnych. 
Nowe zgromadzenie narodowe zejdzie 
się dnia 29 stycznia w gmachu sej- 

"mu nad Dunajem w obecności rządu 
i regenta Horthy'ego Dzień ten uwa- 
żać należy za początek nowej ery w 
historji Węgier, względnie w historji 
obecnego regime'u węgierskiego. 

Nowa węgierska izba wyższa |№- 
czy cgółem 234 członków. Z liczby 
tej 153 osoby zostały wybrane, 40 
osób mianował regent na wniosek 
premjera. Bethlena, a reszta t. į. 50 
senatorów, rekrutuje się z pośród 
wybitnych funkcjonarjuszy państwo- 
wych, członków trybunału sądowego 
i wysekich urzędników. 

Pod względzm swego układu po- 
litycznego izba wyższa w niczem pra- 
wie nie różni się od izby niższej. 
Podobnie jak i w sejmie zasiadają w 
senacie przeważnie ludzie, oddani w 
zupełności hr. Bethlenowi. Nie mó- 
wiąc już o tem, że przeprowadzone 
wybory wypadły dla rządu jak naj- 
pomyślniej, pamiętać należy, że do 
Senatu weszło z nominacji 50 wyso- 
kich funkcjonarjuszy państwowych, 
którzy rzecz jasna, nigdy nie odważą 

"występować przeciwko rządowi. 
ok nich zasiada w senacie 40 

osób, mianowanych przez regenta na 
wniosek premjera Bethlena. O man- 
daty senatorów ubiegało się ponad 
100 osób podczas gdy do rozdania 
było zaledwie 40 mandatów. Hr. 

thlen miał więc wybór nad wyraz 
j ay i z pewnością nie propono- 

i regentowi mianować kogokolwiek, 
„któ mógłby być dla rządu obecnego 
niebezpieczny. W ten sposób stano- 
wi grupę urzędową 90 człónków izby 
wyższej. 

Osoby, które weszły dó senatu z 
wyboru, również nie przedstawiają 
dla rządu prawie żadnego  niebezpie- 
czeństwa. Według węgierskiej ordy- 
macji wyborczej z czynnego prawa 
wyborczego do izby wyższej korzy- 
stają w pierwszym rzędzie członko- 
wie arystokracji (38 mandatów), dalej 
ciała samorządcwe i gminy, izby 
handlowe i adwokackie, izby rolnicze, 
rozmaite instytucje naukowe, akademie, 
Stołeczne miasto Budapeszt, žydow- 
ska gmina wyznaniowa i t. p. Wszy- 
stkie te instytucje, znajdujące się pod 
bezpośrednim, czy pośrednim wpły- 
wem rządu. 

"Na liście wyborczej magnaterji 
węgierskiej figurowało około 200 
arystokratów którzy po długich dość 
pertraktacjach postanowili wystawić 
wspólną listę wyborczą. Zasadniczo 
arystokracja węgierska nie jest jedno- 
lita, bowiem w szeregach jej šcie- 

4 4 się dwa kieruaki: kierunek 
- Srybitnie legitymistyczn zwałcza- 
jący politykę hr. e'hiena, i 
ierunek  legitymistyczno-umiarkowa- 

ny, popierający obecnego premjera 
Węgierskiego. Pierwsza grupa legity- 
mistów pierwotnie chciała iść do wy- 

rów na własną rękę i dała już na- 
wet swą listę wyborczą do zatwier- 

/ dzenia. W ostainiej” jednak chwili, 
Wa skutek osiągniętego z legitymista- 
Mi umiarkowanemi porozumienia, 

tę tę. wycofano, wystawiając w jej 
miejsce wspólną listę wyborczą 

, Wszygtkich legitymistów węgierskich. 
| Dzięki fuzji tej cały szereg wybitnych 

_ przedstawicieli kierunku radykalnego, 
którzy nie przeszli podczas wyborów 
gą == dostał się do izby wyź- 

Ponieważ umiarkowani legitymiści 
Politykę hr. Bethlena w zasadzie po- 
pierają, a ci właśnie zdobyli kosztem 
legitymistów radykalnych iwią część 
mandatów z ich wspólnej listy wy- 

borczej, przeto i ze Strony arystokra- 
i węgierskiej; hr. Bethlenowi nie 

Srozi najmniejsze niebezpieczeństwo. 

i Oddam na własność 
„Į dziewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 

rodziny, zdrową, z braku š:odkėw do 
życia Wisdom : ul. Mostowa 17 m. 6 

je ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkoiwiek pracę, 
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Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
ma'erjainie (drzewo, chieb i t. p) Od 

ViU2 b.r.nie mam posady, znajduje 
ię w nędzy, wszystko co miał a 

mebli 1 ubrania wysprzedał na 
utrzymanie rod iny. 

Henryk Bulomola, 
Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 

  

     

   

Dr. med. B. SCHERMANN 
o hosp. II kliniki koce Lep ckiej 

rdynuj: ie przy ui. Niemieckie; 
CR 22, Tel_10667 "Od 5-1.   
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Stosunki litewsko-rosyjskie, 
KOWNO, 131 PAT. Rokowania litewsko-rosyj kie zostały odłożo- 

ne na czas nieograniczony. Poseł sowiecki w Kownie Aleksandrowskij ma 
opuścić swe stanowisko. Jego mi'jsce przez dluższy czas nie ma by 
obsadzone. W prasie litewskiej ukazują się przeciwko Aleksandrowskiemu 
ostre ataki. Zarzuca mu się mianowicie, że dotychczas nie złożył on 
jeszcze wizyty Prezydentowi Państwa. я 

„Lieiuvis“ stwierdza, że gdy w Rosji zamordowano - miljony ludzi 
nikt nie protestował, gdy zaś na Litwie na mocy wyroku sądowego Toz- 
strzelano czterech komunistów, Rosja mobilizuje cały świat komunistycz- 
ny prznciwko Litwie i rzuca 50 miljonów litów na propagandę bolsze- 
wicką na Litwie. - 

„Rytas“ zarnacza, że Aleksandrowskij jest nietylko posłem rządu 80- 
wieckiego, lecz także przedstawicielem Kominternu i że zadaniem jego 
było wywołanie rewolucji bolszewickiej na Litwie. 

Zapewnienia kowieńskie. 
Z Kowna donoszą: Berliński korespondent „ldische Stimme* podaje, 

że litewskie poselstwo w Berlinie odwiedziła delegacja niemieckiej Ligi 
Oorony Praw Człowieka Przedstawiciel poselstwa zapewnił delegatów, iż 
w Kownie nie są przewidziane nowe kary śmierci. 

Konferencja posła angielskiego z prezydentem 
Smetoną. 

Z urzędowych sfer kowieńskich donoszą, że posei angielski Woon 
akredytowany przy państwach bałtyckich został przyjęty przez prezydenta 
Litwy Smetonę i odbył z nim dłuższą konferencję. Na konferencji tej po- 
ruszono jakoby szereg spiaw politycznych pierwszorzęcnej wagi. Między 
innemi dyplomata angielski omawiał stosunek Litwy do Polski w sprawie 
spławu na Niemnie. 

Nieprzejednane stanowisko Waldemarasa. 
Wywiad z premjerem kowieńskim. 

Premjer nowego rządu kowieńskiego, Waldemaras, udzielił wywiadu 
redaktorowi organu ,„Lietuvisa“: zh 

Jekie zadanie swego gabinetu p. Premier uważa za najważniejsze? 
ch jest cały szereg; gdzie się tylko rzuci okiem, wszędzie są spra- 

wy potrzebujące natychmiastowego załatwienia. Właśnie niezałatwienie ich 
wywołało wypadki 17 grudnia, po których wypadło mi stanąć na czele 
rządu. Powszechnie panujące niezadowolenie nie dotyczyło poszczegól- 
nych osób, które wchodziły w skład poprzedniega rządu, lecz całego re- 
gime'u. Siąd płynie zadanie postawione memu gabinetowi — porządku w 
kraju przez utworzenie nowego regime'u. ; 

Co p. Premjer nazywa starym, a co nowym regime'em? : 
Liiwa detychczas rządzona byla nie tyle ustawami, ile kaprysami 

poszczególnych urzędników. Konstytucja była ciągle łamaną. Litwa rzą- 
dziła się wpływami poszczególnych partji. Na stanowiska odrowiedzialne 
mianowano osoby, które potrafiły podchlebić się przodującej partji Przy 
tego rodzaju aparacie rządzącym niemogło być mowy o pracy nad odro- 
dzeniem kraju. My pod tym względem pozostaliśmy daleko w tyle za 
innemi nowopowstałemi państwami. ‚ 

W Jaki sposób zamierza pan walczyć z tym starym regime'em? 
Wyjście jest jedno: wszystkie kierownicze stanowiska. w.państwie 

powinni objąć ludzie zdolniejsi i uczciwsi, którzy zechcą poświęcić się 
pracy dla dobra ojczyzny. 

A co będzie z Wilnem? Dochodzą nas pogłoski, że Rząd Pana 
może pogodzić się z Polską? 

— Byłbym szczęśliwy, gdyby mi się udało pogodzić dwa sąsiadu- 
jące państwa. Ale bez zwrorm Wilna nie może być mowy © pogodzeniu 
się z Polską, Pan wie przecież, że jestem wilnianinem i że mój kraj, z 
którego pochodzę, jest okupowany przez polaków. Tam są groby moich 
ojców, których ja nie mogę nie odwiedzić. Diaczego? — przyp. redakcji. 
A Cudowny obraz w Ostrej Bramie?, A Kalwarja? Te miejsca ściągały 
przed moja zewsząd całe tłumy wiernych. Czyż byśmy mogli ich się 
wyrzec. 

Odzyskanie Wilna jest dla nas kwestją nie tylko egzystencji, lecz 
i henoru marodu. Wobec tego z Polską mogą być wszczęte rokowańia 
jedynie 0—zwrot Wilna, 

(A EKT NES Es TTT TTK TE TATSIA DTR 

Rokowania polsko - czechostowackie. 
WARSZAWA, 13—I. Pat. We wtorek dnia 11 b. m. przybyła do 

W/arszawy delegacja „czechoslowacka do rokowań nad stalutem granicznym 
polsko-czechosłowackim oraz w sprawie „zawarcia szeregu innych umów 
granicznych. Na czele delegacji czechosłowackiej, w sklad której wchodzi 
10 osób, stoi minister Roubik. Na czele delegacji polskiej stoi prof. Goetel. 

Rokowan a, które rozpoczęły się we środę w Prezydjmn Rady Mini- 
strów, potrwają przypuszczalnie 5—6 dni. \ 

Poseł Patek w Moskwie. 
MOSKWA, 13. I. Pat. Poseł Stanisław Patek przybył dnia 12 b. m. 

o godz. 15 do Moskwy, powitany na dworcu przez charge d'affaires Zie- 
lezińskiego wraz z całym personelem poselstwa oraz przedstawicieli komi- 
sarjatu spraw zagranicznych Łoganowskiego i Florińskiego. Bezpośrednio 
po przyjeździe 
E Litwinowi. 

Sytuacja w Hankou, 
LONDYN, 12, PAT. Do Hankou przybyli dwa kontrtorpedowce $ 

anglelskie „Wishart* oraz „Verity* i połączyły się z eskadrą brytyjską na 
Jang-tee. 

prężenia. Minister spraw zagranicznych rządu kantońskiego wydał do 
ludności odezwę u'rzymaną w ostrym tonie, a zalecającą powstrzymanie 
się od udziału w manifestacjach i od wszelkiego rodzaju zakłócenia spo- 
koju. Odezwa zaznacza, że rząd nie dopuści do jakichkolwiek zamieszek 
i wystąpień antyangielskich czy antychrześcijańskich podczas trwania ro- $ 
kowań Z przedstawicielami Wielkiej Brytanii. 

Rozruchy w Chinach. 
SZANGHAJ. 13 I. PAT. Pierwszę tutejsze zamieszki wyraziły się 

w formie rozruchów w dwóch przędzalniach angielskich,  Manifestanci 
w liczbie około 1,000, wśród których było wiele kobiet, zostali wyparci 
przez policję po za obręb fabryki. Przyczyna rozruchów nieznana. 

RR: 

HANKOU 13 1. PAT. Naprężenie sytuacji jest bez porównania 3 
mniejsze. Anglicy mogą swobodnie porjiszać się na terytorjum swej kon- 
cesji. Ewakuacja cudzoziemców jest rześżą bardzo utrudniona z powodu 
braku statków. Kcnsul angielski w Kiu+Kiang zdołał zabrać za sobą ar- 
chiwa. Rezyduje on obecaie na małym statku, na którym zatknął chorą- 
giew konsulatu. Francuski komisarz celny pełni również swe funkcje ma 4 
pokładzie małego statku. 

WO 

Wilno Piątek 14 stycznia 1927 f. 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego m—ru 20 groszy. 
a uiszćzona ryczałtem. 

„ękop sów niezamówionych nie zwraca. 

poseł złożył wizytę zastępcy komisarza Spraw  zagranicz- 3 

Sytuacja w Hankou pozostaje bez zmiany od czasu widocznego od- | 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

BARANOWICZE — ui. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 
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W obozie białoruskim 
Na terenie naszych Ziem Wschod- 

nich możemy zaobserwować  działal- 

noźć trzech, a właściwie, ściśle mó- 

wiąc, dwóch grup białoruskich, Są 

to Włościańsko-Robotnicza Hromada, 

którą trudno zaliczyć do ugrupowań 

wyłącznie białoruskich, gdyż przewa- 

żają tam wpływy partji komunistycz- 

nej, Sielanskij Sojuz posła Jaremicza 
i Chadecja Białoruska pod przewo- 
dem ks. Stankiewicza. Białoruskiej 

Rady Narodowej wobec nader skrom- 

nej działalności nie sposób brać pod 
uwagę, o ile mowa o ruchu bialo- 

ruskim. 

O-zywiście najpotężniejszą grupą 
jest Hromada, Osiągnęła ona w o- 
stainich czasach, dzięki intensywnej 
agiiacji, która natrafiła na _ podatny 
terea na wsi naszej, wobec jej cięż- 
kiego stanu ckonomicznego, rezuita- 
ty pokeźne, wręcz zatrważające, Sieć 
hurików jawnych i tajnych obejmuje 
wszysikie trzy wojewódziwa kresowe. 
Dodać na:eży, że działalaość Hroma- 
dy do niedawna ograniczała się je- 
dynie do terenu zamieszkałego przez 
ludność prawosławną. Obecnie rozpo- 
częła Hromada agitację wśród biało- 
rusinów katolików, wydając specjalne 
w tym celu pismo pod tyiułem „Na- 
rodny Zwon* drukowane czcionka- 

mi łaciń skiemi, 
Drugą z kolei grupą białoruską, 

jak już wspomnieliśmy, jest „Sieian- 

skij Sojuz“. Ideologja tej grupy za- 
wiera się w dwóch hasłach: „Ziemia 

dla chłopów bez wykupu* i „Niech 
żyje wolna, nieżaiezna połączona Bia- 

łoruś", Podłożem, na którem wyrosła 
fa ideologja, jest nacjonalizm  biało- 
ruski oraz fakt, że naród białoruski 
tworzą w ogromnej swej większości 
włościanie a zatem w myśl programu 
Siel. Sojusza interesa nielicznej bar- 
dzo inteiigencji białoruskiej i roboini- 
ków muszą być podporządkowane 
interesom chłopa. Jeżeli chodzi o 
stionę społeczną, iaeologja «Sielan« 
skiego Sojuzu» odpowiada naszemu 
Sironinictwu Chlopskiemu pos. Dab- 
skiego i Biya, 

Działalność Sojuzu od grudnia u- 
biegłego roku znamionuje duże Oży» 
wienie. Organ partji. p. t. „Sielan- 
skaja Niwa* wychodzi punktualnie 
dwa razy tygodniowo, a kierownicy 
„Sojuzu* przejawiają intensywną agi- 
tację na wsi. W stosunku do Hro- 
mady Sojuz zajmuje stanowisko 
wrogie. Hromada jest najpoważniej- 
Szym konkurentem, który, rozporzą: 

dzając dobrze zorgnnizowanym ара- 

ratem. agitacyjnym, utrudnia robotę 

Sojusza. Akcja Hromady ma tem 
większe powodzenie, że główny na- 
cisk kładą jej kierownicy na poło- 
żenie socjalne i stan ekonomiczny 
nie mówiąc nic prawie o  blałorus- 
kości. Sojuz zaś jest w tej trudniej- 
szej sytuacji, jź równoległe do hasła 
„Ziemia bez wykupu* głosi hasło nie- 

zależnej Białorusi które wobec mini- 
malnego uświadomienia narodowego 

naszego chłopa j*st mniej fascynują- 

ce niż obiecanki Hromady podziału 

majątków i inwentarza „panów*. Po- 

wodzenie akcji Hromady wywołuje 

ostre ataki w „Sielanskoj Niwie* któ- 
ra z braku argumentów widocznie 
posuwa się do bezczelnych twierdzeń 

jakoby Hromada działała w porozu- 

mieniu z Warszawą i jej akcja byla 

inspirowana przez polityków pols- 
kich. 

Trzecią i ostatnią polityczną gru. 

pą białoruską jest chadecja prowa: 

dzona przez kilku księży białorusinów: 

Program Chadecji jest równie rady- 
kalnie społeczny i mocno różni. się 

od. programów stronnictw  chrześ- 

cjańsko-demokratycznych wogóle. W 
dziedzinie politycznej chadecja wysu* 

wa hasło niezależnej Białorusi. Dzia- 
łalność tej grupy ogranicza się jedy- 

nie do terenu zamieszkałego przez 
białorusinów katolików, gdzie nawet 
potrafila ostainiemi czasy zdobyć so- 
bie pelne wpływy, 

W stosunku do Hromady grupa 
ks. Stankiewicza ustosunkowuje się 
negatywnie, jednakże, rzecz charakte- 
rystyczna, nie prowadzi bezwzględnej 
kontrakcji, jakby się należało spo- 
dziewać po stronnictwie kierowanym 

przez księży. „Sielanski Sojuz* nato- 
miast cieszy się sympatją chadecji i 

niejednokrotnie obie te grupy wy- 

stępują razem. > „ 
Тут гахет organizacjom politycz- 

nym odpowiadają dwa siowarzysze- 

nia kuliuralno-ošwiatowe, Jedno T-wo 

Białoruskiej Szkoly będące w całko- 
witej zależności od Hromady j dru- 
gie pod nazwą lastytut Białoruskiej 

Kultury i Gospodarki, kierowany 
wspólnie przez członków Związku 

Włościańskiego i Chadecji.„. Wobec 
wzmożonej roboty politycznej  wszy- 

sikich grup.i braku inteligencji, oba 
te stowarzyszenia wegetują i owoce 

ich pracy są nader nikłe. 

Tak się mniej więcej w chwili o- 

becnej przedstawia t. zw. rząd  bia- 

łoruski na ziemiach wschodnich. Je- 
go dominującą cechą jest wybujałość 

działalności politycznej, a pominięcie 

pracy kulturalnej Fakt ten potwierdza 

w pewnym stopniu tezę, iż wzrost ak« 
tywności grup białoruskich jest zjawi- 

skiem sztuczuem, przemijającem gdyż 
nie posiada trwałych fundamentów 
kulturalnych, bez czego kazda akcja 
polityczna przędzej czy później ska- 

zana jest na niepowodzenie. 

  

Rysownik „DUNCIO* 
wykonuje wszelkiego rodzaju rystinki 
piórkiem i więziem, jakto: reklamy, 
winiety, ilastraćję książek 1 t. p. 

rzeczy.  Dowiedzieś się można, 
kawiarnia;piekarmia <Udziałowa> róg 

Mickiewicza i Garbarskiej.   

  

Poszukujemy 
pierwszorzędnych     

        

     

   
   

  

    

  

     

    

Pierwszeństwo 

mają 

rys i referencje do administracji 

WYMAGAMY: Nieskaziteluej opinji, dobrej prezencji, eleganckiego 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowania, umiejętności konferowania z ludźmi wyższych ster. 

Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy 
pierwszeństwo takim kandydatom. 

KANDYDACI muszą byt wytrwali, pracowici i inteligentni—mieć również 
stały charakter. Jeżell nie pracowali dotychczas jako sgenci firma ich 
tego nauczy. Kandydaci muszą poświęcić całą swoją pracę li tylko dia 

naszej tirmy. 

rutynowani sprzeddoć 
OFIARUJEMY: 

wysoką w obcej walucie obliczoną prowizję. 
Pracowity inteligentny sprzedawca zarabia u nas zł. 1200—2000 miesięcznie. 
Nasza firma szwedzko-amerykańska posiada oddziały na całym Świecie 

i dla pracowitego człowieka możność pracy w rożnych krajach. 

AJENCI posiadający już inne reprezentacje i Indzie niewytrwałi z 

poderwaną opinią niech się nie zgłaszają. / 

Odpowiadający powyższym warunkom zechcą złożyć ofertę, podać życio- 
«Słowa» pod <Zdelni Sprzedawcy» 

Dyskrecja zapewniona. 

  

e 

4
4
0
0
+
6
4
4
4
0
5
:
0
4
4
0
4
4
4
0
4
 
4
4
0
4
5
 
+
0
0
9
4
 

NIEŚWIEŻ — ui. Raiuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego —- 
ST. ŚWIĘCIANY —-wi. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 
za tekstem 10 proszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
Graz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe © 25 proc, drożej. 

W m—ch rio ie 

  

Sejm i Rząd. 
Plenarne posiedzenie Sejmo 
odbędzie się po 20 stycznia, 

WARSZAWA, 13 1 (żel. wł. Słowa) 
W Sejmie .po skończonych obradach 
komisji budżetowej panują pustki. 
Jedynie iniensywna praca wre w dru- 
karni Sejmowej, gdzie przygotowują 
się druki preliminarza budżetowego 
pod kierunkiem pos. Rymara.. Ple- 
narne posiedzenie Sejmu odbędzie 
pomiędzy.20 a 25 stycznia w tym 
czasie bowiem jak przypuszczają w 
kołach Sejmowych, zdąży Senat prze- 
prowadzić dyskusję budżetową, która 
E wiadomo, rozpocznie się 18-go 

« m. 

Komisja rzeczoznawców do 
spraw mniejszości. 

Komisja rzeczoznawców dla spraw 
województw wschodnich i mniejszo- 
ści narodowych przy komitecie poli- 
tycznym rady ministrów rozpoczęła 
swoją sesję dn. 9 b. m. Udział w 
posiedzeniach biorą rzeczoznawcy: p; 
minister Łeon Wasilewski, dr. Hen 
ryk Loewenherz i red. Tadeusz Ho- 
łówko. Z ramienia ministerstwa spraw 
wewnętrznych udział w posiedzeniach 
biorą: dyr. departamentu politycznego 
dr. Kazimierz Świtalski i naczelnik 
wydziału narodowościowego p. Su- 
chenek-Suchtcki. 

P. dr.-Świtalski przedstawił spra- 
wozdanie z czynności rządu w dzie- 
dzinie wchodzącej w zakres działania 
komisji rzeczoznawców w okresie od 
poprzedniej sesji, Następnie komisja 
rzeczoznawców przystąpiła do omó- 
wienia spraw, przedłożonych / przez 
rząd i do ustalenia. swojej opinii o 
nich. Na pierwszym planie zna'azły 
się sprawy, dotyczące ludności ukra- 
ińskiej i białoruskiej w dziedzinie ade 
ministracyjnej, gospodarczej i kuliu- 
rainėj. 

„Przy sposobności komisja stwier- 
dziła, że wiadomości niektórych pism 
o pertaktacjach członka komisji p. 
Hołówki w Pradze w sprawie uniwer- 
Sytetu ukraińskiego nie odpowiadają 
rzeczywistości. P. Hołówko jeździł 
jedynie w celu zapoznania się z or- 
garizacją i stanem ukraińskiej aka- 
aemji rolniczej w Podjebradach pod 
Pragą. Przy omawianiu poszczegó!- 
nych kwestjj obecni byli delegaci 
prezydjum rady ministrów i minister- 
stwa sprawiedliwości. 

Sesja bieżąca komisji potrwa czte- 
ry dni. 

Zjazd duchowieństwa prawo- 
. sławnego. 

W Warszawie obraduje zwołany 
przez ks. metropolitę  Dyonizego 
zjazd duchowieństwa prawosławnego 
i starostów cerkiewnych. 

Pierwsze dwa dni obrad zjazdu 
stwierdz ły, iż pomiędzy najwyższą 
władzą cerkiewną a duchowi ństwem 
i społeczeństwem prawosławnem w 
Polsce panuje całkowita jednomyśl- 
ność co:do konieczności oparcia ży- 
pań cerkiewnego na zasadach sobor- 
ności. 

Wymiana dokumentów ratyfi. 
kacyjnych, ы 

WARSZAWĄ, 12—j. Pat. Dnia 
12 stycznia 1927 roku nastąpiła w 
Warszawie wymiana  dokumętėw 
ratyfikacyjnych porozumienia prowizo- 
rycznego w. sprąwach hąndlowych i 
nawigacyjnych pomiędzy Polską a 
Bułgarią, podpisanego ania 29 kwiet- 
nia 1925 roku. Powyższej wymiany 
dokonaii ze strony Polski p. August 
Zaleski, minister spraw zagranicz- 
nych, ze strony Bułgarji—p, Vlady- 
mir  Robeff, minister - pełnomocny 
Bulgarji w Warszawie, 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzęj e najle i 
Pydaniejn PRD o ih 

i celów malarskich, 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. 
Wszędzie do nabyca. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem, 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
Ind utrwala granice Ziem 
Wschodnich _ Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 48. 

Biuro Techniczno - Handlowe 

J- KRUŻOŁEK j A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej: 3, tel. 560. 
Adres tel. — «<KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane.



  

Otwarcie Domu ludo- 
wego. 

Krasne n/Uszą. 

W dniu 9 stycznia odbyła się w 
mieście naszem z upragnieniem ocze- 
kiwana przez tutejsze społeczeństwo 
uroczystość. W dniu tym został uro- 
czyście otwarty dom ludowy, który 
powstał staraniem komitetu złożone- 
go z p.p. sędziego Feliksa Jastrzęb- 
skiego, mecenasa Krzyżanowskiego, 
księdza Drabba, b wójta Surynta i 

osadnika wojskowego Sowińskiego z 
Ppłk. Pytlem d-cą 10 Baonu KOP na 
czele, przy wydatnej pomocy tutej- 
szego społeczeństwa, oraz władz 

miejscowych: p. Starosty Nitosław- 
skiego, Rady gminnej Krasnieńskiej, 
Urzędu Ziemskiego i inżyniera Po- 
wiatowego. Wspomnieć również na- 
leży o zasłudze miejscowego pro* 
boszcza  parafjj prawosławnej O. 
Woszczenki, który przez zamianę pla- 
cu umożliwił komitetowi uzyskanie 
odpowiedniego micjsca pod budowę. 

Obecnie dom ludowy w Krasnem 
stanowi własność Macierzy Szkolnej. 
Jest to zapewne pierwszy na Kresach 

wypadek kiedy dom ludowy posiada 
własny lokal specjalnie na ten cel 
zbudowany. jakie trudności musiał 
pokonać komitet przy gromadzeniu 

Środków każdy z łatwością sobie 
wyobrazi. Dzięki jednak znacznemu 
poparciu ze strcny przedstawicieli 
Macierzy Szkolnej ziem _ wschodnich 
w osobie pp. Prezesa D-ra Węsław- 
skiego i Dyrektora Ciozdy udało się 
w tak szybkim tempie doprowadzić 
rozpoczęte dzieło do końca. Trzeba 

bowiem zaznaczyć, że komitet rozpo- 
czął pracę w kwietniu 1926 r., a w 
listopadzie dom był już wybudowany. 

Uroczystość wyświęcenia uświet- 
nili swoją obecnością pp. reprezen- 
tant p. Wojewody Wileńskiego Jocz, 
Dowódca 3-ej Brygady K.O.P. Pul- 
kownik Skorobohaty-Jakubowski, Sta- 
rosta Nitosławski z małżonką, panie 
Święcicka, Oświecimska, „ Dyrektor 
Ciozda i inni. Ludność nie tylko mia- 
sia Krasnego, ale też bliższych i dal: 

szych okolic wypełniła wyświęcany 
„gmach po brzegi: Aktu poświęcenia 
podczas którego zostały wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia, doko- 
mał ksiądz proboszcz Drabb, W cza” 
sie obiadu, którym miejscowe społe- 
czeństwo podejmowało przybyłych 
SĘ wygłoszono szereg przemówień. 

godz. 4-ej popołudniu p. Ciozda 
przy szczelnie wypełnionej przez lud- 
ność ze wsi okolicznych sali wygło- 
sił prelekcje „ O wsi Liskowie”, któ- 
rą ilustrował przeźroczami. Po „pre- 
lekcji odbył się koncert pań  Świę- 
cickiej i Osiecimskiej, z których pierw= 
sza swoim uroczym śpicwem, a dru- 
ga czarująicą muzyką wprawiały . w 
zachwyt słuchaczy. Następnie przy 
dźwiękach orkiestry 86 p.o., udzielo- 
nej bezinteresownie przez Dowództwo 
pułku, ludność įpląsala do późnego 
wieczora, 

Dzień wyświęcenia pozostawił po 
sobie miłe i nie zatarte wspomnienia 
s. wszystkich uczestników uroczysto- 

PIŃSK. 

— Demonstracje w więzieniu 
Pińskiem. Przed kilku dniami w 
więzieniu pińskiem wybuchły demon- 
stracje, wywołane przez osadzonych 
w więzieniu komunistów. 

Komuniści po postawieniu szere- 
gu żądań, których admini :tracja wię: 
zienia nie mogła uwzględnić, ogłosili 
głodówkę. 

Jednocześnie wśród 39 więźniów 
politycznych, odsiadujących dłuższe, 
lub krótsze kary w więzieniu pińskiem 
zawiązano tajną organizację, mającą 
na celu zakładanie wśród więźniów 
kryminalnych  jaczejek  komunisty- 
cznych. Dzięki energicznemu wystą- 
pieniu władz więziennych głodówkę, 
jak i zorganizowane jaczejki z'ikwi- 
dowano. Prowadzone dochodzenie 
pozwoliło ustalić, iż akcję demonstra- 
cyjną więźni pińskich kierowały or- 
ganizacje komunistyczne z zewnątrz, 

Usiłowano wywołać demonstracje 
pod więzieniem, jednakże dzięki ener- 
gicznym wystąpieniom władz do de- 
monstracji poważniejszych nie doszło, 
a policji udało się zdemaskować kie- 
rujących ruchem komunistów. 

W związku z powyższem policja 
aresztowała parę osób, które stale 
utrzymywały kontakt z osadzonymi 
w więzieniu komunistami. 11 wię- 
źaiów przewieziono, po zlikwidowa- 
niu wystąpień, do więzienia w siedl- 
cach, reszta aresztowanych została 
umieszczona w osobnych celach. 

GRODNO. 

-— Dalsze szczegóły kradzieży 
w lombardzie miejskim. Jak już 
podawaliśmy w pi rwszych dniach 
stycznia nieznani sprawcy dokonali 
olbrzymiej kradzieży w lombardz e 
miejskim w Grodnie przy ul. Orzesz- 
kowej; wynosząc kolczyków, obrą: 
czek, pierścionków i innych koszte- 
wności na sumę 20.000 zł. 

Prowadzone šiedziwo pozwoliło 
ustalić, iż w kradzieży brali udział 
wykwalifikowani kas arze. 

Władze śledcze i policja idąc śla- 
dami nieznanych zbrodniarzy, wykryły 
ciekawy szczegół: 

Jak stwierdzono w drodze dakty- 
loskopji, odbitki rąk na niektórych 
przedmiotach, zaajdujących się w io- 
kalu lombardu, są podobne do od- 
bitek, które w swoim czasie udało 
się uzyskać po dokonanej głównej 
kradzieży w banku depozytowym w 
Warszawie. 

Jednocześnie zostało udowodnio- 
nem, iż w rabunku wzięły udział czte- 
ry osoby, Jak dotychczas nia xrdała- 
no ustalić czy zostały już spredane 
i w jakiej ilości przedmioty ztabowa« 
ne, jedynie zaobserwowano na czar- 
nej giełdzie w Grodnie brak złotych 
monet rosyjskich, co wskazywałoby 
na to,iż część zrabowanych pienię” 
dzy złotych na giełdzie zostałe sprze- 
dana, a giełdziaże bojąc się wpaść 
w ręce policji wstrzymują się narazie 
od wymiany tych monet, 

Dalsze dochodzenia trwają, a ze- 
znania aresztowanego stróża lom- 
bardu i pozostawione przez zbrodni- 
cze ślady dają nadzieję wykrycia nie- 
ujawnionych dotychczas sprawców 

kradzieży. : 

BRASŁAW. 

— Walne zebranie Koła Zwią- 
zku Oficerów Rezerwy. W dniu 
6 stycznia r. b. odbyło się w Bras- 
ławiu doroczne walne zebranie Kola 
Z. O. R. pod przewodnictwem kpt. 
rez. Siła Nowickiego, który wygłosił 
dłuższe przemówienie, dotyczące przy- 
szłej pracy Brasławskiego Koła. 

o odczytaniu sprawozdań z dzia» 
łalności Koła, sekretarz por. rez., ig- 
nacy  Długoborski  sprawozdał o 
przebiegu Waln Zjazdu D:lega- 
tów Z. O R. "Rzplitej Polskiej w 
Warszawie i uchwalonych tam rezo- 
lucjach, Na zebraniu poruszono spra- 
wy przysposobienia wojskowego, sto- 
sunku do innych organizacji b. woj- 
skowych, oraz uchwalono przystąpić 
do Spółdzielni Wydawniczej Oficerów 
Rezerwy we Lwowie i uruchomić na 
terenie powiatu. Brasławskiego szereg 
imprez dochodowych. 

Podczas dokonania nowych wy- 
borów do Zarządu Koła weszli: kpt. 
rez' Bolesław Kurczewski, por. rez. 
Józef Unecki, i por. rez. Stanisław 
Orłowski; do Komisji Rewizyjnej — 
rtm. rez. Olgierd Oskierka, i ppor. 
rez. Leon Łasiowski, Jako zasiępca 
ze. wybrany kpt. rez. Stanisław 

ilip. 
W przeddzień zebrania w dniu 

5 stycznia b. rr w salach Starostwa 
i sejmiku Brasławskiego odbył się 
bal oficerów rezerwy przy licznym ич 
działe oficerów. miejscowych wddzia: 
łów. K.O.P. oraz miejscowego społe- 
czeństwa, który dzięki wydajnemu 
poparciu S'arosty Brasławskiego p. 
Ž-listawa Januszkiewicza i p. p. Wła- 
dysławowstwa Krajewskich przyniósł 
znaczny zysk przeznaczony na zało- 
żenie bibijoteki Koła. 

SŁ o w 

Prowokacyjna  odpo- 
wiedź Niem ec na mowę 
ministra Zaleskiego. 
Niemieckie  półurzędowe biuro 

Woffa ogłosiło następujący komuni- 
kat oficjalny: 

„Mowa wygłoszona w niedzielę 
przez polskiego ministra spraw za- 
granicznych Zaleskiego, skłoniła nas 
do zasięgnięcia informacyj w  nie- 
mieckich kołach rządowych, jakim 
przyczynom i wzglętom należy przy- 
pisać częściowo jaskrawe ustępy tej 
mowy. 

„Z miarodajnej strony udzielają 
nam—pisze biuro Wolfta—następu- 
jącej odpowiedzi: „To, że p. Zaleski 
w podniostych słowach  zachwalał 
Polskę, jako kr:j pacyfistyczny i jako 
tradycyjne ognisko pokoju w Europie, 
jest znamieniem polskiej polityki, któ- 
re jako takie, nie potrzebuje komen- 
tarzy. Ważnem jest, że polski mini- 
ster spraw zagranicznych szukał spo: 
sobności do publicznego i formalne- 
go zarzucenia Niemcom złamania 
statutu Ligi Narodów. Tego rodzeju 
oskarżenie przez mocarstwo repre- 
zentowane w Radzie Ligi Narodów 
- istotnie zupełaie niezwykłym ob- 
awem. Należałoby przypuszczać, że 
właściwą drogą do podobnie ciężkie 
go oskarżeaja byłby apel do odnoś- 
nego organu Ligi Narodów, miano- 
wicie do Rady Ligi Narodów. jeżeli 
mowa warszawska ma być przygryw- 
ką do rozprawy w Genewie to w 
takim razie oczekujemy jej chętnie. 
P. Zaleski twierdzi, że Niemcy naru- 
szyły artykuł 10 statutu przez to, że 
uprawiają znowu „gwałtowną ofenzy- 
wę propagandową”, ponieważ jak wia- 
domoart. 10zajmuje się poszanowaniem 
nienaruszalności terytorjów czł. Ligi. 
Nie oznacza tę niczego więcej, jak 
tylko to, że Niemcy zdecydowały się 
w ostatnich czasach do agresywnego 
wystąpienia przeciw Polsce i przygo- 
towują to wystąpienie przez stosowną 
Pore. Nic nie jest bardziej 
ezsensowne jak podobne iasynuacje. 

Stanowisko Niemiec w kwestji pol- 
skich granic zachodnich jest znane 
od lat i nie potrzebuje żadnej pro- 
pagandy. Było ono przez odpowie- 
dzialnych mężów stanu częstokroć i 
bez ogródek stwierdzone. To jasne 
i niezmienne stanowisko polityki nie- 
mieckiej jest raczej wszystkiem in 
nem, jak naruszeniem paktu Ligi 
Narodów. Sens paktu, szczególnie 
sens art, 10 nie leży w tem, ażeby 
zatamować na zawsze rozwój życio- 
wy, odpowiadający wspólnym intere- 
som |narodów. Wynika to, gdyby 
tylko to jedno przytoczyć już z art. 
19 paktu, który do zadań Ligi Na- 
rodów zalicza oddziaływanie w kie- 
runku rewizji układów, jakie stały 
się niewykonalne i takich międzyna- 
rodowych stosuaków, których utrzy- 
manie zagrażać by mogło pokojowi 
światowemu. 

„P. Zaleski nie tylko zapomina o 
tym artykule 19, lecz wogóle nie 
wzmiankuje zgoła o całym dziele la- 
carneńskiem, aczkolwiek wie on 
dobrze, w jakim duchu toczyły się 
rokowania nad dojściem do skutku 
tych paktów i jaką treść one zawie- 
rają. Wierzymy, że zbyt głęboko juz 
w opinji publicznej Świata zdołało 
się utrwalić przekonanie o słuszności 
stanowiska Niemiec, aby p. Zaleski 
mógł mieć nadzieję dokonania ja: 
kichś zmian przez swe śmiałe i do- 
syć często zbijane twierdzenie o pra- 
polskim charakterze obszarów po- 
granicznych oraz © ich niezbędności 
dła Polski. 

„Wszystko io jest takis jasne i 
znane, że trzebaby rzeczywiście, až 
doszukiwać się specjalnych" motywów, 
które skłoniły polskiego ministra 
spraw zagranicznych do wysunięcia 
właśnie obecnie w sposób niemał 
sensacyjny kwestji granic wschodnich, 
a jednocześnie do zarzucenia nie- 
mieckiej polityce zagranicznej zwroiu 
w stronę agresywnych zamiarów i 
kroków. Być może, że uległ on wpły- 
wom i rozumowaniu prasy swego 
kraju, która ostatnia wyraźnie wyko» 
rzystała rokowania Niemiec z konfe- 
rencją Ambasadorów w sprawie 
twierdz wschodnich do przedstawie- 
nia kwestjonowanych fortyfikacyj, ja- 

о 

Krwawe powstanie chtopskie w Pskowie. 
Według doniesień z Mińska w pow . Ostrowskim gub. Pskow- 

skiej vybuchły ponowne zbrojne ro/ruchy włościańskie. Zda- 
niem powstańców poprzednie rozruchy, jakie miały miejsce w 
końcu roku ubieglego,uspokojone zostały na skutek prz.rzeczeń 
danych przez władze sowieckie, iż wszystkie postulaty włościan, 
zwłas:cza dotyczą e zmniejszenie podatków będą uw giędn one. 

Zam ast dotrzymania obetnicy rząd sowieck: dokonał I'cz- 
nych aresztów t zastosował represje w stosunku do powstańców. 

Obecne węc powstanie jest odpowiedzią na dalszy ucisk. 
Powstanie to ogarnia coraz szersze tereny. Wład e sowieckie 
ściągnęły większe foddziały wojsk, a oddziały karne palą całe 
wsie i rozstrzeliwują każdego, kto zostanie przychwycony 
z bronią w ręku. 

"t L A WAÓDJBACACO: RWLIEA 
  

Nieudana misja Curtiusa. 
BERLIN, 13 I. PAT. Na edbytem w Reichstagu posiedzeniu frakcji 

centrowej zapadła uchwała odrzucająca propozycję dr. Cu'riusa aby cent- 
rum wstąpiło do rządu, opartego na plaformie sirounictw środka, łącznie 
z miemiecko narodowymi. 

Prasa wyraża przypuszczenie, ze misja, dr. Curtiusa na tem się za” 
kończyła i zastanawia się, czy prezydent Hiadenburg powierzy mu z ko- 
lei nową misję utworzenia rządu stronnictw Średka, cieszącego się popar- 
ciem niemiecko-narodowych. 

Zbrojny zamach na granicę rumuńską, 
BUKARESZT, 13.1, PAT. Rador donosi: Banda żołnierzy bolszewic- 

kich przekroczyła ostatniej nocy Daiestr pod miejscowością Bugas, ata- 
kując karabinami maszynowemi i granatami ręcznymi posterunek rumuń- 
skiej Straży paz. Podczas ataku oświetlano ten posterunek ref ek- 
torami. Po bardzo silnym ogniu bolszewicy zostali odrzuceni przez ru- 
muńską straż pograniczną i uciekii w kieruaku Odessy. Jeden z żołnie- 
z rumuńskich został zabity. Władze rumuńskie wszczęły odpowiednie 

ztwo. 

Komuniści polscy do Waldemarasa. 
W dniu przedwczorajszym t. zw. sekretarjat międzypartyjny walki 

o amnestję, który ukonstytuował się z działających wspólnym frontem 
N. P. Ch. — Związku Chłopskiego poselskiego Klubu Hromady i t. d. 
wysłał do litewskiego prezydenta rady ministrów  Waldemarasa depeszę 
rotestującą przeciwko prześladowaniom komunistów w Kownie, potępia- 
ac ostatnio dokonane w Kownie rozstrzały. 

Powrót p. Prezydenta. 
WARSZAWA, 13—1I. Pat. Dziś o godz. 8 min. 15 rawo, po dwudnio- 

wej nieobecności, powrócił z Ostrowca do stolicy p. Prezydent Ragczy- 
pospolitej, Na dworcu witali p. Prezydenta komisarz rządu m. st, War- 
Szawy Jaroszewicz, komendant policji Czyniowski, komendant miasta płk. 
Rozea, przedstawiciele Ministerstwa Komunikacji oraz kancelarji cywilnej 
i wojskowej p. Prezydenta z szefem kancelarji p. Dzięciołowskim na czele, 

Fałszerze 5-cio złotówek. 
GDAŃSK. 13.1. Pat. Od kilcu miesięcy kursowały w Qdańsku w 

większej ilości falsyfikaty polskich S5-złotowych banknotów. Po dłuższych 
obserwacjach udało się policji gdańskiej wykryć i aresztować w ubiegłą 
sobotę głównego oszusta, właściciela składu tytoniu w Gdańsku, Judę 
Liebermana i czierech jego towarzyszy, kiórzy zajmowali się puszczaniem 
w obieg falsyfikatów. Wadług mobieżaego oszacowania, aresztowani 
puścili w obieg falsyfikaty na sumę ok. pół miljona złotych, Lieberma- 
nowi udowodniono, że przywoził falsyfikaty w większej ilości z Warsza- 
wy do Qdańska. 

Wisła wzbiera. 
KRAKÓW, 13 1 PAT. Z powodu ostatnich deszczów Wisła pod 

Krakowem gwałtownie wzbiera. Woda sięga do poziomu dolnego bulwaru. 
W skutek wysokiego poziomu wody zosłały znowu zalane roboty około 
budowy nowego mosth. 

ko militarnie zagrażających Polsce. bawy z powodu niejasnych stosun- 
Być może, iż spodziewał się równi:ż 
skierować wodę na młyn pewnych 
polityków francuskich, którzy w ostat- 
mim czasie zwalczali rychłe opróżnie- 
nie Nadrenji tym argumentem o rze- 
komym zagrażaniu Polsce. Być mo- 
że, że pozatem mowa ta oparta była 
na pewnych określonych tendencjach 
względem Litwy, na co zwłaszcza 
wskazuje odrzucenie rzekomego pla- 
nu zamiany korytarza na Litwę i Kłaj: 
pedę. Rządowi niemieckiemu nie jest 
wiadomo co kryje się po za tym pla: 
nem i kto zdaniem p. Zaleskiego, 
wysuwa go, ponieważ ze swej stro- 
ny dowiedział się 6 tym p'anie tylko 
z prasy zagranicznej. Gdyby podob- 
ne wyrażenia służyć miały jako po- 
wód do wywołania rozdzwięku po: 
między Niemcami a Litwą, wówczas 
należy je odrzucić z całym naciskiem. 
«Reasumując—koń czy Biuro Woiffa 

— należy niestety obawiać się, że te- 
go rodzaju wynurzenia, do których 
stanowisko Niemiec nie dało żadnego 
powodu, nie posłużą jak twierdzi p. 
Zaleski do uspokojenia sytuacji Euro- 
pejskiej, lecz przeciwnie doprowadzą 
do tego, że wzmocnione. zostaną ©- 

ków w Europie Wschodniej. Jest no- 
torycznym faktem, że podobne oba- 
wy istnieją. Nismcy są tyłko w tem 
jednem zainteresowane, ażeby Sspo- 
kojny i pokojowy rozwój w рай- 
stwach wschodnio europejskich został 
wzmocniony, dlatego też obserwować 
będą Niemcy z całym spokojem, ale f 
z baczną uwagą przebieg wypadków 
w tych krajach». 

(Podobne enuncjacje ze strony nie- 
mieckiej, jak powyższy komunikat 
Waiffa, poprzedzony licznemi odgło- 
sami prasy niemieckiej Świadczą © 
powaźżnem zakłopotaniu wobec jasno 
sprecyzowanej linji politycznej pol- 
skiego ministra spraw zagranicznych. 

tanowisko rządu polskiego okre 
ślone w mowie ministra Zaleskiego 
i poparte jednomyślną opinją spałe- 
czeństwa polskiego jest zupełnie wy- 
raźne zarówno co do swoich linji 
wytycznych, jak i co do swoich po- 
kojowych motywów zrozumiałych dla 
dobrze uświadomionej opinji świato» 
wej. Żadne enuncjacje, lub teadencyjne 
komentarze nie są w stanie osłabić 
wywodów minisira Zaleskiego). 

Tydzień propagandy trzeźwości. 
Na terenie całej Rzeczypospolitej w 

dnisch od 1—7 lutego b +. aibes cić ty- 
dzień proragandy trzeźwości. 

„Do omówienia tej sprawy i zorganizo- 
wania oznaczonego wyżej tygodnia w Wil- 

nie odbyły sę dwa zebrania orgariaacyjne 
przedstawicieli różnych miejscowości а- 
nizicji — włądz i mrzędów. 'Ostatuie posie- 
dzenie w szerszem i odb;ło się dnia 
1! stycznia b. r. pod przewodnictwem Prof 
D—ra St, Wiadycz<o na którem D—r Kc- 
siński w krótkich słowach uzasadnił koniecz- 
ność najenergicniej zej walki z alkoholem. 
Na tem posiedzeniu został wyłoniony K9- 
mitet wy»ocoawczy Tygodnia prop*gamć. 
trzeźwości w < sobach: f. D—ra ŚŁ Wła- 
dyczko — Przewodniczący, Ks. Kanonika 
Adama Kujeszo — Viceprzewodnic:ący, D-ra 
K. Kosińskiego — Sewvretarz, Radcy Wło- 
dzimierza Kurskiego — skarbnik — oraz 
«:łocków Komitetą Prof. D—ta Jana Szmac- 
ło, Dyrektora B. Binkowssiego, D—ra Ste- 
fana Brokowskiego 1 D—ra Morawskiego 
Zorganiaowane zostały równiaż pJszczególne 
Sekcje. 

Program tygodnia propagandy trzeżwe- 
ści ma być następujący: 

1) Akacemja pizeCiwalkoholowa w Uni- 
wersytece, na wanej będą wygło:zue od- 
Cayty przez pp. Prof. — j, Szmusło, St. 
Władyczko, R, Radziwiłównę, D—ra Bro; 
kows,iego i Ks. P of. Miłkowskiego. 

2) Odczyty i pogadauxi we wszystkicia 
szkolach w. Wilzie, w domaca tudowych i 
w wojsku. 

W miarę możności odczyty będą iłu- 
Strowaąe p.z źroCzami i stosownym filmem 
kiacmatograticany m. 

3) Specja'na Sekcja literatury przeciw- 
alkoholowej { ргоравачау ma zająć się 
piay gotowaniem ma tea okres czasu — mie- 
zbędnych ulotek, pi.katów, broszur, transpa- 
rentów i t. p. 
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Nowości wydawnicze. 
— Emil Zegadłowicz: «Dom Jałow- 

cowy»>. Poczje. Str. 338. Warszawa. P. Hee- 
sick. 1927. 

— Zdaisław Dębicki: <Z północy i 
południa». Str. 334. Warszawa. Gebethner 
i Worft, 1927. 

Są to wrażenia z podróż 
Włoszech, Szwecji, Rumunji i Tarcji. Są te 
łisty z podróży z Jat 1907 do 1924 — cie- 
kawe, wybornie pisane, pełne spostrzeżeń 
i poglądów. Sprawozdanie, dające wyobra- 
żenie o miłej i pouczającej lekturze, którą 
Dębicki uraCzył nasrą publiczność $. zw. 
<czytającą» (ach! czemuż nie <kupującą 
książki» ?) »amieócimy n €bawem w <Słowie». 

— Walerjau Charkiewicz: <U grobu 

po Finiandji 

Bnii Kościelnej» (wrażenia z podróży dogy 
y. rowici. Str. 36. Jiustracje, Kraków. 1926, 

— Balzac: sPierwsze kroki». Powieść. 
Przekład Boya-Żeleńskiego. Str. 250. War- 
szawa, Nakład Druksrni Krajowej. 1927. 

Jest to tom 89  przewładów Boya. 
»Pierwsze kroki» nie słyną jako jeden s maj- 
ważniejszych utworów Ba ząka, wszelako 
warte są poznania, tyle w tej powieści mą- 
drości życiowej, humoru i werwy. <Pierw- 
Sze kroki» nal żą, jak wiadomo do ogrom- 
nego cyklu <komedji ludzkiej». z 

— Almanach PolonaiB. Stronic 850. 
Mapa Paris, Gebethner i Wolff. 1927. 

Jest to praca zbiorowa całego komiistu 
redakcyjnego. Na wydawnictwo łożyło na- 
sze ministerstwo spraw zagranicznych. Kon- 
trole nad publikacją mał wydział praso- 
wy MSZ,Książka wzorowo ułoż' nai wydana 
zawiera kilkadziesiąt. artykułów — infor- 
macyjnych © Polsce z dziedzny gospopar- 
czej, poiitycznej, społecznej. i kulturalnej, 
ióra wybitnych specjalistów, jax np. Ž. 
arniń ki, W, Mieczkowski, T. Tillinger, B. 

Królikowski, A. Sieceneichen, M. Chorzew- 
ski, min. W. Makowski, E. Mali zewski, H. 
Mościcki, Roman Dyooski, L. Ploszewaxi i 
wielu innych | wypełnia w ten sposób do- 
tkliwą lukę w naszej literataize informacyj- 
no-propag.ndo wej. 

Swym układem i treścią «A'manach 
Połonais» przypom na nieco wydaną w ze- 
sałym roku po augieisku <The Polish Hand- 
book», ca siĘ tomaczy tem, że obie książki 
zostały opracowane przez ten sam komiiet 
pedakczay w Warszawie, według jednoli- 
tego planu. «Almanach Polonaiss opiera 
się jednak na późniejszych Cyfrowych ma- 
terjałach i jest znacznie Dogutszy treścią. 

<Ajmanach Polonats» powiniea nietylko 
anależć się w ręsu każdego cudzuziemca 

«pca, przemysłowca, polityka, inb turysty), 
nteresującego ię Polską, lecz również 
wzbudzić zainteresowaaie publiczności pol- 
skiej, sianowiąc pi:rwszą pióbę informowa- 
nia Cudzoriemców o życiu Pol ki w jego 
całokształcie bez wiaściwej częsio tego r 4 +- 

dzaju wydawnctwom przecady i upiększeń. 
Umies;czenie na końcu w «Almanachu» - 

spisu banków, instytucyj społecznych i pry- 
watnych, spisu ciała dypromatyć nego Oraz 
adresów konsulatów czyni to wydawnictwo 
jeszcze bardziej pożyteczacm. 

— alskry», przewybornie redagowany 
tygodnik ilustrowany ola młodzieży, wycho- 
dzący we Lwowie, wstąpił na króko przed 
Nowym Rokiem w pią:y rok istnienia. W ze- 
szycie 3-Cim, z 1 StyCz ia r. b. zuajlujemy 
misdzy innemi dokończenie żydorysu Św. 
Stanisława Kostki (<Najmłod3zy Święty»), 
doskocaie opowiedzianą rzecz o dawnych 
modach (ku uciesze panienex), dalszy €iąg 
powieści Czyżowskiego <Mały Jim, korsarz 
z Hoqolulu», wskazówki jak konstruować 
radja domowym sposooem, rzecz o skropio- 
nem EE it. p. Wielka rozmaitość 
rubryk stałych, kore<pondercyj z cz teinika- 
m, kącik znajomych, konkursy łamigłówko+ 
we, fotograficzne, krajoznawcze etc. 
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Jerzy Dąbrowski. 
Styczeń wileński 1919: r. 

Sytuacja polityczna w pierwszych 
chwilach organizowania się Samo- 
obrony wileńskiej przedstawiała się 
następująco: ze wschodu ciągnęła 
kilkuseitysięczna armja niemiecka po- 
dzielona na korpusy i dywizje, która 
mimo nowego, rewolucyjnego porząd- 
ku rzeczy, zachowała jednak we- 
wnętrzną spoistość. Za cofającemi się 
wojskami niemieckiemi szły bezładnie 
falą bandy bolszewickie dopełniane 
na miejscu przez najgorszego ro- 
dzaju męty społeczne, które jedno- 
cześnie z krasnoarm ejcami grabiły 
na lewo i prawo wszystko co Się da- 
ło zagrabić, znęcając się nad ludnoś- 
cią i załatwiając osobiste porachunki. 
W lukach tworzących się pomiędzy 
ustępującemi oddziałami niemieckie- 
mi grasowali bezkarnie emisarjusze i 
agitatorzy bolszewiccy, przygotowując 
grunt dla wzniecenia rewolucji, do- 
prowadzając często do ekscesów 
zbałamuconych chłopów. Napady ra- 
bunkowe па dwory i bogatszych 
mieszkańców miasteczek kierowane 

przez agentów bolszewickich stały się 
rzeczą niemał codzienną zwłaszcza w 
miejscowościach oddalonych od li- 
nji kolejowych któremi cofali się 
Niemcy. ^ 

Próby organizowania samoobrony 
na miejscu spotkały się z sprzeci- 
wem ze strony dowództwa niemiec- 
kiego, które przychylnem okiem 
patrzyło na wzrost propagandy bol- 
szewickiej i niszczenie polskiego sta-- 
nu posiadania. Zorganizowane tu i 
owdzie R oddziały sama- 
obrony z jednej strony narażone by- 
ły ma prześladowania Niemców z 
drugiej nie mogły rozwinąć ani ener- 
gicznej propagandy werbunkoe ej ani 
agitacji aby się przeciwstswić propa- 
gandzie bolszewickiej. W ten, spo- 
sób zorganizowana dopiero w po- 
czątkach Samoobrona w Mińsku, w 
której czynny udział brał obecny wo- 
jewoda wileński, p. Władysław Racz- 
kiewicz, nie mogła czynnie się prze- 
ciwstawić M za wojskami nie- 
mieckiemi bolszewikom i zmuszona 
została się zlikwidować, a jej uczę- 
stnicy w czarnei swej części przybyli 
do Wilna, gdzie weszli w skład Sa- 
moobrony Wileńskiej, 
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Odwrót armji niemieckiej odbywał niemieckich paszportów i przepustek, 
się coraz szybciej. Pierwotnie ustało- wydostawanych z wielkim kłopotem 

ny plan ewakucji przewidywał osta- nie gwarantowało całkowitego bez- 

teczne opuszczanie terenów na wschód pieczeństwa. Od Lap na wschód 
od Buga na połowę kwietnia uległ zarząd spoczywał w rękach Dodódz- 
zmianie tak dalece że w grudniu 1818 twa wojsk niemieckich, które, ewaku* 
roku arjergardy niemieckie znałazły jąc swe oddziały, skupiało je, rzecz 
się w rejonie Mołodeczna, Świencian naturalna, w większych ośrodkach 
1 Baranowicz stale się przytrzymu- komunikacyjnych, wieś natomiast 
jac linji kolejowych. pozostawała na opiece Bożej. W 

Zgcednie z porozumieniem Da- miarę odpływu wojsk miemieckich 
wódziwa wojsk niemieckich z władza- położenie na wsi stawało się coraz 
mi połskiemi w Warszawie, Niemcy groźniejsze, agitatorzy bolszewicy 
zatrzymali do swej dyspozycji kilka gęsto rozsiani, zuchwali i pewni sie- 
linji kolej «wych. * bie, wygrywając najniższe instynkta 

Większość sił niemieckich i ma- ciemnego 
terjalu wojennego dążyła nach vater- grunt dla porachowania się z «pa- 
laad kolejami Mołodeczno, Wilno, nami», 
Grodno, Białystok i Prostki i z Ukra- Pertraktacje prowadzone pomię- 
iny przez Kowel, Brześć, Białystok i dzy Warszawą a Dowództwem Nie: 
Prostki. Na wytkniętych linjach de- mieckiem w celu objęcia przez wojska 
makracyjnych pomiędzy Polską a polskie terenów opuszczonych przez 
armją niemiecką panował względny Niemców nie dały pozytywnych re- 
spokój. zultątów. Delegaci niemieccy starali 

Najbliaszym polskim punktem się wszelkiemi sposobami przedłu- 
granicznym w stosunku do Wilna żyć rokowania, wynajdując setki drob- 
była stacja Łapy. Komunikacja jed..ak nych powodów, uniemożliwiających 
dia osób prywatnych, jak z Polski, zawarcie porozumienia i przępusz- 
tak z Wilna da Wasser stanowiła czenia wojsk polskich ma wschód 
trudność nie lada nawet posladanie od Bugu. Wyrataa była miechęć 

chłopa, przygotowywali 

'Mtewsko-białoruski 

+ 

Niemców, zgodna zresztą z ich linją 
polityczną, jaką prowadzili od kilka 
już lat, Dowództwu niemieckiemu 
chodziło © niszczenie polskości pod- 
czas gdy obecność wojsk . polskich 
przekreśliłaby odrazu wszystko to, 
co w ciągu paru lat swej filolitew- 
skiej polityki Ober Ost  zdziałał. 
Rezultatem takiego stanowiska Niem- 
ców były utrudnienia i szykany lub 
nawet represje o ile chodziło o sa- 
morzutne organizacje samoobrony, 
prowadząc werbunek ochotników i 
skup broni. Te warunki początkowa 
zmusiły organizatorów samoobrony 
do pewnej konspiracji. W Grodnie, 
w Białymstoku, Suwałkach i Sokólce 
rozpoczęły pracę werbunkową urzędy 
zaciągows Komitetu Obrony Kresów. 
Akcja ta, wymagająca — wielkiej 
ofiarności i samozaparcia się kierow- 
ników, którzy nieszczędzili ani sił 
własny.h, ani pieniędzy wydała owac* 

je rezultaty, tworząc kadrę dywizji 
tak chiubnie 
walki z bolsze- 

broni i materału wojennego nabiera 
rozmachu. Broń nabywano od cofa: | 
jących się niemców, kiórzy dość ‚ | 
chętnie jej się wyzbywali; bywały 1 
wypadki kiedy karabin maszynowy | 
kspowano za kilkadziesiąt marek, a 
za karabin ręczny płacono 5 lub T 
mar., zalężnię od nastroju, w jakim 
się znajdował uciekający żołnież mie- 
miecki. ‚ 

Rozprężenie w wojsku niemieckim 
w miarę szybszego iempa odwrotu | 
z dniem każdym ujawniało się co- 
raz jaskrawiej. To właśnie umożliwi- 
ło rozwój Samoobrony i wysuneło 
konieczność organizowania  oddzia- 
łów oraz ćwiczenia ich w mustrze. 
Jasnem bowiem bylo, że niebawem 
ostatnie szeregi niemieckie opuszczą” 
Wiino a wienczas trzeba będzie sto-” 
czyć walkę z nadciągającemi ban- 
dami. 

Kierownictwo ogólne Samoobrony 
Wileńskiej spoczywało w rękach gen. 
Weytki. Rezuliaty roboty jeżeli chodzi 
o sztab i wykazy na papierze, były 
imponujące.  Ochotaikow o 
się bardzo wielu, ieoz brak koszar, 
tudneść opazowania nowoaaciążne- 

    A 

;zapisanej w dziejach 
«wikami. 

A w Wilnie? W Wilnie po prze- 
nosinach sztabu Samooarony na Za- 
rzecze akcja werbunkowa i skupu  



KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODORICH 

W sprawach naszych 
*organizacyj rolniczych. 

Jedno z pism warszawskich 
z(Unja« Ne 10) podało przed kilku 
dniami wiadomość, pochodzącą 

ze źródeł miarodajnych, że Minister 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych po- 
śtanowił wstrzymać subwencje dia 
Związków kółek rolniczych  woje- 
wództw kresowych. Powyższą wzmian- 

kę pismo zaopatrzyło zapytaniem pod 

adresem Ministerstwa, czy nie grają 

tu rolę względy polityczne. 

Przypuszczać należy, że informa- 

%or »Unjie wiadomość o pozbawieniu 
kresowych Związków kółek rolniczych 

« smoczka rządowego poprostu wygsał 
z palca: stosunek sfer rządzących do 

kólkowiczów pozostał bez zmiany i 

mic nie wskazuje na to, by w dotych- 
czasowej polityce miał nastąpić jakiś 

zasadniczy zwrot. 

W roku ubiegłym subwencje Mi- 
nisterstwa Rolnictwa i D. P. dla or- 
ganizacyj roiniczych, dzialających na 

terenie województwa Wileńskiego, wy- 

nosiły przeszło 119 tysięcy złotych, 
Wileńskie Towarzystwo Rolnicze z tej 

sumy otrzymało 18.500 zł. (w tem 

4700 zł. dia Stacji oceny nasion, ze- 
szta na cele hodowlane i ogólno-ral- 
nicze), Związek Rewizyjny Polskich 
Spółdzielni Rolniczych — 4500 zł., 
pozostałe przeszło 96.000 zł —Zwią- 

zek Kółek i Organizacyj Rolnichych 

Ziemi Wileńskiej (w tem 6000 na 
wydawn' «Tygodnika Rolniczego», 
przeszło 7000 zł. na zakup bibljote- 

czek, około 4200 zł. na nagrody па 
porzegadach inwentarza żywego, хог- 

ganizowanie kursów rolniczych i t. p. 

3000 zi. na zorganizowanie wystawy 

rolniczej w Pos'awach, 76200 zł, na 
cele hodowiene i ogólno-rolnicze). 
W procentach podział wymienionej 

subwencji pomiędzy poszczególn: or- 

ganizacje rolnicze wynosił: 

ła nie na tem co dzieli poszczególne 
watstwy rolników, lecz na tem co je 

łączy, a któraby dawała wajwiększe 

siłków - rządowych. 

Z wielu wzgłędów jednak należy 

wnioskować, że Ministerstwo, całko- 

wicie zdaje sprawę z przyczyn po- 

wiedzmy nie zawsze 

stosunku między miejscowym T-wem 
Rolniczem a Związkiem Kółek, nie 
traci nadziei, że z czasem przyczyny 

te stracą moc i działanie jątrzące i że 

oduzależnia. Stanowi to źródło wiel- 
kiej słabości finansowej przemysłu 
drzewnego. Sytuacja pod tym wzgę: © ) 

ь : Na życzenia zrzeszenia eksportów pło- 
gwarancje racjonalnego i właściwego skje źródła kredytowe w niedostatecz- dów rolnych i ich przetworów, cen- 
użycia bądź co bądź poważnych za- nej mierze zasilają przemysł drzewny, trala zw. kupców interwenjowała w 45 

Tak Back Polski udziclil temu prze- Min. Skarbu w sprawie zwo'nienia od 5 

dem jest tem cięższa, że również poi- 

mysłowi 1 proc. swoich kredytów 
podczas gdy np. przemysł włókien- 
niczy otrzymał 12 razy więcej. W 
tych warunkach stworzenie organi'a- 

drzewny posiada znaczenie pierwszo- 

5 ŁO Wo 

o odwoławcze w 
y 

de udzielania 
miaru podatku obrotowego, 

misji odwoławczej 
— (0) Podatek przemysłowy 

d eksortu nasion koniczyny. 

podatku obrotowego eksportu nasion 
koniczyny, 

— (0) Komisje szacunkowe. 
Na życzenie oddziału zw. kupców w 

poprawnego cji kredytowej, finansującej eksport Baranowiczach, centrala zwróciła się 
do właściwych władz skarbowych w 

rzędne, a temat ten będzie stanowić Sprawie powołania kandydatów od- 
jeden z najpoważniejszych punktów działu do komisyj podatkowych, sza- 
obrad Zjazcu. 

Daiszem niezmiernie ważnem za- 

cunkowych i odwoławczych podatku 
dochodowego i przemysłowego na New Jork 9.008 

dowód dobrej woli, złożony przez gadnieniem, które również w wiełkiej członków, względnie rzeczoznawców, 
organizacje rolnicze w postaci reza- 

lucji powziętej zgodnie i jednomyślnie 
na konferencji rolniczej w Wilnie w 
dniu 28 wrześnła roku ubiegłego a 
stwierdzającej konieczność stworzenia 

wspólnego frontu roiniczego, — uto- 
ruje drogę do złagodzenia a nawet 
zniesienia istniejących antagonizmów. 

* 

Dwa lata temu p. j. Donimirski, 

Prezes Pomorskiego Towarzystwa 
Rolniczego, na otwarciu l-go walnego 
zebrania tego T-wa wypowiedział na- 
stępujące, tchnące gorącym patrjoty- 

zmem, a nacechowane głęboką znajo- 

mością życia, słowa: 

„Nieszczęsne mieszanie różnic 
partyjno politycznych do spraw gos- 
podarczych i zawodowych, ambicje 

osobiste i wzajemna podejrzliwość, 
oto zapory stawiane na drodze ZES- 

polenia organizacyį rolniczych. 
dziemy się wadzić wzajemnie o wpły* 

wy partyjne i osobiste, z nieufnością 
| zazdrością patrzeć na swego brata, 

a nad nami tymczasem przejdzie do 
porządku życie, które da rację temu, 

kto będzie silny i rozumny*. 

Normalny przebieg obecnych ro- 
kowań przedstawicieli Towarzystwa 
Rolniczego a Związku Kółek  Rolni- 
czych, zapoczątkowanych na tle rezo- 
łucji konferencji rolniczej w Wilnie 

mierze decydować będzie © przysz- 
łości przemysłu drzewnego w Polsce, 
jest prawiałowe rozwiązanie polsko- 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 stycznia 1957 t. 

Dowizy I wainiy 

у ten sposób, Nowy-Vart 
izby skarbowe były bike iinias 8 

płatnikom podstaw wy- 
liaru pod dla umo- Wied 

źliwienia im należytej obrony na Ко- Włochy 

й 9.— 9,02 8.08 
erż 35,85 35,94 35,76 

SE: 2672 26.78 26,66 
Szwaicąrja 173 80 17423 17337 

127.02 127.34 126.70 
39.25 39,35 39,15 

Papiary Procentowe 
8 proc. požyczka konw. 97.00 Ez 
Pozyczka dolarowa 78 50 7909 
Pożyczka kolejowa 9350 93.25 — 
5 a. pozycz konw. 4748 

proc. lie xpgt 
stemskie złoto * 40 — 39,50 — 39.80 

+ oc warsz. złotowe 47 75 
45 proc. warsz. złotowe 
8 proc, warsz. 59.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 13 stycznia 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn, — 898 — 8,97 
Czeki i wpłaty. 

44.75 

Złoto. 

Ruble 4,74 — 4,74% 
Papiery Państwowe. 

8°/, L. Z Pań B. Roln. zł, 100 w/zł. gdańskich stosunków drzewnych. — й 
W chwili obecneį sytuacja iest ta Dakas, B 22 = ы sie T gins 

ka, że polskie drzewo—obrobione W Belgja 12548 125.70 12560 W; Listy zastawne. 
kraju, a wysyłane do Gdańska jest Hoiandja 30080 36170 3693 il. B. Z „zł. 100 żąd. 33.50 płac, 3250 
przy odbiorze w Gzańsku zdan: na Londyn 43.77 4388 4366  Ś/ dol. Wil. B. Ziemski — 7,25 +3 
łaskę gdańskich ekspertów, kierują: r Do" 
cych tamiejszemi ustawami. Polski ———— 
kupiec b:z pošredniciwa gdanszcza- 
nina nie może zdyskontować swoje 
go weksla, nie może. również wy- 
dzierżawić placu, będącego własnoś- 
cią Senatu, może być natomiast u- 
sunięty w każdej chwili, jako niepo- 
żądamy cudzoziemiec. Gdańsk musi 
co do tego zmienić swoją orjentację, 
a Zjazd będzie miałza zadanie dopo- 
móc, by tę zmianę orjętacji przepro- 

wadzić. 3 
Następnie zośtanie poddana po- 

ważnej analizie Sprawa poda'kowa. 
Zwłaszcza zagadnieenie podatku o- 
brotow:go, obarczającego przemysł 
drzewny 2 proc. stopą, a więc o 
100 proc. wyższa, niż obowiązująca 
w handlu hurtowym. Również poważ- 
nie musi być omówiona sprawa cię- 
żarów socjalnych, które wynoszą w 
rzemyśle naszym około 13 proc. ro- Wiatr 

b ы х przeważający bocizny. 
Muszą być również omówione na 

Zjeździe zagadnienia transportu drze- 
wa. 

Rzeki w Polsce, zwłaszcza najważ- 
niejsza arierja Wisla z roku na rok 
odgrywają coraz to mniejszą rolę w 
dziedzinie transportu drzewa. Przy- 
czyna tego leży w niedostatecznej 

: i d temi drogami. Drogi nie Związek Kółek 80.8 proc. 2 dn. 28, IX ub. r., a mających na OPiece na - 
T Rolnicze 155 , celu ustalenie zasad, których przyję- a s yes = pania "2 w 

"Związek Rewizyjny 3.7 0, cie przez obie strony pozwoli posta- sw, jest nieślychialtie ważny dła 
W analogiczny Sposób edbywa wit sprawę stworzenia jednolitej orga- drzewa. Bi też drzewo z reguły 

$ię podział subwencji i w roku bie- 

żącym. Na bieżący styczeń subwencje 
«wynoszą (na razie) 6850 zł. — z tej 
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sumy Towarzystwu Rolniczemu wy- 

płacono 700 zi., zaś Związkowi Kó- 

- tek i Organizacyj Rolniczych 6150 zł. 

«w tem 590 zł. na wydawn. «Tygod- 

nik Rolniczy»), W ostaniej chwili do- 

wiadujemy się, że Towarzystwu Rol- 

miczemu został przyznany zasiłek w 

wysokości 1183 zł. na pokrycie kosz- 

- tów badania zbóż komsumcyjnych. 

Mogłaby być jeszcze mowa o 

pozbawieniu subwencji wogóle orga- 

mizacyj rolniczych, 'a nie specjąlnie 

Związków kółek roiniczych. Miano- 

wicie Miaisterstwo Rolnictwa i D. P. 

" opracowało ramowy projekt Towa- 

| rzystwa Rolniczego, towarzystwa, 

jktóreby było organizacją jed- 
lolitą, , skupiającą dookoła  sie- 

bie wszystkie warstwy rolników 

— w mizjsce kilku a często kilku 

mastu organizacyj między sobą kon- 

kurujących i wzajemnie zwalczają- 

cych się, nie skoordynowanych w 

działalności i rozbieżnych w swych 

poczynaniach. Pozbawienie subwen- 

cji w tym wypadku miałoby na celu 

zmuszenie tych niezespolonych orga- 

nizacyj do stworzenia instytucji je- 

- dnolitej i skonsolidowanej, która by 

swe dążenia do podniesienia stanu 

m_rólnictwa w kraju i obrony rolnictwa 

jako czynnika ekonomicznego opiera: 

ORO EE A AŚ O R A EW Ów 

j 

  

go materjału, do chwili zanim w 
akcji organizacyjnej wzięli _ udział 

"rtm. jerzy Dąbrowski, kpt. 
( dewski i Zagórski w praktyce przed- 

: Dopiero stawiały się nieco gorzej. 
gdy ci frzej oficerowie podjęli się 

pracy rzesze ochotników poczęły przy- 

bierać ramy jed 'ostek zorganizowa- 
ych. Szczególnie osoba Jerzego 

"Dąbrowskiego przyczyniła się do 

żywszego tempa organizowania od- 
_ działów, ćwiczenia ich, słowem pizy- 
gotowania do starcia, które dia 

„wszystkich wydawało się nieuniknio- 

| We, Rim. Dąbrowski wniósł odrazu 
| dużą dozę odwagi jeżeli chodzi © 
„decyzje sztabu Samoobrony, który 
„Pozostawał ciągle pod wrażeniem że- 

sĄ znej spoistości armji niemieckiej, 
| która—tak sądzono—wrazie jakiego 

kolwiek pizejawu organizacyjnego 
- Samoobrony ma zewnątrz podejmie 

kontrakcję i Stłumi wszelkie próby w 

zarodku. Rtm. Dąbrowski trafnie ©- 

cenił proces rozkładowy wśród Niem- 
ców. Zrozumiał, że im dalej tem są 
słabsi i żadnych przeszkód czynić 
mie będą organizowaniu się oddzia- 

tów polskich a jeżeli uczynią jakąko!- 

wiek próbę, należy im się chociażby 

        

    

   

nizacji rolniczej na realny grunt — 

świadczy, że nasze organizacje rolni* 
cze bynajmniej nie życzą, by nad 

niemi „życie przeszło do porządku 

dziennego”. 
Z, Harski. 

INFORMACJE. 
Sytuacja w przemysle i han. 

dlu drzewnym. 
W związku ze zjazdem przemysłu 

drzewnego, znany przemysłowiec leś- 
my oraz Sekretarz zarządu Siowarzy- 
szenla przemysłowców i kupców 
drzewnych Państwa Polskiego, p. 
Leopold Milsztejn udzielił współgra- 
ćownikowi „Dziennika W/arszawskie- 
go* następujących informacyj: 

Myś! zwołania zjazdu przemysłu 
drzewnego, która nurtowała od lat 
wielu w związkach i stowarzyszeniach 
przemysłu drzewnego, narzuciła się 
ze szczególną siłą w lipcu r. ub ,kie- 
dy odbywały się narady w sprawie 
zapobieżenia kolosainemu brakowi 
wagonów kolejowych dla eksportu 
drzewa. Zdecydowano się w kołach: 
związków drzewnych, za poparciem 
komisarza drzewnego p. Wieległow- 
skiego zwołać zjazd, którego zada- 

miem byłoby przekonać ogół prze- 
mysłowców drzewnych o koniecznoś- 
ci i korzyściach łączenia się i współ- 
pracy dla osiągnięcia wspólnych ce- 
łów. ł to jest pierwszym i bodajże 
najważniejszym celem tego zjazdu. 
W chwili obscnej przemysl drzewny 
pracuje prawie wyłącznie na podsta- 
wie zalicz:ń, udzielanych mu przez 
zagranicznych odbiorców, co go 

siłą przeciwstawić. Wychodząc z tego nym biegu wypadków bardzo szybko parteru, z drugim aparatem radjo i 
założenia rtm. Dąbrowski przystąpił 

Chmie- do grupowania ochotników z własne- 
mi końmi w koszarach kozaczych na 
Antokolu. Ochoinikami byli przeważ- 
nie ziemianie, szłachta zaściankowa z 
Oszmieńszczyzny oraz pobliskich oko- 
lic Wilna Dowborczycy ©raz grupka 

gimnazjów wileńskich. 

wódcy oddziałów piechoty. 

unika kolei, zwłaszcza jeśli chodzi o 
odległości wielkie. W Polsce ze wzglę- 
du na omówiony wyżej stan dróg wo: 
dnych musi się dziać wprost przeciw- 
nie: Zadaniem Zjazdu będzie omówie- 
nie środków zaradczych, a jednocześ- 
nie zajęcie się tak ważnym w dobie 
obzcnej transportem kolejowym. I tu 
również miedomagania są liczne, ich 
źródłem jest w wielkiej mierze nie- 
znajomość potrzeb specyf.cznych prze- 
mysłu drzewnego, co wywołane jest 
brakiem dostatecznego kontaktu Mi- 
nisterstwa Komunikacji z przemysłem 
drzewnym: w tak ważnym organie, 
jak np. Państwowa Rada Kolejowa, 
niema naprzykład znawcy przemysłu 
tego. Cóż dziwnego, że w tych wa- 
tunkach Ministerstwo Komunikacji u- 
waża, iż wciąż taryty kolejowe są 
zbyt niskie i powołuje się na taryfy 
niemieckie, zapominając, że tam drze- 
wo ma do dyspozycji sieć kanałów, z 
których szeroko korzysta, podczas 
gdy my możemy transportować tylko 
koleją, a średnia odległość, na którą 
idą masze transporty wynosi około 
700 km. Również omówione być mu- 
si zagadnienie stabilizacji taryfy zmie- 
nianej obecnie kilka razy do roku w 
okresach wykonywania umów, co po- 
woduje częstokroć całkowite obalenie 
kalkuiacji kupieckiej. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (o) Jawność w postępowa- 
niu odwoławczem przy wymiarze 
podatku obrotowego. Centrala 

Ciśnienie 
średnie 

Temiperatura 
średnia 

bę w min. 

"KRONIKA 
PIĄTEK 

14 Dziś Wsch. ti. o g. 7 m.48. 

Hlarego B. Zact. sł, © g. 15 m, 46 
Jutro 

Pawła I 

$ rzeżenia meteorologics! postrz a m ROSE 
B. 

z dnia 12—1 1927 r. 

ji 

J 
| Wechdai 

Uwagi: Pochmurno. Mzła. Minimum za 
dobę —139C. Temdeacja baromstryczna bez 
zmiany 

URZĘDOWA 
— (o) Przeniesienie siedziby 

Sądu pokoju z Lipniszek, pow. 
Lid kiego. Na mocy rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości siedziba S4- 
du pokoju w Lipniszkach, pow. Lidz- 
kiego, została przeniesiona z dniem 
1 stycznia 1927 r. do lwij. Wobec 
tego, że przeniesienie to jest dla miej. 
scowych mieszkańców niedogodne, 
centrala zw. kupców  interwenjowała 
w ministerstwie sprawiedliwości o 
pozostawienie sądu pokoju w Li- 
pniszkach w dotychczasowej siedzibie. 

— Awans. W związku z wczo- 
rajszą wzmianką o przeniesieniu obec- 
nego sekretarza Komisarza Rządu, p. 
Romualda Dziewiałtowskiego-Giatow- 
ta, dowiadujemy się, że został on 
mianowany naczelnikiem kancelarji w 
starostwie Wileńsko-Trockim. 

MIEJSKA . 

— (t) Mag'strat ma pokryć 
deficst szkoły dokształcającej dia 
kamaszników. Związek Stowarzy- 
sztfń Młodzieży Polskiej złożył poda- 
nie do Magistratu w którym prosi o 
pokrycie deficytu budżetu istniejącej 
przy związku szkoły  dokształcającej 
im. jaaa Kilińskiego dla kamaszni- 
ków i szewców. Deficyt ten w r. ku 
1926 wyniósł 12 tys. złotych, W 
podaniu swym Zw. Stowarzyszeń 
Młodzieży oświadcza, że prawdopo- 
dobnie deficyt podobny będzie rów. 
nież”i w latach 1927—1928. 
„Sprawa ta przekazana została ko: 

misji finansowej do rozpatrzenia. 
— (1) Radio w Kinie Miejskim. 

Projekty Magistratu 4 propos uru- 
chomienia w poczekalni Kina Miej- 
skiego radio aparatu dla publiczności 
zostały już zrealizowane, 

W aniu 15 b. m. w poczekalni 
przeznaczonej dla balkonu i galerji 

stru tych należności. 
„ Do czynności tej upoważniona 
jednego z urzędników straży ognio: 
wej. Koszty sekwestru. zaliczone bę- 
dą z należności dla kominiarzy, 

— Pierwsze zebranie komite- 
tu  organizac.jnego przyjecia 
członków zjazdu słow ański:go 
geografów i etaografów. W ubieg- 
ły wiorek w Wielkiej Sali Konferen- 
cyinej Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się zebranie komitetu organizacyjne: 

‚ go zjazdu słowiańskiego geografów 
i etnografów. 

W zebraniu tym wzięli udział p.p. 
Wojewoda Wilenski, Wł. Raczkie- 
wicz, prof. Ehrenkrautz, prof. F. 
Ruszczyc, prof. d-r B. Rydzewski, 
prezes Dyrekcji Kolejowej inż, Sta- 
szewski, prezydent miasta W. B:ń- 
kowski, radca wojewódzki prof. Re* 
mer oraz zast. starosty pow. Wi- 
leńsko-Trockiego M. Łukaszewicz. 

Zagaił posiedzenie prof. dr. Ry- 
dzewski, zaznaczając, że zebranie 
obradować będzie nad opracowaniem 
planu przyjęcia gości na Il zjazd ge- 
ografów i etnogratów, który odbędzie 
się w Wi!nie w okresie od 1—11/Vi r. b, 

Na przewodniczącego posiedzenia 
obrano p. Wojewodę, na sekretarza 
p. Starostę Łukaszewicza. 

Postanowiono na wniosek prof. 
Rydzewskiego zaprosić do ko- 
miteiu organizacyjnego przedstawicie- 
li następujących organizacji: T-wa 
Przyjaciól Nauki, T-wa Krajoznaw- 
czego, T wa Miłośników Wilna i Mi- 
ł»śników Trok, T-wa Rolniczego oraz 
Centrali Kółek Rolniczych. 

Prof Remer zaproponował zapro- 
sić delegata Stkcji Kulturalno-Oświa- 
towej Województwa Nowogródzkiego. 
Wniosek ten przyjęto oraz dalszy o 
zaproszenie przedstawiciela miasta 
Grodna. 

Pan Wojewoda obran 
zestm Komitetu, t 
sekretarzem, 

Ułożenie WM przyjęcia wy- 
wołało dłuższą dyskusję, Prof. Rusz- 
czyc głosował za zwiedzaniem miasia 
grupami. Pan Wojewoda wskazał jaą- 
ko na niezawodny środek lokomocji 
wynajęcie autobusów. 
ы ёіатоіяшіш]іе °КЫ°Ь200 uczęst- 
ików prócz miejscowych i gości w 

ilości około stu. й $ 
Rozchody związane z przyjęciem 

wyniosą więc 3.500 złotych. 
Przewodniczący zapytuje prezy- 

denta Bańkowskiego, czy Magistrat 

został pre- 
ydzewski— 

nie zająłby się sprawą obiadu. Pan P=Y 
Bańkowski uważa, że bez porozumie- 
nia się z władzami centralnemi nie 
może dać definitywnej odpowiedzi. 

W dalszym biegu narad prof. 
związku kupców wystosowała do Min. ustawiony zostanie aparat głośniko- Ruszczyc proponuje urządzenie w 
Skarbu memorjał o rozszerzeniu okól- 
nika Min. Skarbu Nr. 175 z dnia 

wy najlepszej konstrukcji. 
W najbliższym czasie t. į po 

Trokach przyjęcie dla tych uczestni- 
ków zjazdu, którzy zechcą pojechać 

27 września 1926 r. również na po- zwolnieniu lokału zajmowanego przez tam. 

jeden po drugim następujących, roz- 
dźwięk nieoparty właściwie na żad- 
nych rzeczowych motywach. 

Ochotnicy tymczasem zgłaszali się 
bardzo licznie, nie tylko młodzież. 

Komisję Kontrolną (lokali ten zosta- 
nie uprzednio odrestaurowany) pow- 

Obliczono, ze całkowite pokrycie 
kosztów przyjęcia gości pochłonie 

stanie tam druga poczekalnia dla sumę 6 tys. złotych. 

bufetem. ` 
— (t) Subwencja Magistratu 

dia Instytucji 
Magistrat 
dla instytucji dobroczynnych tytułem 

Jako — najodpowiedniejszy lokal, 
gdzie rodejmowani będą goście uz- 
nano Dom Oficera Polskiego, ewen- 

dobroczynnych. tualnie letnia rezydencja Klubu Szla- 
m. Wilna wyasygnowal checkiego. 

Omówienie kwestji zorganizowania 
gr. wycieczki do Werek odłożono do 
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dzie się w sali V gmachu gł U.S.B. 
o godz. 11-ej. 

Porządek dziennny zebrania prze- 
widuje: 1) Zagajenie kol. prezesa, 
2) przemówienie kuratora Koła p. prof. 
Pigonia, 3) rzut historyczny na dzia- 
łalność Koła od chwili założenia p. 
W. Charkiewicza, 4) referat pt. „Pra- 
ca naukowa Filomatów* — kol. A. 
Dąbrowska. 

SZKOLNA, 

„— „KuratorOkręgu Szkolnego - 
Wileńskiego, pan d-r Antoni Rynie- 
wicz, dnia 13 stycznia b. r. wrócił z 
dwutygodniowego urlopu wypoczyn- 
kowego i objął urzędowanie”. 

RÓŻNE 

— 3-е! Wieczór Kameralny, 
organizowany przez Konserwatorjum 
Wileńskie, odbędzie się—z powodów 
technicznych —w zmienionym lokalu, 
mianowicie w sali Gimnazjum im. 
Mickiewicza (Dominikańska 3), w so- 
botę d. 15 stycznia o g. 7 . pół w. 

Program zapowiada muzykę fran- 
cuską: Saint-Saóns (kwartet fortep.), 
Debussy (sonata na skrzypce i forte- 
pian) Gretry, Debussy, Chauson (pieśni) 
w wykonaniu prof..prof: M. Kimontt- 
Jacynowej (fortep.) K. Šwiecickiej 
(śpiew.), W. Ledóchowskiej, H. Soło- 
monowa (skrzypce), F. Tchorza (wio- 
loncz.), M. Salnickiego (altówka). 

Słowo wstępne: prof. M Józefo- 
wicz. Akompanjament: dr. T. Szeli« 
gowski. Bilety (od 25 gr.) do naby- 
cia w Kancelarji Konserwatorjum 
(pl. Orzeszkowel) od g. 4—7 w. 

TEATR i MUZYKA, 

-— Reduta na Pohulance. <Żegiarz». 
_ Dziś komedja w 3-ch aktach j. Szaniaw- 

skiego <Żegiarz». 
Bilety 1 abonamenty nabywać można 

w biurze podróży «Orbis» od godz. 10—4.30 
w dnie powszeinie i od zodz. 10 — 12 w 
niedziele i święta. W dniu przedstawienia 
bilety sprzedaje kąsa teatru «Reduia». 

‚— «Proboszcz wśród bogaczy» w 
Teatrze Polskim. Jak było do przewidze- 
nia i u nas w Wilnie <Proboszzz wśród bo- 
gaczy» stał się Sziuką atrakcyjną. Publicz- 
ność codziennie szczelnie zapełnia widown & 
Teatru, rzęsiście oklaskując wykonawców. 

Przedstawie ie, mimo pięciu aztów, koń- 
Czy się o godz. 11 m. 15. 

Ceny od 20 Raz 
Dziś i jutro «Probostcz wśród bogiczy*. 
— «Pociąg— Widmo». Taki rytuł nosi 

najnowsza sztuka Arnolda Ridley'a, którą 
Teatr Polski przygotowuj: pod reżyserją K. 

Wyrwicz- Wichrowskiego. 
Premjera we wtorek najbliższy. 
— Przedstawienie popołudniowe w 

Teatrze Polskim. W niedzielę nadcho iaącą 
© g. 4-ej pp. ukaże się w Teatrze Polskim 
po cenach najniższych (od 15 groszy) ame- 
rykańska komedja Montgommey'ego <Ta- 
jemnica powodzenia». 

— B. Crawford w Wilnie. Znakomita 
śpiewaczka koloratūrowa o sławie wszech- 
światowej B. Cr.wiord w rp w niedzielę 
najbiższą 16-go b. m. o g. 12 m. 30 pp. w 
Teatrze Holskim. 

-Program bogaty i urozmaicony zawiera 
wartościowe kompozycje Bellini, Delibes, 
Goun d, Megerbeer, Rimski-Korsakow, Ver- 
tacini, Varwerde i inni. Zainteresowanie ol- 
brzymie. 

"Ceny miej © od 50 groszy, Bilety juź są 
do nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Teatr Rewji <Kakadu>». (Dąbrow- 
skiego 5). Dziś i Codziennie o godz. 7 i 9 
wieczorem w dalszym ciągu Świetny pro- 
gram <Stan obiężenias—€atuzjastycznie przy- 
jąty na wczorajszej premierze. Artyści ze 
świetną $piewaczką C. Celińską i arcydow- 
Cipaym conferencierem T. Wotowskim na 
czele zbierają sute żniwo oklasków. 

Sport. 
Z zawodów narciarskich A. Z.S. 

ы z N ao | OR 
łyby zupełnie szczęśliwem przeds 
em Arn bardziej dopisał šaieg, a zn 

dzie zebranej publiczności mniej dokaczał 
mróz przeciw któremu bezsilnem było zspa- 
lone ognisko. Niestety jednak, widowisko 
tego rodzaju zbyt jest zależne od wielu nie- 
przewidzianych ok liczności. A o ileż przy- 
jemniej jest przyglądać się odważavm zjaz- 
dom goniących za sobą zawodnisów przy 
łagodniejszem powietrzu i mniej zmarzniętym 
a puszystym śniegu, kiedy m«nący z góry 
marcarz wiecze za sobą CharakterystyCzną 
taśrę swego śladu, a każdy zamaszysty 
skręt wyrzuca kurzawę białego pucha, Wte- 
d to narciarstwo porę ez aniżeli 

tak zwanej Sszreni, kiedy zmarżnięty 
ktad śnieżny pozbawia pewności i swo- 

ody ruchu. 
Powracając do zawodów. to aczkojwiex 

nie spełniły one swego zadania prop gan- 
dowego w Całości, dały jednak narciarzom 
wiieńsk m możność zmierzenia swych sił, 
zrobiły irochę uchu, a co najważniejsze, 

łamały powściągliw.ść do udziału w 
ich pań oraz uczni. A zatem można mieć 

nadzieję, iż wzb gaceni w doświadczen e or- 
ganizatorzy dadzą jeszcze w przyszłości oka- 

as oglądania podobnie barwnego obrazka. 
dpomnijmy sosie Zakopane, gdzie zawo- 

dy narciarske są rod'ajem święta, wylud- 
niającego na kilka Krópówki, kie y wszyst- 
)o dąży gdii 6 w góry. Z biegiem c asu 
naszą „usliczność nauczymy też spędzać 
kilka g dzin na mroźrym <owietizu, w bll- 
tzu słońca i śniegu i musimy potrafić na- 
uczyć cenić te r.akosze, ja ie nam dają w 
zimie nasze ministu'owe Tatry. 

Q stronie sportowej ziwopów powiem 
dość Na porządku dziennym były zapisy 

na ochotnika ludzi 
młodzieży uczącej ze starszych klas jeko 

Za przykładem rlm. Dąbrowskie: wiaściciel „di os is оы 
a przykładem rtm. Mądrowskie- właściciele, ku rolnicy z d jewództwa wileńskiego przekazał, za ki do godz, i rozpoczęcie rautu o 

go, który pierwszy zapoczątkował Wina, kiai“ aałodziet E Lay er Magistratu, 800 zła: 22—24 godz. 
Skoszarowanie ochotników poszli do- ska dla której utworzono specjalną tych z kredytów 

Koszary kompanję harcerską, siowem każdy Žwiązku 

których wiek da- 
przekroczył za pięćdziesiątkę. 

się rzemieślnicy, drobni 

piechoty mieściły się pierwotnie ma kto mógł dźwignąć karabin bez na- 
Zarzeczu. mysłu szedł do szeregów. Tembardziej 

W pierwszych dniach grudnia do konieczne było rozwiązanie na szerszą 
sztabu Samoobrony Wileńskiej przy- skalę zagadnienia ćwiczeń i skosza- 
był kpt. 

Samoobrony. Niestety kpt. 
nie wniósł do pracy organizacyjnej 
tej harmonii, która w danym momencie 
byla konieczna dla osiągnięcia jak 
największych wyników. Kpt. Klinger 
nie docenił konieczności wspólnej 
organizacji oddziałów Samoobrony i 
oddziałów POW., które ma swoją 
rękę prowadziły werbunek i skupy- 
wałe broń. Był to pierwszy w agśl- 

В 

Klinger mianowany przez rowacia ochotników. Nad rozwiaza- 
władze warszawskie jako szef sztabu niem tego właśnie zagadnienia praco- 

Klinger wał sztab Samoobrony. 

P, Ostyk. 

(D. C. N.). 

DIE 

reszty za grudzień 15749 zł. 69 e ) 

oraz a conto stycznia 16.870 złotych. drugiego posiedzenia. 
— (t) Subsydjum rządowe na an Wojewoda Raczkiewicz za- 

kuchnię i piekarnię. Urząd Wo- proponował przedłużyć czas wyciecz. 

niewie e. Z pizyjemnością stwierdzę 
liczny udział na'Ciarzy tak startujących jak 

„i biernych. Niezła forma u wprawnych, du- 
żo zapału u początkujących, zwłaszcza u 
uczni i pań. Ze skokami vyło nieco g nzej. 
Skocznia pozostawiała dużo 'do życzenia. 
Siaitowalo ledwie trzech, ‚ 

Wyn ki poszczegółnych biegów następu- 
jące: _. 

е Bieg wprawnych: 1) J. Nieciecki, 2) M 
EM , 172 

ieg pań: „ Daukszanka, 2 A - 
kowiczówna, 2) j. Turska. JA 

Bieg początkujących: 1) W. Stankiewicz, 

rządowych dla Prof. Rydzewski zaprojektował 
pa biurowych i wydanie przewodnika w języku pol- 

z. Wileńskiej” na prowa- skim i francuskim. Wniosek ten po- handlowy! Ž 
la dzenie kuchni i piekarni człon- parł prof, Ehreukreutz. | 

PO ki » : Či dłuższa oai na (e 
agistrat powiadomiony o tej mat realności tego projektu z racji z, 5, 1 ki, 3) W. : 

dscyzji wypłacił wspomnianą sumę z braku sum. Ostatecznie uproszono > ans S" ucani: ) Bia. 2 Mieczsikówoji, 
zastrzeżeniem, że pieniądze z tego prof. Rydzewskiego i Ehrenkreutza 3) Zaeórski. | a 
funduszu w żadnym razie nie mogą zbadać tą sprawę i na tem posiedze- a. z. Z Po. prof. Cse- | 
być użyte na inny cel. nie zakończono. go. Aempistezo, Rudnickiego oraz 

AKADEMICKA. 
p, Wisłockiego. 

— (t) Przymusowe ściąganie „Dia lepszego zarjentowania publicznoś: 
naležnošci za wycier kominów. na prayešjošt prayaatby ais Kt'6 wiajówm i 
Wobec tego, że niektórzy wlašciciete == — 5-cio lecie Kolo Poloni- Caiac' „V rr sęk zi wypuszczania 
domów nie chcą, w myśl zarządze- stów. W dn. 16 stycznia br. Koło 
nia o przymusowym wycierze komi- Polonistow z racji obchodu pięciole- 
nów, regulować należność za wycier, cia jego istnienia zwołuje zebranie 
według wyznaczonej taksy, Magistrat Koła, poprzedzone mszą św. w Ko- 
nadał prawo przeprowadzania sekwe- ściele Św. Jana o godz. 10.30, odbę- 

Walne m: Wil O. Z. 
: ‚ А. 

„ W dniu 11 b. m. w Domu Oficera P 
skiego odbyło się walae, doroczne as
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Odezwa Białoruskiej Rady Naejonalnej. 

i L ss PS 
dzenie członków Wileńskiego Okręgowego 
Związku Lekko-A'jetycznego. Udział w R 
zebraniu wzięji reprezentanci na fępujących 
kiubėw i, organizacji: Akademickiego Zwią- 
ku Sportowego, W. K. $. <Pogońż, T. 8. 
<Wilja», 3 p. sap. oraz Zviązku S rzelec- 

De oiychczasowy prezes Związku p. kpt. 
Łepkowski obrzny został ara iii 
na przewodniczącego, cn te: złożył spra- 
wo.danie z pracy ustępującego zarządu, 
Trudne wsrunki miejscowe, jak brak tere- 
nów przyspos.bionych do ówiczeń lekko- 
atietyczny ch: oraz słabe: poparcie. i zaintere- 
sowanię się szerszej publiczności były wiel- 
ką pizeszkodą w pracy. 

Pur. G'owacki złożył sprawozdanie ka- 
sowe, z którego widać, że saldo obecnie 
wynosi 3 złote. Pozycja ta mówi sama za 
siebie. 

Trzeci mówca kpt. T. Kawalec zapoznał 
abecny ch ze sprawą dz ałalności towarzystw 
sportowych. Ogólny brak zainteresowania 
spo:tem sprawił, że tylko trzy kiuby brały 

udział „w imprezach, których w ub. roku 
zer, anizowany Cztery. Mówi się tu o klu* 
bach: <Wilja», «t'ogofń> i 3 p. sap. 

cWspomsiane imprezy: bieg diużynowy 
mtr., zawody: młodzików, zawody 

o msirzowstwo O. Z. L. A. i zawody o od- 
znakę sportową P. Z. L. A, 

dczas tych zaw.dów ustanowiono, 
względnie 'poprawiono dwanaście nowych 
rekojcėw licząc we wszystkich konkuren- 

„Po wysłuchaniu sprawozdań przystąpio- 
EO do wyboru, nowego zarządu.  Piezesem 
©. Z. L. A. obrany został ponownie kpt. 
Łep<owski, sekreta.zem: i skąrbnikiem por. 
Herhold oraz człopkami zaiządu: por: Šio: 
wacki, por,-Rumiszewski, piof, Drabik, p. 
Mioczkiewicz, p. Serafinowicz i. p. Szabano- 

icz. 
Do Komisji rewizyjnej powołano: a 

Ciyžewskiego, Franka. i pi anukas es 
W wonych wnioskach uchwalona wy- 

celegować na walne zgromadzenie P.Z.L.A, 
‚ «raz zapioporować zarządowi zorganizować 

w sozcnie zawody iekkoatletyczne z udzia- 
łem wybiinych lekkoa letów polskich. 

Z Całej Polski. 
— Marja Mickiewicz6wna od- 

znaczona krzyżem Polonja Re- 
stituta. Na osiatniem pcs eozeniu 
Raoy Minisirów uchwalono nadanie 
około 50 krzyży Polonia Restituta 
niższych stopni szeregu osobom 
przeważnie zagranicy, 

M. jp. przyznano krzyż kawaler- 
ski Polonja Restituta p Marji Mickie- 
wiczównie, córce ś. p. Władysława. 
| M O M M 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

-„ oslatni miesiąc w Wilnie, 
prawnuczka. Lenormanz która 
wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itd Przyjnuje od 2... 10 zrana « 
do 8 ej wiecz, ui. Młynowa 21 m. 6,- 
naprzeciw „Krzyża, w bramie. na 

schody. na prawo,   
  

Z SĄDÓW. 
Sprawa posłów ukraińskich, 
Ostatecznie wyjaśnione zostało, że spra- 

wa trzech posłów ukraińskich: Was; ńczu- 
ka, Czuczmaja i Koziceiego, przesłana przez 
Sąd Najwyższy ao ponownego rozp: znnia 
Sądowi Apelacyjnemu w Wiinie, rozpozna- 
wana będzie w dniu 28 II r. b. na sesji wy- 
jazdowej Sądu Apelacyjnego w Wilnie, w 
Brześciu n/Bugiem. 

KAKĄDU. 
Teatr rewji, 

Estrada teattzyku Kakadu nieste- 
ty przesłonięta ogromnym parkanem 
za którym siedzi orkiestra Widać z 
tego powodu artystów dopiero od 
kolan z pierwszego rzędu i głowa 
od tego boli, bo trzeba ją trzymać 
zadartą, ale dlatego może właśnie le- 
piej widać z dalszych rzędów. A- 
trakcją teatrzyku i to atrakcją pierw- 
szorzędną amerykańską jest mała pa- 
nienka Ninka Wilińska, której prze- 
miły buziak dzigcinny i wyrobienie 
sceniczne klasy pierwszej toruje. dro- 

na srebrny ekrdn ku podziwowi 
naszej i tamtej półkuli. Ktoś mówił, 
„że p. Willńska ma zastąpić Jack 
Coogana—wierzymy bardzo. Wdzięcz- 
nie i miło, jedwabiście Śpiewa pani 
L Nałęczówna o „Tabakierze króla 
Jegomości* szkoda, że bezpośrednio 
potem i niemal w tym samym rococo 
kostjumie śpiewa rosyjsko - nastrojo- 
wą kniaginiuszkę. I to jest ładne, 
ale szkoda że reżyserja nie rozdzieli- 
ła tych dwuch piosenek. Serdeczne 
oklaski, któremi witano sympatyczną 
beńefisantkę p. A. Ciełecką i żegna- 
jącego Wilno p. M.]Dobrowolskiego, 
świadczą, że artyści teatrzyku Kakadu 
pozyskali uznanie wśród publiczności 
wileńskiej. 

7. 
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i FISHARMONIE spocz 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6-   

  

  

RADIO 
Odbiorniki ®® 

„Blektrit” 

pietne 

T-wo 

„R djo techniczne   
i 4o marti Ogłoszenia 

NA RATY! na bardzo dogodnych warunkach 

Hurt! Detal! przyjmuje 

NAJTAŃSZE * AA Biuro Reklamowe 
CZĘŚCI SKŁADOWE. - Stefana GRABOWSKIEGO 

Wilno, w Wilnie. 

WARTA Ma Ut. Garbarska 1, tel. 82. 

DO SŁOWA 

  

  

Więzienie na „Łukiszkach* w Wilnie rozpisuje 

dostawę ofertową partjami około a) 15.000klg. przę- 

dzy wełnianej wyrobionej ze szmat sukiennych z do- 

mieszką 60 proc świeżej owczej wełny. 

W cenie 1 |lg. przędzy loco stacja kolejowa Wil- 
no mieścić się ma opakowanie wraz z apreturą (falo- 

waniem) wyrobionego w warsztatach więzięnnych pół- 

sukna, i b) 6.000 klg. przędzy 
przędzionej na mokro Nr. 8. 

Dostawa przędzy winna być 
miesiąc, wełniana po 2500 klg., pakulana po 1.000 kg. 

Oferty winny być wniesione osobno na przędzę 
wełnianą z apreturą i osobno na 

Należytość za przędzę będzie r 
starczeniu tejże i nie może być uzależnioną od wahań 
waluty. 

Oferty wnosić należy do 25 stycznia 1927 włą- 
cznie. ; 

Bližszych informacji udzielai 

ZARZĄD WIĘZIENIA. 

  

€>--— 
Pracownia Djamentėw 

do rżnięcja szita do wyrobów 
technicznych. H. Szeftel Warszawa 

ul, Qraniczna 16. 

  

     
    

  

riecyki, Dlachy kuchenne, rury. Dla 
szane, szybry, drzwiczki piecowe i 

kuchenne. rnszta, po Cenuch 
konkurencyjnych 

FRANCUZ i GISZEwscy     Wilno, Zawalna 21. tel. 308. 
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FABRYKA CNEM, FARMACEUTYCZNA 
B.KROGULECKI 

WARSZAWA  - 2 

1 NAGRODZONY 

(MEDALAMI 

Iniaaej pakulanej, 

REUMATYZM Dyrekcja 
Wiłnie podaje do 

FABRYKA (WEMICZNO: 
LUDU AP.    

Ogloszenie. 
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się, Szczęśliwym trafem, wypadku z czyszczaniem toru. 3 Dyrekcja Ceł w Wilnie (Ostrobramska 6) ogłasza ai Miekiemicsa24 di 
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  osób na zaberpiecze- 
na hipoteczne 
Wiłeńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa” 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 
  

Sprzedaje się 
meble miękkie, stoło- 

we, sypialnia 1 inne 

gospodarskie zeczy. 

Sosnowa 8—5,  * 

tenograiji wyucza 
darmo. lisiownie. 
Redakcja Steno- 

graia Polsk ego, 
Warszawa Ss zycia IE 

Pożyc:ki 
otrzymać można 
najdcgodniej ptzy 
WSZ 

ileńskiego Biura 

KI 
KOWALSKI waRszawa 

nazunnsannanazz 

Lasów Państwowych w Komisowo Fiandiow. 
Mickiewicza 21, i Ad. wiadomości, iż w TSA 

ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTYÓWNIA: GLÓRNY SKŁAD WYSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

  

Wydź Zdr. Nr. 88. 

uskuteczniona co 

przędzę pakulaną. 
egulowana po do- 

   

        
     

NZ SSE 
(zarząd więzienia. 

"FA KOTA Li 

  

   ME 

Warszawie. meble 

   

dn. 24 stycznia 1927 r. o godz. 12-ej 
w lokalu Dyrekcji lasów (W. Poha 
lanka 25) odbędzie się przetarg ustny 
i za pomocą ofert pisemnych na 

„ sprzedaż działek etatowych, według 
obliczenia powierzchniowego, poszcze- 

drzewnych w stanie wyrobionym w 

nadleśnictwach: Wileńskiem, Rudni- 

skiem, Brasławskiem, Druskienickiem, 

Wilejskiem, Orańskiem, Różankow- 
skiem, Trockiem, Jeziorskiem i innych. 

Wykaz jednosiek licytacyjnych, wa: 
runki przetargowe, szematy umów, | 

ofert są do przejrzenia w godzinach 

  

Pokój ładny, 
wygodny, umebłowa- 

ny, przy rodzinie. 

Foiwarczek 
Obszaru 12 dz.z 
tego ornej ziemi 
1 klasy 8 dz., lasu Ё 
(dąb sosna) 2 dz. 

łąk d. 2 dz. 
Obszerny dom 

mieszkalny, komp- 
let budynków go- 

WAGI i ODWAŻNIAI 
NAJ TANIEJ 

FRANCUZ i OLSZEWSCY 
Wilno. Zawalna 21. 

ODCIS ICE 

ы 1‚;‚„„: mó AEK z 8 

KL/AWIOL 
8 # 
  

  

Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
Jernuszkiewicz i Ska> Two Ake, w 

neta», otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szafy, garnitury salo- 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

D.-H. F. Mieszkows 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 
tel, 2—99. Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem, 

urzędowych w 
pokój Nr. 6. 

   YW w LYN u 
     

     
      

П     
(A ChEMiczKO FARMACEOTYCZNA 
PLACA NEJ 

WARSZAWA. 

BLE 

gięte, fabr. «Tho- 

l 

ki 

       

Dyrekcja Lasów Państwowych 

LIE 

| BRYKA (HEMICZNO-FARMACEUTYCZNA || 

| „AP.KOWALSKI“ 
L MARsZAMA — 

ilnie | Spodaiczych. Staw, D.L.P. w Wilnie, Gr60caodhat. 

Punkt handlowy, Ę 
6 kim. od stacji. 

Wilnie. Sprzedamy 
za 850 dolarów 

Dom 

„ZACHĘTA“ 
Qdańeka 6 tel. 9-05. 

Pokój ciesły 
utrzymaniem de 

wynajęc'a. Wejście 
niekrępujące; dła 

uczni, uczenic, opieka, 
pomoc w. naukach, 
Tam że lekcje fran- 
cuskie o, ul. Stroma 5 
m. 4. (Okolicy Są iu). 

Za 1.000 dolarów 
osesja w Kolonji 
olejowej = do. 

mem, zabudowa- 
niami  gospodar- 
caemi, ogrodem 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA*Ę 
Gdańska 6, tel. 9:05     

  

LEON DAUDET. wyrażała nieszczerość, fałsz; wyraz Biedna Ełodja . nie wiedziała, co 
ten dodawał jęj dziwnego uroku, jak- począć, Nie. mogła znaleźć punktu 
by odziedziczonego po kilku pokole: oparcia, mimo że szukała go w o- 
niach kobiet pięknych, a pełnych hi- czach obecnych. Wreszcie, głosem 

„KREW WŚRÓD NOCY. 
— Nie wie pan, czy nieboszczyk 

nie miał innych kochanek? 
pokryzji. 

— Cóż za smaczny kąsekl.—mru- 
p lnym słodyczy i pokory, zaczęła 
swą spowiedź. 

— W obrębie „La Pocholle*?..  knął Edmond do ucha Ciarissa obli- — lstotnie byłam jego kochanką..„ fizyczny, chankiem? rzanego. 
Nie, panie sędzio. zując się. ы — cóż miałem począć, bałam się, że — Może pani już odejść. Sante- Czy uzyskała pani odeń znaczne — Nic. 

— Więc myli się pan, panna Pa-  .—— Od jak dawna była panienka stracę posadę, najlepszą w Lugduni<. nier, proszę wprowadzić pannę Julję sumy? 
ssetiere była również jego kochanką. kochanką p. Gonereta? — Desarnaud Zresztą kupił mi sklep na ulicy Fala, Lu 

Desernaud domyślał się całej sie- 
ci intryng, które gnieździły się wśród 
otoczenia bogatego farbiarza i chciał, 
jak mówił: «uderzać wodę, aby spro- 
wadzić żaby». Gruboskóry i gwałtow- tjere otworzyła szeroko oczy: 
ny z natury Estancelin nie posądzał " — To pomyłka panie sędzo, nie 
nigdy kochanki swej Elodji o Stosu- byłam nigdy niczyją. kochanką. 
nek ze starym bogaczem. arni — Czy napewno? 
go dwa sprzeczne uczucia: wściekłość — Najzupelniej. 
walczyła w nim ze strachem. Ten = — Proszę pamiętać, że wobec 
obraz zdradzonęgo kochanka wywo- Prawa kłamstwa są niedopuszczalne. 
łał uśmiech na ustach, obecnych, z Oióż mamy tu dowód—sędzia poka- 
przyjemnością nasycali się efektem zał fotografję — że bliższy stosunek 
tej komicznej sceny, odegranej wśród łączył panią z nieboszczykiem. 
tragicznych okoliczności, — Aj — pomyślała dziewczyna, 

-— Nie mogę uwierzyć w to... która zupelnie zapomniala o tej io 
* rzekł Estancelin, po ołużsżym milcze- tografji. — Jak teraz wyornę z tej 

niu, mnąc z pasją nową swą czapkę. biedy? . 
— A jednak iak jest w _ istocie, — — Piernwsze kłamstwo . pociąga 

zaraz dowiodę to panu. Sautenier zą sobą inne — ciągnął dalej sędzia 
proszę wprowadzić pannę Elodję Pa- Proszę pamiętać, że chodzi tu o, mor- 
ssetiere. й „ derstwo, o sp:awę niezmiernej wagi, 

Śiczna dziewczyna zbliżyła Się którą musimy wyjaśnić za wszelką 
drobnemi krokami do stołu, z głową cenę. P. Estaneelin może się oddalić. 
spuszczoną, jakby szła wziąć z rąk Zapewne będzie pan nam za chwilę 
sędziego nagrodę, lub usłyszeć na* potrzebny. Niechaj nikt z was się 
ganę. Krótka spódniczka, z dobrego nie oddala, pod żadnym pretekstem, 
materjału i zręcznie uszyta, nie ukry- proszę o tem uprzedzić swych towa- 
wała pięknych małych nóżek. Twarz rzyszy... 

- 6 drobnych rysach okolona lokami, — A teraz panienko? 

ostro. 
Nie patrząc na Estancelina, podo- 

bnego w tej chwili do pomidora, 
dojrzałego na słońcu, Elodja Passe- 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz —Reocaktor w/z. Czesław Karwowski. 

panowie znają zapewne firmę „A La 
Rose thė“. : 

— Kiedy. został kupiony ten dar? 
— Przed trzema laty. 
— Jak zapatrywala się na to pan- 

na Lojsel? 
— Ach, porozumiałyśmy się do- 

skonale, pozatem udało się wszyst- 
ko zachować w tajemnicy, ze wzglę- 
du na projekt małżeństwa mego z 
panem Estancelinem. 

— Wiedziałem o tym: projekcie. 
— Wtrącił Dósarnaud, który w. isto-. 
cie dowiedział się o tem po raz pier- 
wszy. — Czy sądzi pani, że Estance- 
lin, będąc tak bardzo zazdrosnym, 
widać to od pierwszego rzutu oka, 
móglby domyślęć się czegoś i po- 
wziąć chytrze zamiar pomszczenia się 
na p. Gonerei? 

— O, co to, to nie, panie sędziol 
Naiwny z niego chłop, prawdziwy 
głupiec, w sprawach sercowych, 
zresztą kochał bardzo swego pana. 
Musiało to być dla niego ciężkie roz- 
czarowanie, . gdy się dowiedział, że 
go oszukiwałam. 

— Proszę się odwrócić i spojrzeć 
na ciało zamordowanego, Santenier 
proszę zdjąć pled. 

Dziewczyna zakryła twarz swemi 
drobnemi rączkami, na jednej z kió- 
rych błyszczął piękny djament. Lecz 
gest ten wstydliwy jednocześnie i li- 
tościwy, "nie. wyrażał. żadnego” niepo- 

Oi sel. į 
— Julja Loisel, szatynka 0 krót- 

kich włosach i surowych“ rysach, 
stanowiła wyraźny kontrast swej 
przyjaciółki. Formalna ta kochanka 
Gonereta mogła posiadać klucz: od 
całej tej ciemnej sprawy, również 
mogła być zupełnie nie wtajemniczo- 
па. Desarnaud pokładał / wielkie na- 
dzieje na jej zeznaniach, postanowił 
więc zbadač ja przed innemi. Tulie 
Moueusę miała być badana ostatnią, 
ze względu na ciekawe szczegóły z 
jej życia, o których dowiedział się z 
teczki, zawierającej dane o niej zeb- 
rane przez policję. Otóż mąż pięknej 
gospodyni został zamordowany przed 
paru laty w analogiczny sposób, 
wśród podobnych okoliczności, do obiecywał. Panna Cecylja 
tych, jakie, towarzyszyły tragedji w: 
«La Pacholle».. Zbieg okoliczności, 
czy... €o8 innego? 

— Panno Loisel, czy. prawdą jest, 
źe była nani prawie. żoną nieboszczyka. 

— Tak, panie sędzio. 
— Czy wiedziała pani © stosun= 

kach isgo z Elodją Passetićre? 
— Tak. 
— A pani czy miała kochanka 

pośród personelu, służącego w „La 
Pocholle*, lub też z poza jej obrębu? 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

— Nie. Od dwunastu 
wierną panu Goneret. 

— Ile pani ma lai? 
— Trzydzieści pierwszy rok. 

lat byłam | — O której wróciliście z balu? 
— Około drugiej rano. 
— Czy wszyscy razem przecho- 

dziliście przez aleje labiryntu? 
— Miała więc pani dziewiętnaście 

koju, żadnego wyrzutu, jedynie wstręt lat, gdy p. Goneret został pani ko- 
— Tak. 
— | nie nie zauważyliście” podej- 

4 

gólnych drzew na pniu i materjalów Zarzecze 16—17, ^ ® 

Handi.-Kom. | 

— Daweł mi utrzymanie, i tysiąc 
franków miesięcznie, z uwzględnie- 
niem dewa!uacji. Teraż pensja moja 
wynosiła cztery tysiące franków mie- 
sięcznie. 

— Czy poczyniła pani jakie o- 
szczędności? 

— Mam dwieście tysięcy franków 
ulokowanych w farbiarni p. Gonereta. 

— Jest więc pami kobietą pra- 
ktyczną? 

— Muszę nią być, mam obowiązki 
względem rodziny. 

Czy nieboszczyk nie wspomi- 
nał pani O tem, że będzie o niej pa- 
miętał w testamencie? 

— Mówiono o tem w pałacu, — 
lecz p. Goneret nigdy mi tego nie 

oneret 
mnie tylko ufała, sama zašwiadczy 
to panom. 

— Czy posądza pani kogoś o 
z*mordowanie p. Gonereta? 

— Nie mam najmniejszego po- 
dejrzenia. Cały personel w „La Po- 
cholle* kochał p. Gonereta i wszyscy 
zainteresowani byli jaknajbardziej w 
tem, by żył dlugo, gdyż płacę zwię- 
kszał z każdym rokiem, Trudno spot- 
kać człowicka sprawiedliwszego, spo- 
kojnieįszego, od p. Gonereta, 

— Dobrze, Proszę się odwrócić i 
spojrzeć na ciało zabitego. Odkryć 
pled, Santenitrl : 

— Spokojna i jasna twarz Julji 
Loisel mie zdradziła najmniejszego 
wzruszenia. Powieki jej nie drgnęły, 
a zimne oczy nie zmieniły wyrazu. 
Przeżegnała się jednak, poczem spoj- 
rzała po obecnych, wzrokiem obo* 

ję nym, spokojnym, nie wyrażającym 
cienia sympatji, strachu, lub niechęci. 
Usługiwała tym wszystkim panom, 
gdy bywali proszeni przez Gonereta 
na obiady, znała ich zwyczaje, sła- 
bosiki i wady. Dzięki zwierzeniom 
jednej ze swych przyjaciółek, która 
służyła u prokuratora, a potem u 
innych wyższych urzędników, znała 
ich potajemne związki, ciemne karty 
jch życia. Swiadomość ta dodawała 
jej pewności siebie i pewnego poczu- 
cia wyższości. Sprytny Desarnaud 
zorjentował się szybko w sytuacji i 
zmienił ostry ton, jakim przemawiał 

do badanych na bardziej mięki i u- 
przejmy. 

(D. ©. N.). 
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