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POINCARE—.BRIRND: 
Paryż, 10 stycznie, 

Konstytucja francuska postanawia 
iż parlament francuski zbiera się na 
sesję zwyczajną w drugi wtorek sty- 
ezmia, czyli 11 b. m. 

W _ kołach politycznych stolicy 
Francji wznowienie obrad Parlamentu 
budzi ogromne zainteresowanie. Nie 
dlatego, że Izby zbierają się w dwa 
dni po wyborach do Senatu, co spo- 
woduje niewątpliwie pewne podnie- 
sienie się temperatury partyjnej, za- 
wsze niebezpiecznej dla rządu zgody 
i jedności narodowej; głównym po- 
wodem zainteresowania jest rozcźwięk, 
jaki powstał w gabinecie p. Poin- 
cać'go na punkcie polityki zagra. 
nicznej. 

Rozcźwięk ten  zarysował się 
już we wrześniu, nazajutrz po spot- 
kaniu w  Thoiry, ale przybrał formy 
bardziej określ ne w grudniu, po o- 
statniej sesji Rady Ligi Narodów. Jak 
wiadomo, Niemcom chodziło nietylko 
o zniesienie kontroli międzysojusznie 
czej ich zbrojeń, ale takze o wydanie 
im świadectwa, że wszystkie przepisy 
Traktatu Wersalskiego w tej dziedzi- 
mie wykonali. Świadectwo takie jest 
im niezbędne dla sformułowania ich 
następnego żądania: natychmiasto- 
wego opróżnienia okupowanej Nad= 
renji, którego to celu spodziewa się 
Berlin dopiąć w roku bieżąćym. 

Trudność polegała na tem, że Kon- 
ferencja Ambasadorów w Paryżu, je- 

4 dynie przez traktat do tego powoła- 
na, wydania takiego świadectwa od- 
mówiła dia dwu powodów: po pierw. 
sze dlatego, że Niemcy, wbrew Trak- 
tatowi, rozbudowali i umocnili trzy 
twierdze na wschodzie (Królewiec, 
Kistrzyń i Glogów); po drugie dla- 
tego, że wytwarzają i wywożą, wbrew 
traktatowi, półfabrykaty mogące słu- 
Sżyć do fabrykacji broni w państwach 
sąsiednich (Holandja, Szwecja i t. d). 

P. Briand zgodził się na to, aby 
dwa te punkiy sporne oddać pod 
arbitraż Trybunalu Sprawiedliwości 
Międzynarodowej w Hadze, to znaczy 
przekreślić nietylko Konferencję amba- 
sadorów i procedurę przez  trakrat 
przewidzianą, ale także pozbawić mo- 
carstwa zainteresowane (w danym 
wypadku przedewszystkiem Francję) 
prawa wyciągania wniosków z postę- 
powania Niemiec i ograniczyć swobo- 
dę ruchów ich dyplomacji. 

Zaprotestowali przeciwko pomy- 
słowi p. Briand'a jego koledzy z ga- 
binetu pp. Poincarć, Marin i Tardieu; 
zaniepokoili się nawet p. p. Sarraut 

_ i Painlevė, a p. Fitip Berthelot, se- 
kreiarz generalny f'ancuskiego M S,Z,, 
wysłał dnia 10 grudnia telegram do 
p. Brianc'a zapowiadający "mu swą 
dymisję na wypadek gdyby procedu'a 
arbiważu była przyjęta. Więc cofnął 
się p. Briand, ale nie bez złego hu- 
mioru. Szczególnie zabołało go stano- 
wisko p. Berihe'oi'a, którego on bro- 
pił w roku 1921 w czasie głośnej 

k afery Banque Industrielle de Chine: 
| którego p. Poincaić ze służby czyn- 

nej usunął w roku 1922, a którego 
znów on, Briand, na Quai d'Orsay 
przywołał w początkach r. 1925, 

PP. Briand i Berthelot ściśle z 
sobą współpracowali w trakcie roko- 
wań przed-locarneńskich. P. Briand 
mie miał wówczas sekretów dla se- 
kretarza generalnego M. S$. Z. Та 
współpraca korzystna była i dia Fran- 
cji i dla p. Briana*a. Układy podpi- 
sane w Locarno są w dużym stopniu 
dziełem p. Berihelot'a, nie są ani dla 
Francji, ani dla jej sojuszników szko” 
dliwe, a p. Briana'owi przyniosły 

-_ miemało reklamy, 
+ Polityka zagraniczna może być z 

, pożytkiem dla danego kraju prowa- 
dzcna tyko przez ludzi będących 
dobrymi psychologami, powiedzieli 
byśmy nawet artystami, Jest p. Briand 
dobrym psychołogiem, jest w pew- 
nym sensie artystą, lstnieje przecież 
inny jeszcze warunek powodzena 
każdej polityki zagranicznej, a mia- 
nowicie dobra iechnika dypiema- 
tyczna, polegająca na znajomości 
partnerów, tekstów, faktów... To rze- 
czowe przygotowanie do międzyna- 

„brodowych rokowań zawsze b lv sła- 
° ба stroną p. Briand'a, Póki miał on 
_ przy swym boku p. Beshelot'a—nie 

znać było tego. Ale jesjenią r. z. 
„stosunki pomiędzy nimi się ochło: 

| dziły. P. Briand się postarzał, zrobił 
się zarozumiały i upariy, nie znosi 
uwag, a ciągłe przypominanie tekstów 

\ —których са czylač nie lubi—zraziło 

© do p. Berihelot'a. To też w grud- 
iu pojechał do Genewy sam, bez 

Sekrelarza generanego M.S. Z, a 
tylko ze swym nieodłącznym  fakto- 
Tem j agentem wyborczym p. Peyce- 
I6n'es:, 

Kiika dni temu wymógł p. Briaad 
ną swym najbliższym współpracow- 
niku, aby, zaprzeczył rozaźwiękowi. 

Reforma konstytocji litewskiej. 
KOWNO, 14 |. Pat. Reforma konstytucji litewskiej według  złożo- 

nych propozycyj ma iść w następującym kierunku: 1) Wprowadzenie sy- 

stemu dwuizbowego (sejm i sena'), 2) nadanie szerszej kompetencji pre- 
zydentowi państwa, 3) wybór do Sejmu na okres 5-ciu lat, 4) zniesienie 
wyborów proporcjonalnych a oparcie 

Sejmik kłajpedzki. 
sprawie zakazu odbycia posiedzenia KŁAJPEDA, 141. PAT. W 

ich ma systemie większości. 

sejmiku kłajpedzkiego oświadczył gubernator kłajpedzki Zaukauskas przed- 
stawicielowi Morgen Stinme co następuje: 

Uważałem prośbę tę za niezgodną z prawem, giyż według & 12 
statutu kłajpedzkiego sejmik zbiera się na posiedzeńie w 4 ty ponieuz'a- 
łek stycznia czyli 24 stycznia. Do tego czasu sejmik może zbierać się 
tylko na posiedzenie nadzwyczajne zwołane przez gubzrnatora w porozu* 
mieniu z dyrektorjatem, skoro zażąda tego conajmniej 2/3 posłów. jest 
przeto rzeczą jasną, że zwołanie „posiedzenia przez prezydjum sejmiku 
byłe aktem bezprawnym. 

W rozmowie z przedstawicielami prezydjum sejmiku, gubernator 
wyjaśnił położenie prawne i zaproponował im, aby zebrali podpisy 2/3 
posłów i doprowadziii w ten 800860 @о zwołania posiedzenia nadzwy- 
czajnego. Na propozycję tę prezydent sejmiku Krauss odpowiedział: „My 
tego nie chcemy”, wobec czego gubernator wydał zakaz odbywania. po- 
siedzenia jako bezprawnego. 

Puryckis o rokowaniach z Nie mcami i Rosją. 
GDAŃSK, 14 I. PAT. Wedlug doniesień z Kowna, dr. Puryckis 

przewodniczęcy delegacji litewskiej do rokowań z Rosją oświądczył ko- 

respondentowi „Jaunukas Żinas” że rokowania z Rosją są przerwane 
tylko na jakiś czas' 

Rokowania z Niemcami przygotowywane są bardzo intensywnie. 
Sprawy związane z Kłajpedą nie powiniy — zdaniem Puryskisa — mieć 
wpływu na rokowania z Niemcami, tembardzi<j, że sprawy te są albo już 
zlikwidowane albo znajdują się w siadjum likwidacji. Kłajpeda zaintereso- 
wana jest niezmiernie w sprawie uregulowania stosunków Z Niemcami i 

dlatego przedstawiciele Kłajpedy wezmą udział w tych rokowaniach. Pu 
ryckis podkreślił szczególnie wydamą współpracę Burhardta jako repre- 
zentanta Kłajpedy podczas rokowań moskiewskich; 

Pojednanie Brianda z Poincarem. 
PARYŻ, 14. |. PAT. Wczoraj przed południem odbyło się posiedze- 

nie francuskiej rady ministrów pod przewodnictwem Poincarego, na któ- 
rem Briand kontynuował swe expose o francuskiej polityce zagranicznej. 
Briand, kończąc swe wywody, rozpoczęte we wtorek, doszedł da wniosku, 
że o przedwczesnem opróżnieniu Nadrenji nie może być mowy. Opinia 
niemiecka przedstawia wprawdzie opróżnienie Nadrenji przez wojska ‹ ku- 
pacyjne w r. 1927 niemal jako pewnik, lecz Bria1d s:wierdza, że. między 
nim a Stresema nem nigdy nie bylo mowy. o oprožnieniu Nadrenji. - 

Po przemėwieniu 
Poincare stwierdził, 

rianda wywiązała siłę dyskusja, w czasir której 
że bezpieczeństwo Francjj wymaga pozostawienia 

wojsk francuskich w Nadrenji, dopóki Niemcy nie spłacą swych zcb?- 
wiązań tak sumiennie, jak to Francja spłaciła swe zobowiazania w.r. 1871. 

W końcu swego przemówienia Poincare informował ministrów o 
wewnętrznem położeniu kraju i swych planach stabilizacyjnych, 

Targi Niemców w kwestji rozbrojenia. 
PARYŻ, 14.i, PAT. Omawiając toczące się obecnie rokowania w spra- 

wie rozbrojema Niemiec, pisma podkreślają, iż wyłącznie tylko korferen- 
cja Ambasadorów powołana jest do zakończenia sporu oraz wypowiedze- 
nia się w tej kwestji Dzienniki skarżą się na piz:ciąganie rokowań, spo- 
wodowane przedewszystkiem targowaniem się N'em<ów. 

Łe Matin donosi, iż gen. von Pawels odbył wczoraj z międzyso- 
juszniczym komitetem wojskowym naradę w sprawie twierdz w Prusach 
Wschodnich. 

Paul Doumer przewodniczącym Senatu. 
=PARYŻ, 14 I, PAT. Paul Doumer wybrany zosial na przewodniczą- 

cego senaiu 238-miu głosami przy 273-ch głosujących. 

Francja wydzierżawia monopole. 
"PARYŻ, 141, PAT. jak donosi Le Malin, Poincare przedłoży nieba- 

wem Radzie Ministrów oraz lzbom projekt usiawy w sprawie wydzierża- 
wienia konsorcjum francusko-szwedzkiemu monopolu fabrykacji i sprze- 
dąży zapałek. 

Pismo gratulacyjne p. Van Hammela. 
GDAŃSK, 14 I. PAT. Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 

prof. Van Hammel wystosował do gen:ralnego komisarza Rzeczypospo- 
litej Polskiej w Gdańsku min. Sirassbuzgera pismo gratulacyjne z powódn 
ostatni: j decyzji rządu polski:go, ułatwiającej w wielkim stopniu komu- 
nikację pomiędzy Gdańskiem a aąsiedniemi krajami. 

SEKSEBERIEDO TZ DZT RCBOZ BOKTKUA DRZE. CAPE ZRORNECE "WT РОН 

P. Berthełot zaprzeczył listem for- 
malnym, w kiórym nie wspomniał 
oczywiście o swej -.pogróżce dymisji 
z 10 grudnia... Z kolegami z gabi- 
netu poszło p. Briand'owi trudniej. 
P. Ludwik Marin, minister rent i 
przywódca prawicy w lzbie, powie- 
dział w końcu grudnia na jednem z 
posiedzeń gabinetu; 

— Nie sposób jest mówić o dy- 
płomacji p. Briand'a. Jego polityka 
zagraniczna jest zwykłą demagogją. 
Niejednokrotnie chełpił się on, že 
dąży do stworzenia Sianów Zjzdno- 
czonych Europy. Nie możemy się 
zgodzić na to, by na ołtarzu takiej 
utopji poświęcano żywotne interesy 
Francji i jej sojuszników... 

P. Poincarė zastrzegł się tylko co 
do formy, w jaką p. Marin swą kry» 
tykę ujął, ale właściwie powiedział 
to samo. Wówczas p. Briand posta- 
nowił wydać swym kolegom z gabi- 
netu bitwę na terenie Izby. W swym 
głośnym wywiadzie z 3 stycznia o- 
świadczył współpracownikowi Jour- 
nal'a: 

— jak tylko Parlament wznow 

swe prace musi przeprowadzić grun- 
towną i szczegółową dyskusję na 
temat naszej polityki zagranicznej. 
Francja musi wiedzieć czego się 
chce, gdzie się idzie. Wybiła godzi» 
na, aby każdy wziął na siebie całko- 
witą' odpowiedzialność... 

Manewr to ze strony p. Briand'a 
bardzo zręczny, albowiem p. Poinca- 
rć kryzysu  ministerjalnego bardzo 
się boi i chce go za wszelką cenę 
uniknąć z powodu... franka. Rozstać 
się z Briand'em—oznacza kryzys rzą: 
dowy i prawdopodobny spadek fran- 
ka. Pokryć p. Briand'a—oznacza dać 
mu wolną rękę na przyszłość i spo- 
wodować kryzys rządowy przez dy- 
misję p. Marin'a. Jeden jest tylko 
sposób na uniknięcie kryzysu: przed 
dyskusją w Izbie ustalić w łonie ga- 
binetu program polityki zagranicznej 
na okres najbiższy, Zachodzi jednak | 
pytanie czy taki kompromis jest mo- 
żiwy i czy zgodzi się nań p. Briana? 
Najbiiższe dni przyniosą mam odpo» : 
wiedź, 

Kazimierz Smogorzewski.   
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Wsnólne troski 
Dziś cbradować będzie Rada Wi- 

leńskiego T-wa Rolniczego na1 sfuz- 
jonowaniem się Towarzystwa ze Związ- 
kiem Kółek Rolniczych w Wilnie. 

O doniosłości dla życia Ziem 
Wschodnich wspólnego f-cn u rolni: 
czego, skupiającego nieliczne siły 
naszej inteligencji rolniczej rozpro3z- 
kowanej pomiędzy Towarzystwem 
a Związkiem Kółek pisal śmy niejedno 
krotnie i niema człowieka nieopętane- 
go politykomanją, któryby nie rozu- 
miał, iż  ujednostajnienie wspólnej 
pracy jako niezbędnego !'warunku 
osiągnięcia dobra mas rolniczych na peństwa zjednoczenie w Wilnie usku- 
Ziemiach Wschodnich decyduje o 
naszem powodzeniu państwowem. 

Postulat wspólnego frontu rolni 
czego jako górujący ponad inne— 
wysunął wszechpolski Kongres Rol- 
niczy obradujący w Warszawie w 
1924 r. Po za tem o konieczności 
dojścia do porozumienia pomiędzy 
Tm Rolniczem a Związkiem Kółek 
zadecydowiła  korf:rencja wojewo- 
dów, która miała miejsce w Wilnie w 
sierpniu roku ubiegłego. Zaś 28-go 
września r. ub. na zebraniu informa- 
cyjno-dyskusyjnem, które odbyło się 
w Wilnie przy udziałe - przedstawicie- 
li od T-w Rolniczych, Związków Kó- 
łek, Związków Osadników i Zrzeszeń 
Spółdzielczych dwuch województw 

za adła jednogłośna uchwała treści 
następującej: „Zebranie rolników, któ- 

re odbyło się w dniu 28 września 
1926 r. przy udziale przedstawicieli 
organizacji rolniczych, ustala ko- 

nieczność zcentralizowania dziatal- 
ności organizacji rolniczych na tere, 
nie województw wschodnich i sko- 

„ordynowanio działalności. samorzą- 
dów w sprawach rolniczych". W 
końcu zaznaczyć należy, iż 'w swoim 
czasie minister rolnictwa -Raczyński, 

chcąc wybrnąć z tudnej syluacji 

sprawiedliwego podziału _ kredytów 

rządowych pomiędzy różne orgźfii- 
zacje rolnicze, rozesłał poszczególnym 
organizacjom projekt wspólnego sia- 
tutu Polskiego Tow. Rolniczego. 

Zdawać by się mogło, iż sprawa 

przeszła przez wszystkie fazy wyma- 

gań demokratycznych, pomimo jednak 

i uchwały Kongresu, i decyzji minist- 
ra rolnictwa, i zjazdu wojewodów, 
i uzgodnionej opiaji przedstawicieli 
miejscowych ' organizacji rolniczych 
po upływie 30 miesięcy sprawa nie 
ruszyla z miejscał SD UA 

Jednocześnie Włościańsko-Robot- 

nicza  Hiomada w czasie o wiele 
krótszym, gdyż w niespełna 6 mie- 
sięcy bez poparcia prawego rządu, 
władz administracyjnych i miejsco- 
wej inteligencji rolniczej zdołałą stwo- 
rzyć 1200 hurtkow, które za pienią- 

dze bolszewickie organizowały $nie- 
eświecone masy rolnicze dla destruk- 

cyjnej roboty skierowanej przeciwko 
dobru naszego państwa. 

‚ Zestawienie tych faktów jest chy” 
ba dostatecznie  pouczającem dla 

stwierdzenia tej inteligenckiej koło- 
wacizny, która w postaci teoryjek u- 
trzymuje nas w błędnem kole wiel- 
kich i głośnych kongresów, uchwał 
i zjazdów, niedających w swym re- 
zultacie żadnych konkretnych wy- 
ników. 

Potrzeba jednolitego frontu rolni- 
czego posiada swoje dwie strony: 
wszechpaństwową — której wyrazi- 
cielem był „Kongres i regionalną — 
wypływającą z decyzji postulatów 
naszej dzielnicy. 

O ile C. T. R. i Zarząd Kółek w 
Warszawie w pertraktacjach uzgad- 
niających przyszłą fuzję mogą sob:e 
pozwolić na żółwie tempo bez więk- 
'0+29090909099000 

We wtorek, dn. 18 b, 

Otwarcie. 

WINA — TRUNKI w obfitości. 

  

Zaciszne . gabinety. Sale do zebrań towarzyskich. Kuchnia — Bufet 

szej szkody dla interesów państwa, 
to u nas na Ziemiach Wschodnich 
różnolitych «tnograficznie i podlega- 
jących destrukcyjnej agitacji elemen- 
tów wrogich państwu każdy miesiąc 
zwłoki równa się samobójstwu. 

Diatego też powodzenie zfuzjo- 
nowania wileńskich organizacji rol- 
niczych zależnem jest od energji sił 
mieįscowy.h, które w poczuciu do- 
bra kraju, opierając się na znajomoś- 
ci potrzeb kraju, w myśl wspólnej 
ideologji regjcnalnej powinne wytę: 
żyć wszystkie siły, aby dla dobra 

tecznionem zostało w najbliższym 
czasie. 

Trzeba jednak podkreślić, iż os- 
tatnie miesiące rządów naszych użyte 
zostały na to, aby szczupłe grono 
ludzi regjonalnie czujących i myślą- 
cych rozbić, przenosząc niektórych 
z nich do Warszawy. Słusznie przed 
paru dniami zwracała uwagę «Słowo», 
iż «Kurjer Wileński» po przeniesieniu 
pp. Okulicza i Swiechowskiego do 
Warszawy przestaje być wyrazicie- 
Jem myśli krajowej. Ze swej strony 
wspomnę o wyjeździe p. Borowskie- 
go, zasłużonego i wybitnego działa: 
cza w. prezesa Wil. Tow. Rol. 

Jakoś to się wszystko nie klei i 
nie zgadza się z tem, o czem się 
mówiło jeszcze przed rokiem. Posia- 
danie. dwuch ministrów. wileńskich w 
rządzie nie powinno polegać na 
przerzedzaniu szczuplych sił regjo- 
nalnych! 

Uporządkowaiie žycia wsi naszej 
nie powinno być troską jedynie sier rol- 
niczych, Prawidłowe i trwałe funkcjo- 
nowanie banku, fabryki, sklepu i 

warsztatu rzemieślniczego w Wiloie 
jst w ścisłej zależności od tego jak 
się ułożą przyszłe stosunki prowincji 
przez Wiino obsługiwanej. Pawyższe 
względy muszą mieć na e zględzie 
ludzie dzisiaj obradujący w radzie 
Wil. Tow. Rol, | 

Również opinja ogółu inteligencji 
wileńskiej — ma obowiązek za obra- 
dami śledzić i niemi się interesować. 

My zachowawcy zgrupowani w 

w Organizacji Zachowawczej Pracy 
Państwowej zawsze sprawę jednoli- 
tego frontu rolniczego wysuwaliśmy 
jako naczelny postulat życia naszego 
kraju — bez wszelkich domieszek 
partyjno-politycznych. Jesteśmy nie- 
zbicie przekonani, że grunt jest w 
zupełności przygotowany. Wierzymy, 
iż dobro kraju i pańsiwa są górują 

cemi troskami u ludzi stcjących na 
czele jak Wil. Tow. Rol. tak też 
Związku Kółek. Utwierdza nas w 
tem przekonaniu wspólny sentyment 
dla kraju i iudu — wreszcie de.yzja 

zjazdu 28 września wykazująca szcze- 
rą chęć znalezienia wyjścia. 

Zbliżenie eałej inteligencji rolniczej 
z chłopem białoruskim w kółku rol- 
niczem przy wspólnej naradzie są- 
siedzko-gospodarczej, tak częstej, by 
między te narady nie można było 
wetknąć wiecu agitacyj1ego, na któ- 
rym by płatny agitator propagował 
nienawiść do państwa i rządu, po- 
winno być przewodnią iroską sukce- 
sorów szczytnych tradycji Tow. Rol- 
niczych, którzy dziś debatować będą. 

Michał Obiezierski, 

LS iii aa 
Bestjalstwo antyklerykałów 

meksykańskich, 

PARYŻ, 14—]. Pat Excelsior doż 
nosi ż Meksyku, że w mieście Leon 
5-iu młodym ludziom, którzy przesz= 
li na stronę katolikow, wyrwano ję- 
zyki, poczem rozsirzełano ich. 

   

NIEŚWIEŻ — ui. Ratusrowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 
ŚWIR:— ul. 3-ge Maja'B 
WARSZAWA — Nowy Świat 406—14 
WILEJKA POWIĄTOWA—ui, Mickiewicza 24 

2—ej 1 3—ej z 
W m—ch koce 

Sejm i Rząd. 

Nowe pogłoski o ustąpienia 
min, Meysztowicza. ы 

WARSZAWA, 14-1, (tel. wł, Sł ь dniu wczor-jszym „eta się zaw w € nowa fala pogłosck o tem, że w naj- bliższ: m czasie i p 
ster Mevsztowicz. - TEPIE. 2 Panda „mija: 

Pogłoski ie rozeszły się: zsró - sie jak i w rozmowach ina оа 

Uroczystości doręczenia bire- 
tu kardynalskiego, 

WARSZAWA, 14 I. Pat. Uroczy- stość doręczenia przez Pana Prezy- denia Rzeczpiitej biretu kardynal- skiego J. E. ks. Kardynałowi Lauri'e- mu, pronuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 25 stycznia o godz. 11-ej rano. 
Opłaty wywozowe od żyta 

i mąki. 
WARSZAWA. 14]. Pat. Dnia 14 b. m. o godz 5-iej po poł. odbyło się pod przewodnictwem P. marszałka Józefa Piłsudskiego posiedzenie Rady Ministrów, na którem Rada Mini- sirów przyjęła do wiadomości pro: jekt rozporządzenia Ministra Skarbu, us'a'ający opłaty wywozowe od żyta i mąki na sumę 15-ų złotych od 100 kilo. Siawka powy?*sza obowią- zuje do dnia 1 marca 1027 r. 

Plotki „Gazety Warszawskiej". 
WARSZAWA, 14. I. (tel, wł. 

Wiadomość podaną w zł s szawskiej jakoby ks, Janusz Radziwiłł miał wydać śniadanie na cześć p. Korfantego jest zmyślona. 
Pogorszenie w kopalniach 

' węglowych, 
WARSZAWA, 14.1. (el. wł. Stoma Według wiadomości naochodzących z terenów węgłowych w najbliższym czasie, bo już w lutym, nieuniknione > znaczne pogorszenie konjunktury. ass wie tego oczekie wano, daje sę odczuć z: | streikų angieiskiego. "2ODBEM „związku z tem przemysłowcy zapowiedzieli, że ztnikzeoi bėdą AR dukować Znaczną część robotników pe obniżyć stawki. Wywoła to ZECZ zrosumiała, szer k i : zgoła niepożądanych, 2. RES 
6 okręt floty polskiej. | 
WARSZAWA, 14—1. Pat. Pras podaje, iż T-wo Żeglugi Pafistwó wej, kióre do t:j pory nabyło już 5 okrętów, każdy po 2850 tonn pojeme ności, obecnie prowadzi pertraktacje w sprawie nąbycia 6-go okrętu o po- jemności około tysiąca tonn dia Przewozu drobniejszych ładunków zbiorowych. W ten sposób polska flota handlowa powiększyłaby się o jedną jednostkę i wzrosła do 25000 tonn pojemności. 

каа 

Konflikt Meksyk_U. SA 
LONDYN, 14., PAT. Ti 

nosi z Nowego-Yorku, iż kz kólach dyplomatycznych Meksyku obiegają pogłoski, jakoby Argentyna, B azylja i Chile zaofiarowały swe pośrednie ctwo w kcenfiikcie między Meksykiem i Sanami Zjednoczonemi. Według oś api az Stanów Zje- 
ch miał odwołą - basadora w Meksyku, Bio sa 

Sala Gimnazjum 
im. Miekiewieza 

ul. Dominikańska 3. 
W sobotę, dn. 15 stycznia 
3-11 Wieczór Kameralny 

Konserwaterju m Wileńskiego. 2 MUZYKA FRANCUSKA, — 
Udział biorą prof. prof, M. Ki e Jacynowa (fort.), K. Święcicka (ipiew) w, Ledochowska, Н ołomonow (skrzypce), F. Tchorz (wiolonczela) 3 aa i M Je: * 

neg prof, M. ef Akompanjarnent: dr. T, Szeligowakij” 
Początek о @. 7 m. 30 w. 

Bilety od 25 gr. w Kancelartį 
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ECHA KRAJOWE 
BRZEŚĆ LITEWSKI. 

— Z życia towarzyskiego. Ży- 
cie towarzyskie Brześcia N/B. oży- 
wiło się niezwykle ostatniemi czasy. 
Bale, zabawy... : 

Oka:ale wystąpiła w dnlu 5b. m. 
korporacja «Polesia» organizując w 
salonach klubu obywatelskiego bal 
w całym tego słowa znaczeniu z do- 
brych „przedwojennych czasów". Bal 
zaszczycił swą obecnością d-ca kor- 
pusu b. O K. IX generał brygady 
Trojanowski. W salonach klubu oby- 
watelskiega zgromadziła się cała elita 
Brześcia, a huczną zabawę zakoń: 
czono dopiero nad ranem. 

Bal tak okazały jakiego w Brze- 
świu dotychczas niewidziano, na dłu- 
go pozostanie w pamię:i mieszkań: 
ców poleski:go grodu. 

— Lesicowo - komunistyczną 
demonstracja w R.dzie Miejskiej. 
W dniu 10 b. m. odbyło się w 
Brześciu 3-cie z kolei posiedzenie 
nowoobranej w końcu ubiegłego ro- 

ku Rady Miejskiej, które poświęcono 
wyborom nowego prezydenta miasta 

' na miejsce ustępującego p. Leopolda 
Dmowskiego. 

Jak i dwa poprzednie posiedzenia 

ts nie dało żadnych rezultatów, a 
radni miejscy socjaliści wespół z ka- 

munistami urządzili demonstrację. 
Demonstrację urządzono wskutek 

postanowienia, po upadku wniosku 
radnego Niedzielskiego o powołanie 
prezydenta w drodze kenkursu, kan- 
dydaturv na stanowisko prezydenta, 
ustępującego p. Leopolda Dmowskie- 
go. Radni socjaliści i komun ści w 

liczbie 15 demonstracyjnie opuścili, 
salę obrad. 

Po wyjściu. demonstrantów prze- 
wodniczący z powodu braku quorum 
ogłosił posiedzenie Racy Miejskiej 
za zamknięte. 

- Obecnie na skutek niedojścia do 
porozumienia wzajemnie zwalczają- 
cych się ugrupowań radnych Rady 

iejskiej m. Brześcia, zostanie wy- 
zmaczony dla pełnienia funkcji prezy- 
denta Komisarz Rządowy.  Jedno- 
cześnie rozeszła się w Brześciu po- 
głoska o mianowaniu na to stano- 
wisko jednego z wyższych  urzędnis 
ków urzędu wojewódzkiego. 

POSTAWY. 
— (t Z sejmiku postawskiego. 

Wydział powiatowy sejmiku Postaw- 
skiego jednomyślnie uchwalił wystą: 
pić z wnioskiem do sejmiku  powia- 
towego, aby orzy uchwalaniu budże- 
tu na rok 1927 i 1928 sejmik wy- 
starał się o pożyczkę od skarbu pań- 
stwa na cele zwalczania drożyzny, a 
mianowicie przez założenie w Po- 
stawach rzeźni centralnej dla tran- 
sportu mięsa bitego do ośrodków 
wielkomiejskich i przemysłowych. 

Na zorganizowanej ostatnio w 
Postawach obwodowej wystawie rol- 
niczo-ogrodniczo-przemysłowej wysta- 
wiono ogółem z dziedziny rolnictwa 
około 300 eksponatów z czego na- 
grodzono 71. 

W  eksponatach przeważały konie 
(około 200 sziuk). > 

; GRODNO. 
— Konferencja  dekanalna. 

Dnia 20 bm na plebarji Fary Orodz. 
pod przewodnictwem ks. kanonika 
L. Żebrowskiego, dziekana Grodzień- 
skiego odbędzie się konferencja de- 
kanalna. W konferencji wezmą udział 
księża trzech dekanatów—Grodzień- 
skiego, Łunieńskiego i Brzostowi- 
ckiego. 

— Zebranie Towarzystwa 
Miłośników Przyrody 10 stycznia 

waniem Ogrodu Botanicznego Następ- 
nie 'prcf. Czesław Dąbrowski wy- 
głosił zajmujący odczyt „O wpływie 
słońca na człowieka*, w którym u- 
dowodaił znaczenie naświetień  sło- 
necznych dla ogółu, a szczególniej 
dla dzieci i młodzieży. Po odczycie 
wybrano nowy Zarząd © następują- 
cym składzie: p. inżynier Cytarzyń- 
ski—prezes, prof. ]. Kochanowski 
skarbnik i pref. p. Wojnarowski— 
sekretarz. 

U;tępującemu Zarządowi wyrażo- 
no podziękowanie, ab. prezesa Czes- 
ława Dąbrowskiego za jego pracę w 
ogrodzie Botaniczaym wybraao jed- 
noglośnie na honorowego członka 
Towarzystwa Miłośników Przyrady, 

— Kradz eż amunicji w 29 pul- 
ku art Oi dłuższego już czasu sil- 
ne zainteresowane w Qrodnie budzi 
dokonana przez nieznanych spraw- 
ców kradzież amunicji w 29 pułku 
artylerji. Kradiieży dokonano niezwyk» 
le sprytnie. W tajzmniczy sposób w 
znaczniejszej ilości zaginęły karabiny, 
naboje, oraz maski gazowe. 

Kradzieży dokonano prawdogo- 
dobnie w nocy. 

Natychmiast po wypadku ustalono 
brak skradzionych rzeczy, © czem 
niezwłocznie powiadomiono władze 
śledcze i policję. Wdrożono szcze- 
gółowe dochodzenie, które zapewne 
pozwoli wykryć sprawców zuchwałej 
kradzieży. 

łstnieją posziaki, iż złoczyńcy by- 
li w kontakcie z kimś dobrze ob- 
znajmionym z terenem, na którym 
kradzieży dokonano. 

Grodnianie z zainteresowaniem 
oczekują wyników śledztwa. 

DOŁHINÓW. 

— Nadużycia w urzęd:ie gmin- 
nym. W iuiej zym urzędzie gmin- 
nym zostały wykryte nadużycia — 5- 
żbowe. Stwierdzono niedokładności 
w prowadzeniu książkowości i rachun- 
kowości urzędu gminnego. Według 
poelosek nadużycia sięgają sumy 
1000 złotych. 

W związku z nadużyciami zawie- 
szono w czynnościach i aresztowano 
urzędnika urzędu gminnego Leona 
Czyża. I 
RAIN nk ais Sai ai lis i k 

Komunišci w Poznaniu 
Od dłuższego czasu funkcjonar- 

jusze policji państwowej w Poznaniu 
obserwowali pewien dom, na jednem 
z przedmieść Poznania. Dnia 8 b im. 
zatrzymano w tym domu w mieszka- 
niu obywatela litewskiego Sziclajtisa, 
młodego człowieka, który — jak się 
okazało, był kurjerem centralnego ko- 
mitetu komunist,czn*j partji polskiej. 
Przeprowadzona rewizja w mieszka 
niu Szicłajtisa ujawniła, że znajdowała 
się w niem, względnie w piwnicy, 
należącej do niego, składnica bibuły 
politycznej. Oprócz innych materja- 
łów skonfiskowano 85 klg. ulotek, 
broszur i pism komunistycznych. 
Siwierdzono, że mieszkanie Sziclajtisa 
było lokalem komitetu okręgowego 
komunistycznej partji polskiej na 
Poznań i Pomorze. O istnieniu tego 
komitetu policja wiedziała już od kil- 
ku miesięcy, gdyż zdołano skonfisko- 
wać pieczęć komitetu. Op.ócz Szielaj- 
tisa i kurjera C. K. P P, udało się 
policji zaaresztowač prawie wszystkich 
członków komitetu okręgowego, z 
których część już przedtem znajdo- 
wała się w więzieniu śledczem, jako 
znani na tutejszym terenie komuniści. 
Są to Bem Badowski i Dubert. Oprócz 
tego zaaresztowano członka C,K.P.P., 
który został wydelegowany przez 

rb. ódbyło się w sali Muzeum Przy- C.K.P.P. do Poznania, jako główny | 
rodniczego w Grodnie ogólne zebra- kierownik akcji komunistycznej na 
ni członków T-wa Miłośników Przy- województwo poznańskie, pomorskie 
rody, na którem zarząd złożył spra- 
wozdanie ze swoich czynności, sku- 
piających się głównie nad zorganizo- 

  

LEON DAUDET. 

9RREW WŚRÓD NOCY. 

— Liczę a pomoc pani w _ tej 
trudnej do rozwi:łania Sprawię. Była 
pani wtajemniczoną w najmniejsze 
szczególy z życia p.Gonereta. Cieszyła 
się pani wielkiem jego zaufaniem. Pro- 
szę przypomnieć sobie, czy w ostat- 
nich czasach p. Goneret nie miał ja« 
kichś przykrości, wrogów, czy nikt 
nie odgrażał się, że się zemści na 
mim za cokolwiek, czy nie żądał 
zwrotu jakiego długu? 

— Pan mój przyjmował tylko wy- 
próbowanych przyjaciół, — odrzekła 
młoda kobieta,  potrząsając głową 
rzecząco. Byłyśmy faktycznie z E- 
lodją jego Sekretarkami od czasu 
śmierci p. Lafigue. Nikt z osób by- 
wających w „La Pocholie* mie był 
by zcolnym do uduszenia go w taki 
sposób. 

— Lecz może ma pani jakie po- 
dejrzenia, przeczucia? 

— Czyru tego dokonać mógł 
tylko ktoś przybyły zzewnątrz, mo 
wiono o nieboszczyku, że zawsze ma 
przy sobie znaczne pieniądze. ; 

— Istotnie miał je w pugiiaresie, 
lecz zostały nietknięte, 

— Možiiwem jest, że morderca 
nie zdążył zrewidować swej ofiary. 
Mógł być spłoszony. 

— Przez wasz powrót? 
— O, nic mie wiem, Mówię tylko 

swe przypeszczenia. 

i śląskie. Ze względu na dalsze do 
chodzenia nazwiska aresztowanych 
trzymane są w tajemnicy. 

— Bardzo to ciekawe, jestem pani 
wdzięczny za te uwagi. Lecz czy moż: 
liwe jest, by ktoś zzewnątrz mógł 
dotrzeć do parku, poprzez wysoki 
mur i żywopłoty? Czy mógłby wyjść 
niespostrzeżony? 

— Jest to kwestja, na którą ad- 
powiedź da nam szczegółowe bada- 
nie terenu — wmieszał się proku- 
rator. 

— Dziękuje pani. Sautenier, pro- 
szę wprowadzić lokaja Brabanta. 

Ukazanie się lokaja wywołało 
sensa: ję. Dobrze zbudowany, wyso- 
ki, o kwadratowej twarzy, w opiętej 
bluzie kremowei był uosobieniem 
siły brutalnej, W jego oczach fałszy- 
wych widniało coś, co nasuwała od- 
razu myśl e notoryczaym zbrod- 
niarzu. Większość obecnych poddała 
się myśli: „Tylko on mógł dokonać 
tego moerderstwa*. Sędzia śledczy 
przyglądał mu się badawczo, swemi 
błyszczącemi, czarnemi oczyma wpa- 
trywał się, jak chirurg, w ciało, w 
które miał zaraz zagłębić swój nóż. 

— Czy powrócił pan razem z ca- 
łą paczką z dancingu? | 

— Tak, było to po drugiej, gdyś- 
my jechali, zegar na kaplicy, znajdu” 
jącej się przy ui, Paquet-Vian, wy: 
dzwonił drugą. 

— Jaka to ulica Paquet-Vian? 
— |-st to uliczka za parkietm. 
— Czy można dostać się z nitj 

do parku? 
— Nie. To jest właściwie tak, 

mur z iamtej strony jęst zupełcie 

SŁ W 

Wykonywania Konkordafu. 
WARSZAWA, 141. Pat. W czwar- 

tek 13 b, m. o godz G-tej po poł. 
odbyła się w Prezydjum Rady Mini- 
młstrów pod przewodnictwem o. Mi- 
misra Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego Dobruckiego, dru 
ga konferencja mięczyministerjalna w 
sprawach, związamych z wykonaniem 
konkordatu. Przedmiotem obrad były 
głównie kwestje wynikające z treści 
art, 22 konkordatu. 

Konferencja ustaliła ogólne zasa- 
dy i wytyczne, któremi kierować się 
winni przedstawiciele rządu podczas 
narad swoich z komisją papieską w 
zakresie zrealizowania postanowień 
konkordatu. Wobec tego jsd ak, że 
przy interoretacji tych postanowień 
wylania się cały szereg kwesty| spor- 
nych, bardzo skomplikowanych pod 
względem prawnym a zarazem wcho» 
dzących w zakres kompetencji wielu 
ministerstw, postanowiono, na wnio- 
sek p. Ministra Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych, powołać specjalną ko- 
misję,  któraby kwestje powyższe 
wszechstronnie zbadała i przygoto- 
wała szczegółowe wnioski co da ich 
załatwienia. 

W skład komisji, które] przewod- 
niczyć będzie Minister W. R. i OP. 
względnie jego delegat, wejdą przed- 
stawiciele ministerstw spraw wewnę- 
trznych, skarbu, sprawiedliwości, re- 

bót publicznych, rolmictwa i dóbr 
państwowych i reform rolnycn oraz 
Prokuratorji Generalnej. 

Ostateczn: sprecyzowanie stana- 

wiska rządu w poszczególnych spra- 

wach i sformułowanie sposobu ich 
załatwienia nastąpi po zakończeniu 
prac komisji, 5poczem wyniki tych 
prac zostaną zakomunikowaae ko- 
misji papieskiej. 
  

WIRÓWKI 
do odtiuszczania mleka 

„Blid- Laal" 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 
nie mają sobie równych, cieszą 

się wszechświatową sławą. 

Na ostatniej tegorocznej wystawie w 
OO GEE nano złotym 

„ medetena 

Najdogodniejsze warunki kupnaz 
Ay zyskach raty)  30-letnia 

gwarancja używalności 

Kompletne urządzenia  mieczacń 
ręcznych i parowych 

POLEC A 

WILEŃSKI 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul, Zawalna Nr 9. 
Oddziały w Głębokiem, Dziśnie, 
Smorgoniach, Gródku Wil. 

  

Prof. Dr, Z, Sowiński 
Choroby weuer. i skórne 

POWRÓCIŁ 
i przyjmuje w poniedz. środy i 

pią'ki od 5 — 6 p.p. 

Teatralna 4, m. 9. 
  

  

"Oddam na własność 
dżiewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 
rodziny, zdrową, z braku 5 odków do 
życia Wiadom : ul. Mostowa 17 m 6 
  

  

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
s prosi © O pracę, 

osi też o łaskawe dopomożenie mu 
ma'erjalnie (drzewo, chteb I t. p) Od 
1 VH2 b.r.nie mam posady, znajduje 
się w mędzy, wszystko co miał z 
mebli i u a  wysprzedał na 

utrzymanie rod iny. 
Henryk Balomoia, 

Antokoł, ul Letnia 12 m. 5.   

® 

Fiasko usiłowań d-ra Curtiusa 
Odmowne stanowisko frakcji centrum 

BERLIN, 14I PAT. Około godz. 6-ej wiecz. zebrała się ma naradę 
w Reichstagu frakcja centrum. Po półgodzinnych naradach uchwalony zo- 
stał tekst odpowiedzi dla d-ra Curtiusa, odrzucającej projekt wstąpienia 
do tworzonego przezeń rządu. Frakcja centrum oś wiadczyła, iż w obec- 
nych stosunkach politycznych utworzenie rządu planowanego przez d-ra 
Curtiusa napotyka ma poważne zastrzeżenia i za jedyną właściwą drogę 
do usunięcia kryzysu uważa utworzenie rządu stronnictw Środka. 

BERLIN, 141 PAT. Urzędowo komunikulą za pośrednictwem biura 
Wolfta: Dziś wieczorem minister gospodarstwa Rzeszy dr. Curtius złożył 
na ręce prezydenta Hindenburga sprawozdanie o sytuacji parlamentarnej 
powstałej na skutek wystosowanego do niego przez przewodniczącega 
frakcji centrum pisma. Minister Curtius oświadczył zarazem, że tem sa- 
mem usiłowania jego utworzenia rządu większości parlamentarnej z udzia- 
łem niemiecko - uarodowych uważać maležy za zniweczone. Prezydent 
Rzeszy zastrzegł sobie swobodę dalszej decyzji. 

Wzbronienie rekrutacji do Reichswehry. 
BERLIN, 14—l1. Pat. Dziennik Ustaw Rzeszy donosi, iż Prezydent 

Hindenburg wydał dekret zakazujący przyjmowania: niezarekrutowanych 
według obowiązujących przepisow sił pomocniczych do Reihswshry, uzu- 
pełniania niemi chwilowych wakansów, urządzenia niedozwolonych kursów 
przygotowawczych. tworzenia i szkolenia rezerw wojskowych. Również 
zarządzenia poszczególnych komend dozwalające rekrutacię w powyższym 
sensie zostały na mosy dekretu unieważnione. 

  

Wznowienie rokowań łoiewsko-sowieckich, 
RYGA, 14.1, PAT. Dzietrniki donoszą, że wznowienie rokowań o za- 

watcie paktu o nieagresji z Rosją nastąpi 17 stycznia, Dziś wieczorem 
ma przybyć do Rygi specjalny delegat moskiewskiego komisarjatu spraw 
zagranicznych Araław. 

Prześladowanie katolików w Meksyku. 
NOWY-YORK, 141, PAT. Arcybiskup nowojorski zgłosił protest 

przeciwko aresztowaniu biskuva Diaza. Obecnie przebywa w więzieniach 
meksykańskich około 50-ciu duchownych katolickich. powedu bojkotu 

pe zi dg przęz katolików, haadel w Meksyku prawie zupsłaie 
ustał, 

Pian obrony Szanghaju. 
LONDYN, 14 I. PAT. Daily Telegraph donosi z Szanghaju, że 

z chwiłą przybycia tam krążowaika amerykańskiego «Pitisburge zacznie 
się powoli realizować pląn obrony Szanghaju. W Londynie istnieje prze- 
konanie, że Szanghaj stanie się miejscem powaźnych niepokojów, wobec 
tego że bardzo wielu agitatorów prowadzi tam zakrojoną na szeroką 
skalę agitację wśród tubylców. Dziennik sądzi, że oprócz Japonji i Francji, 
podobnie i „amerykańskie okręty wojenne wezmą udział w obronie 
Szanghaju. 

Groźba strajku powszechnego, 

LONDYN, 14 1. PAT. Morning Post donosi z Szanghaju, iż wroga 
cudzoziemcom organizacja bolszewicka prrygotowuje w Szanghaju strajk 
powszechny oraz rozruchy mające wybuchnąć 20 stycznia. 

SZANGHAJ, 14 1. PAT. w wyniku działalności agitatorów strai- 
kowych, wybuchły tu i owdzie strajki nielicznych sę pracowników, 
zatrudnionych w  przedsiębiorstwach cudzoziemskich oraz chińskich. 
Strajkuje przeważnie personel magazynów chińskich oraz obsługa tram- 
wajów, w Szanghaju, lecz większość roboiników w przędzałniach pawró- 
ciła do pracy. 

; БЕЛОЧВО Л ' 

35000 kilometrów lotu. ` 
PARYŽ, 14—1. Pilot-porucznik Bernard i mechanik Bougault wylą- 

j dowali dzó po południu na Sekwanie przed Bois de Boulogne w obecno- 
ści ministra marynarki oraz wielu wybiinych osobistości i wielkich tłu- 
mów publiczności. : 

W ten sposób letnicy ci wykonali bez żadnego wypadku swój 
Świetny raid z Francji do Madagaskaru i z powrotem przebywając z górą 
35,000 kim. w ciągu 205-iu godzin, nie zmieniając hydroplanu ani też 
matoru, którego siła wynosiła 420 b. p. 

Prezydent Doumergue przyjął lotników na posłuchaniu podczas któ- 
rego złożył im gorące powinszowania. 

ЛЕНЕ ZUEBSZZZBZZE c ESEJEJ 
Gra światłem — kolorowa 

(Loffo Kolorowe) | 
+ gada. Tej wieczoróm w icala „Białoruskiej Chatki“ 

ul. Wileńska 38 (b. lokat restauracji « Warszawianka) 

nastąpi otwarcie kiubu 

  

° drogą 

  
  

zniszczony. 
— Proszę to zanotować — zwró: 

cił się sędzia do sekretarza.—Proszę 
mi powiedzieć, panie Brabant, proszę 
dobrze zważyć swą odpowiedź, czy 
wiedział pan o stosunku, jaki łączył 
p. Goaereta z panną Lorsel. 

— Owszem. Wszyscy u nas wie- 
dzieli o tem. . 

— A o pannie Possetiere? 
— To było mniej znane. Lecz ja 

wiedzialem. 
— Któż z was był kochankiem 

pavny Lorsel? 
Erabant domyślał się, że pytanie 

to wypływało z pewnych domysłów 
sędziego Lepiej było się przyznać. 
Po chwili wamysłu odrzekł spokojnie: 
—Ja nim byłem panie sędzio,.. 

— Pan. Domyślałem się tego: 
Czy jednak bliski stosunek Julji z p. 
Goneretem nie był powodem scen 
zazdrości? 

— Oczywiście. Nie sprawialo mi 
to przyjemności. Pan sędzia byłby 
również nie rad gdyby się znalazł na 
majem miejscu. 

— Czy sceny te wie były bardzo 
gwaltowne? Może dochodziło do te- 
go, żeś ban ją uderzał? 

— Zdarzało się, 
— Czy nie był pan również ko- 

chankiem Elodji Pesseliere? 
— Nie, Był nim dozorca Estan- 

celin. : 
— Doskonale. A skore wpadł 

już pan w nastrój szczerości, czego 
winszuję panu, proszę mi powiedzieć, 

czyją kochanką była Tulja Monettse, 
gospodyni. Czy p. Oonereta? 

— Tego nie siwierdziłem, panie 
sedzio, 8 jest to, oczywiście, wy- 
kluczone, lecz nie wiem nic pewnego. 
Wiadcmem było tylko, że była ke- 
chanką kucharza Gantaume'a, z pew- 
nością tylko jego. 

— Diaczego pan tak twierdzi? 
— Gdyż A anas mia jest bez- 

pieczny. 
— To znaczy? 
— Kucharz, który gotuje dia 

wszystkich, ma wiele sposobów 
zemszczenia się, Więc się go boją 

-— Chce pan powiedzitć, że mo- 
że wsyncać truciznę do pairaw? 

— Naturalnie, 
— Ale musiałby 

posiadać truciznę. 
— Trucizna nie należy do rzeczy, 

których brak, Nawet wśród wyższych 
sfer towarzystwa użycie jej nie jest 
rzadkością My, służba domowa, ma- 
my do czynienia nieraz z kokainista- 
mi, morfinistami i t, d., u których 
służymy. Bywają zabawne ‘уру! Lu- 
dzie, którzy mie pracują, nudzą się, 
a wtedy, naturalnie... 

— Ale, — przerwali Maufre, gła- 
sem drżącym, lecz spokojnie wpa!ru- 
łąc się w świadka, — czyż p. Gone- 
reti używał jakiej trucizny (ego ra- 
dzeju? 

— Używał, a raczej dawano mu, 
środki nasennie, 

— Кю mu dawał: piana Loisel 
czy Possetiere? 

w takim razie 

- oauóliek 

Сга odbywać się będzie codrief od godz. 7.ej wieczór da 1 ej w nocy. 
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— jedne, lub druga, to zależy. 
Robiły to, oczywiście, dla jego dobra, 
gdyż cierpiał na bezsenność. 

— Gdyście powrócili w nocy do 
„La Pocholle*, czy sziiście wszyscy 
razem, temi samemi alejami, czy teź 
rozstaliście się ma jakim zakręcie? 

— Nie mogę zdać sobie wyraźnie 
sprawę. Ciemno było, jak w kominie, 
lecz wróciliśmy wszyscy razem. 
Możliwem jest jednak, że ktoś z nas 
poszedł aleją równoległą, jednakże 
de pałacu weszliśmy wszyscy razem. 

— Czy nie słyszeliście żadnych 
podejrzanych odgłosów, gdyście prze- 
chodzili przez park? ! 

— Absolutnie; nic, panie sędzio. 
— Nie zachodziliście po pawro: 

cie do pokoju paaa Gonzreta? 
— Było to zbyteczne. Pozwolo- 

ne nam było wyjść, a drzwi pana 
zamknięte były na klucz. 

— Lecz p Loisel miala klucz? 
—- Przypuszczam. Lecz tego wie- 

czoru uie byłe O tem mowy. 
— Sautenier, proszę wprowadzić 

pannę Lojszi, 
Młoda kobieta, przerażona tem 

pawtórnem wezwaniem, unikała wzro- 
ku Brabania, który 'spokojaie skszy- 
żował ręcz na piersiach z wyrazem 
pewności sisbię. 

— Mówiła nara pani, że nie mią- 
ła innsgo kochanka, prócz p. Gone- 
tela, oiož iu obecny p. Brabaat 
wyznał nam łączący was stosunek i 
apowiedział o środkach naseunych, 
podawanych p. Ganerstowi przeć 

Z SĄDÓW. 
Piętnaście lat więzienia wężkie- 
go sa bestja'ski napad rabun- 

›° kowy. 

Głośno byłe swego czasu o bostjalskim 
mordzie dekonanym ma osobie trzynasto- 
letniego chłopca — Lejby Szejra dekona- 
nym przez wiaścicieła 30-to dzi»sięcinewego 
KR ania Alebszndra Jarmulomicza. 

<ło się to 26 Crer=ca r, ub. 
Kupiec bzdła Dawia Korelski jechał 

wozem w towarzystwie samordowanego do 
Ejszyszek po zskup recacizu . Za wsią 
Krzyżówka jadących spykał zaany Korel- 
skiemu ze wsi Sorok-Tatary gm. Lanwa- 
rowskiej Al. Jarmułowicz i pop osił pod- 
wi: žė go do wsi Dw rzec. Xoreiski przyjął 
Jarmułowiciayna wóz, oddzł iejce chłoscu, 
a sam pogrążył się w dizemkę. Ockrął się 
pod wpływem silnego būlu w gardle, a kie- 
dy ochłonął 2 przeraienia poCzuł, że ma 
(zuza) gardło, zk órego trysz.ła krew. 

tym momencie zobaczył jarmałowicza 
który gomił woekającego w las:crłopca. Ко- 
rzystając z reszies przytomności Korelski 
popędz'ł konia i uciekł. 

„ Piuecnod ący drogą wietniaz sauważył 
wóz z vrocząC: m rwią j źlścem, xatrzymał 
go I udziejił pierwszej pomocy. Zaałarmo- 
wano posiernnek policji lecz natychmiasto- 
wa obława nie doprowadziła do ujęcia za- 
bójcy. Podczas poszukiwań znaleziono» w le- 
się uup Szyia, samordowanego w bestjaiski 
® 

Po kiiku dniąch siruż graniczna uięła 
Jarmułowicza w momence, kiedy ten usi- 
iował p zekroczyć granicę. 

„ dJarmułowicz miał odpowiadać przed 
sądem doraźaym, jednak s powodów  for- 
malaych, Sprawa rozpozuawana została w 
dniu wczorajszym ptzes sąd okręzowy w 
Wilote, któremu pizewodniczyt sędzia Jo- 

dzewicz. : + 
W. śtedztwie wstępnem  Jsrmuł wicz 

(przyznał się do mordu, jednak jako podud- 
żę podał swach przed tem, že Ch/opiec ja- 
ko jedyny Świadek mózłby go zdemasko- 
wać  Korels iege miał on zamordować na 
tie przedawnionej waśni, ae ej rzekomo 
na tie sporu © krowę. Dalej jednak podczas 
prse wodu sątowi wy, mia sę, že Jar- 
mułowicu zmniał się wkrótce ożenić i otr p- 

"mał z iej racji od ejca 3U dziesięcin ai-mi 
j inwentarz. Jedrą z owsymamyce krów 
armułowicz sprzedał i przepił, a nastzpnie 
w ocawie przęd gaiewem oj,ca posiauowił 

< racunku zdobyć pieniądzc na Zažup 
inne, » 

'Воти!_с- chęci rabuvka byjy  wywró- 
done u zabitego Szyry kieszenic. Szyra po: 
siadał jakoby tylko 3 zł. 

Ostatecznie Sąd umał go wianym po- 
pełnienia mordu rasenkowego i skara), po 
pozbawieniu praw stanu na karę więzienia 
Ciężkiego na przeciąg piętnasiu lat. 

Qskarżony pizyjął wyrok spokojn z 

KIKA ZNA DAE UROK SNS 

Trzecia rewja „Kakadu“ 

Dlaczego trzecia rewja Kakadu 
nazywa się „Stan oblężenia”? 

W drugim seansie premjery @а1 ^ 
słowa e „oblężeniu*. Tym=zasem 
afisze... Jednym słowem dyrekcja pa- 
zwoliła sobie wyrzucić z prograsu 
ię „opersikę" w 1 akcie, p. i. „Stan 
obiężenia”, którą zapowiadają wszyst- 
kię afisze, głowa nie pisnawszy o tem 
publiczności. : 

Wracając jednak do programu, 
któryśmy naprawdę ujrzeli, zaznaczyć 
A żę wprawną rękę reżyserską 
p. Wołowskiego znać w każdym 
szczególe. 

Pozwolimy sabie wspomnieć o 
kilku najefektowniejszych i najudat- 
niejszych numerach A więc: „Semi: 
nolla*, „pieśń cywilizowanego dzikie- 
go Zachodu*—jak tego chce dyrekcja 
w wykonaniu p. C. Cielińskiej. 
Rie-de-Janejro, tango wykonane przez 
рр. Lu ównę i Pawłowskiego i ma- 
zurek Wieniawskiego z talentem od- 
tańczony przez Ninkę Wilińską. 

Jeżeli dodamy do tego szereg mi- 
łych atrakcyjij i sympatyczną  konfe- 
rensierkę p. Wołowskiego, otrzymamy 
całość wcale, wcale miłą. 

Szkoda bardzo, że doskonała od- 
twórczyni „beržeretek“, p. Luna Na- 
łęcz jast tak uporczywie wierna 
„kniaginiuszce”. Ładna to piosenka, 
ale my ją już znamy. 

"a 
SRZZBZNBEUBROP 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
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panią, aby się nie mógł spostrzedz 
zdrady. 
kłamstwo może mieć poważne na- 
stępstwa? 

Julja Loisel, nie odpowiadając, za- . 
częła płakać bez łez, jak to czynią 
aktorki w teatrze. 

— Musimy wiedzieć calą prawdę. 
Gdzie spotykaliście się, gdyšcie ukrv- 
wali się przed p Goneretem? 

— W pokoju Brabanta. 
— Gdzie jest ten pokój? 
— Na czwariem pięirze, w pra- 

wem skrzydie. 
— Sautenier, proszę zamknąć ten 

pokój natychmiast, Zaraz zrewiduje- 
my go, nikt przedtem wejść tam nie 
może. Rewizja będzie dokonana rów- 
nież w pokoju panny Loisel. Lepiej 
będzie, j:Śli wyznacie teraz wszystke. 
ca wiście o tem morderstwie, Czy 
nie zdarzały się kłótnie o panią po- 
między jej kochankami? 

— Nigdy, panie sędzio, przysię- 
gam! 

Desarzand powstal i zaprowadził 
Brabanta do trupa, podniósł pokrycie 
i rzękł: & 

— „Pan asystował cadzień przy 
ubieraniu p. Goneretta, czy widział 
pan te ślady uderzeń na jego cieleP* 

„Odyby był odpowiedział: „tak*— 
byłbym go natychmiast aresztował *— 
mówił potem sędzia do prokuratora. 

— Mie — odrzęki spokojaie za- 
pytany. 

Czy wie pani, że podobne | 

f



, KURIER GOSPODARCZY: 
ZIEM WSCHODNICH 

JZjazd przemysłowców i kup- 
<ów drzewnych i 

Poseł Wiślicki wita obecnych w 

prof. 

suo wo 

Wykrycie pracowni transparantów. 

jewody * Raczkiewicza 
wzbronienia 

— OQtywenie w branży drzew” "ia udziału w manifestacjach i po- oraz 

w 

sporą _ ilość 

i 

Os'atnie rozporządzenie p. Wo- ona w mieszkaniu Łapkowskich przy pić powinna 
sprawie ul. Zawalnej Nr. 38 Podczas rewizji władz szkolnych zgodna akcja wszyst- 

młodzieży przyjmowa- skonstantowano kilkanaście gotowych kich czynników, dbałych 0 dobro 
rozpoczętych kuliury polskiej W związku z tem 

w Warszawie imienia Centrali Związku Kupców, a nej. * związku z ożywieniem się chodach wywołało kontr.akcję komu- transparantow. Wszystkie one przy- na skutek prośby Kuratorjum Szkol- 

Adamiecki imieniem  Massry- przemysłu branży drzewnej cały sze- nistów. Znane wszystkim wystąpienie gotowywane z płótna Н 

W dn. 13 b. m. w ministerstwie kowej Akademji Pracy w Pradze oraz reg przedsiębiorstw porownie przy- Elementów komunizujących, w dniu pemalowane są na kolor czerwony z Przewodniczących Wydziałów Powia- 

bibljoteczek dla młodzieży szkół 
powszechnych. W tym czasie nastą- 

pod kierownictwem 

tektury nego pan Wojewoda zwrócił się do 

Przemysłu i Handlu rozpocząl Się lnsiyiutu Naukowej Organizacji Pra- stąpi! do podjęcia chwilowo zawie- 1 b. m. było pierwszym krokiem na napisami żółtemi. Treść wszystkich towych w celu spowodowania po- 
 trzydniowy ogólnopaństwowy zjazd cy i stwierdza, ew obecnym zjeźizie Szonej pracy. 

i kupców  drzew- oraz jego programie widzi się chęć q przemysłowców 
Rycjh. 

|, Zjzd zagalł prezes rady maczel- 
mej Związków drzewnych, p. Al. Dą- 
browski, poczem powołano do pre- 
zydjum zjazdu pp. Dąbrowskiego 
(przewodniczący), Moniiza (Warsza- 
wa), dr. Csalę (Lwów), dr. Fromme- 
ra (Krakow), Ai, Jankowskiego ( Wat- 
szawa), Roseniała (Wilno, Kieina 
(Katowice), B >nowskiego (Bydgoszcz), 
Lampela (Katowice) i Ankiewicza' 
(Poztiań). 

7. Pierwszy zabrał głos minister 
Przemysłu i Handlu p. Kwiatkowski, 
 Mowę jego przytaczamy in extetist: 

„Nie jest to może dziełem  przy- 
padku, ale raczej jest symbolem i 

| tefeksem rozpoczynającego się w 
(tej chwili zjazdu, że w tej samej 
(chwili, gdy podejmujemy tutaj te 
| ważne dia pańswa i życa gospo- 

/ darczego obracy, kilka okrętów pel- 
lo państwuwej floty rozpoczyna 
swój pierwszy hanolowy raid, wyru- 

$га х poriu, zabierając pierwszy ła- 
- dunek, a tym ładunkiem jzet drzewo. 

| W tea sposób zostaje jak gdyby 
eadkreślena waga tego wielkiego 
produktu, ważącego tak poważaie w 

| Baszem życiu gospodarczem i w ua- 
| Szym biiansie handiowym. 

ojężeli w iumych państwach za- 
możnych, o siarem, 

| fozwinigtem gospodarstwie, © du- 
tych kapiłałach i dużej ekspansji 

| wawnęirznej, bilans handlowy @0. 
$rywa siosunkowo drugorzędną rolę, 
to dia państw młodych, państw, znaj- 
dujących się ma dorobku, iak jak to 
ma miejsce z Poiską, bilans handło- 
Wy jest niemal podstawą jej egzy- 
Siecji, 

Musimy wypracować i zdobyć 
Sami kapitały, musimy zdobyć je, 
wywożąc, jak oszczędny gospodarz, 
w sposób racjonalny j umiejęlny s *0- 
{2 własne produkty. W ief dziedzinie 
bosuwamy się dziś krok za krokiem 
maprzód Naszego: Życia gospodar: 

(gzzo i naszego bilansu haadlowego 
ie "możemy na stałe uregiilować 
zez hamowanie imporiu. Nie w ten 

Sposó zdobywać będziemy aktywność 
Aiszego bilansu, że opierając się o 
Szereg zarządzeń restrykcyjnych 
 Wstrzymywać będziemy zdrowy im- 
_Bort do kraju. Raczej przeciwile, po- 
Suwąmy się po tej iinji, ażeby  im- 
Wort tych wszystkich produktów, któ- 

|"E wzmagają naszą siłę gospoda.czą 
Ą Nasze gospodarstwa, które siają się 
Podstawą naszej da.szej produkcji, 

| aby zen cały import popierać i roz- 
Wijać. 

x   
|. „W okresie między pierwszą po- 

{ łową ubiegłego roku, a ostatniemi 
| Mzema miesiącami, którymi zamyka. 

liśmy rok, import nasz, stopniowo 
Wzrąstając, wztósł w wartości złotej 
©kgło 100 proc. Mimo tego jednak 
Zachowaliśmy aktywność Dilansu na- 
“žego ij o ile bysmy nie uwzgiędniali 

| Pojedyńczych miesięcy, a mieli pa- 
na to z punktu wiazenia trwa- 

łej polityki, to musielibyśmy powie- 
zięć, że cały nacisk musi być polo“ 
Żeny ma rozwinięcie właśnie eksporiu, 
Aa jąkim musimy ugruntować aktyw- 

"naszego biiansu haodlowego, 
4 tym wielką rolę, 

4 
3 „W eksporcie 

lak to panowie sami dobrze wiecie, 
ik rywa drzewo. Stanowilo ono kil- 
_ Sanaście procent w naszym €kspor- 

is; rowno w r. 1925, jak i wroku 

| „ajeżeli jednakże analizowalibyśmy 
Cyfry naszego eksporu drzewnego, 

„9 Musimy powiedzieć, że i w nim 
4 Widzimy szereg zjawisk, które w naj- 

4 4 krótszym czasie muszą роа!ес теЦо- 
lacji, 

„Eksport, oparty 6 tenaż, o ilość 
towca, o wyrzucenie wielkiej masy, 
sport niekwalifikowany, jest raczej 

„kodą dla państwa, aniżeli jega po- 
22 ą [huczne okiaski] 

“ «To też właśnie w tej dziedzinie 
si być podjęty harmonijny  wysi- 

» zarówno czynników rządowych, 
i czynników spoałscznych dia 

a enie gruniownej mę jo- 
i. 

„. «Musimy zdać sprawę z tego, że 
iiepewność: Sytuacji w  €ksporcie 
|RzEwnym, że wahania cen wpływa- 
(8 W wysokim stopniu ujemnie na 
fozwój tego handlu, a tem samem 
 Mzynoszą poważne szkody. 

Au „py zemówienie swoje zakończył p. 
„Uaster  powiłaniem uczestników 

hzdu j złożeniem życzeń szczęśli- 
"Ych i pomyślnych obrad, Nasiępnie 

ierali glos: poseł Wierzbicki, wita- 
* jazd imieniem Centralnego Zwią- 
| Przemysłu, Handlu i Finansów i 

łaząc w zjeździt i jego poważnym 
о, S'amie prac dowód, że właśnie w 
žiedzinie organizacji, w której Pol- 
xa dotąd wykazywała braki, postę- 
Ч у naprzód. Mówca podnosi rów= 

„st Jako moment doniosłej wagi 
Spółpracę rolnictwa, przemysłu i 
Mdlu na tym: zjeździe i w tej dzie- 

činię życia gospodarczego wogóle, 
Rko_ też zrozumienie tej potrzeby u 
Madu, częgo dowodem obecność pp. 

inisrów Przemysłu i Handlu, oraz 
Olnietwa na zjeździe. W końcu wita 
poseł zjazd obecny, 
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w Polsce. 

wyrobionem i dó 

skierowania ruchu organizacji przemy- 
słu i handlu drzewnego w Polsce na 
drogę stanowiącą również wytyczną 
łastytutu Nankawej Organizacji. 

Nakoniec przemawiali pp. Chabiel- 
ski, reprezentant stow. przemysłow- 
ców budowienych, int. Szczerba imie- 
niem państwowej szkoły mierniczej i 
przemysłu ieśnego w Łomży i p. Świę- 
cicki imieniem zrzeszenia właświcieli 
lasów. 

Po wkończrnin części reprezenia- 
cyjno-oficjalnych pierwszy referat o 
konsaiidacii przemysłu drzewnego w 
Polsce wygłosił p. Dąbrowski. 

Omówiwszy wkrótce historje ru- 
chu organizacyjsego w zachodniej 
Europie, oraz w Polsce, ref:rent prze- 
szedł z kolei do histerji iego ruchu 
w Polsce specjalnie w odniesieniu do 
przemysłu i haadiu drzewnego. 

Ogromne różnice zachodzące w 
polityce drzewnej pońsiw zaborczych, 
wytworzyły waruaki zupełnie,odmien- 
me dla każdej z dzielnic Polski i spa- 
wodowaly, 26 po odrodzeniu się jej 
przemys! rasz i handel drzewny po- 
zbawiony dotychczasowych podstaw 
swej egzystencji zaczął ich poszuki- 
wać pod Kątem widzenia lokalnych 
interesów, to przy braku dercktyw 
ze strony ciągie zmieniających się rzą- 

w, doprowadziło do zup łaego 
chaosu w tej dziedzinie. Dopiero pod 
wplywem oczyszczenia się atmosfery 
gospodarczej w wyniku wprowadze* 
nia złotego w 1924 roku, wzrasta 
wzajemne zaufanie. między dzielnico- 
wemi organizacjami branży drzewnej, 
oraz świadomość potrzeby ścisł:] 
współpracy. W końcu 1925 r. ruch 
ten zyskuje na mocy i znajduje swój 
wyraz w wyłonieniu przez « siem naj- 
poważniejszych związków drzewnych 
wspólnej reprezemiacji w postaci Ra- 

"dy Naczelnej Związków Drzewnych mieć browarowy 
w Polsce. — Insiytucja ta zyskuje od 
tego czasu z każdym dniem na zna- 
czeniu dzięki dążeniu Rządu do trak- 
towania z organizacją obejmującą ca- 
loksziali przemysłu i handlu drzew- 
nego w Polsce. 

Popołudniu odbyły się narady sek- 
cji organizacyjnej i handiowej. Drugi 
dzień zjazdu wypsłaia całkowicie po- 
siedzenie sekcji, 

® 
Poniżej podajemy skład sekcyj: 
i. S:kcja ogólna i organizacyjna” 

Prezes dr. Roger Battaglia (Kraków); 
wiee-prezesi: p. Zygmunt Heller ( Ware 
szawa) i Czesław Wierciński (War- 
szawa). 

И, Przemysłowa: Prezes p. H. 
Frommer; wice-prezesi: pp. Jankow- 
ski (Warszawa) i Aikiewicz (Poznań). 

I. Hanolowa: Prezes: 'dr. Сза!а 
(Lwów) wice-prezesi pp. Jastrzębski 
(Warszawa) i A. Moniiz (Warszawa). 

IV. Transporiowa' Prezes: p. Do: 
erman (Warszawa); wiceprezesi: Kro- 
szkia (Wilno) i E. Leszczyński ( War- 
Szawa). 

V. Gdańska: Prezes: B. Krygier 
(Warszawa); wice-prezesi: S. Gołd« 
berger (Giańsky i Kizier (Lwów). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— W sprawie podatku obro- 
towego. Ustawa o podatku przemy- 
słowym zawiera dwa niezależne od 
siebie określenia hurtu — jedno dla 
zastosowania odpowiedniej stawki 
podatku, drugie dla klasyfikacji przed: 
Siębiorstw przy nabywaniu świadectw 
przemysłowych. 

O ile chodzi o zastosowanie zni- 
żonej siawki 1 proc. podatku prze- 
„mysłowego, która obowiązuje od 1 
stycznia r. b., to za sprzedaż hurto- 
wą ustawa uznaje zbyt wszelkiego 
rodzaju towarów wyłącznie kupcom 
i przemysłowcom wraz przedsiębior- 
stwom pańs'wowym i komunalnym 
celem odsprzedaży, dalszej produkcji 
lub eksploatacji, zaś kółkom  rolni- 
czym i producentom rolnym w  ła- 
dunkach wagonowych (art. 7 Ust. a 
pod. przem.). 

Sprzedaż dokonana przemysłow- 
cowi lub kupcowi w celu odsprzeda- 
nia lub dałszej produkcji uważa się 
za hurtową, bez względu na ilość 
sprzedanego towaru, producentom 
rolnym — tylko o tyle, a ile doko- 
mana została w pełnych ładunkach 
wagonowych lub partjami odpowia- 
dającemi pełnemu ladunkowi 20 ton 
nowego wozu towarowego. > 

Te jedynie przedsiębiorstwa będą 
korzystały z u'gowej stawki (1 proc.), 
które prowadzą prawidłowo księgi 
handlowe. 

O ile przedsiębiorstwo prowadzi 
i sprzedaż deialiczną, należy osobno 
księgować hurt osobne detal. 

Siawka 1 proc. dotyczy też przed» 
siębiorstw przemysłowych, o ile to- 
wary zostają sprzedane również 
przedsiębiorstwom przemysłowym, 
przerabiającym je, względnie zużywa- 
jącym je w prowadzonym  przemy- 
śle, (art, 7 ust. 1 p. a Ust. 0 pod. 
przemysł,),, . 

Pojęcie hurtu w podanym prz 
naa sensie zostało w gwoim czasie 
wyjaśnione przez Min. Skarbu urzĘ- 

3 jako poważny dom skarbowym  w okólniku Nr. Jez” konsolidacji życia gospodar 1566 L. D. P. O. 
1926 roku, 

z dnia 30 stycania 8/ dol. Wil. B. Ziemski — 7,25 

tej drodze. agitacyjna. Aresztowano jednego z 
Ostatnio zarząd firmy eJewelow- Po pewnym czasie w różnych Łapkowskich, który w momencie 

ski» cksolnaujący lasy majątku punktach miasta pojawiać się zaczęły wkroczenia policji biedził się właśnie 
Wiszniewo, przystąpił ponownie do transparanty komunistyczne. Policja nad wykończeniem jednego transpa- 
regu arnej i systema'ycznej eksploata- polityczna mając w rękach trans>a- rantu. W mieszkaniu znaleziono prócz . 
cej, wydając komunikat do zatrudnio- ranty zdjęte na ulicach doszła do tego duży zapas farb i płótna. Cała 
mych przy eksp'oatacji robotników. wniosku, że " fabrykowane one były rodzina Łapkowskich rnotowana jest 

— (o) Świadectwa przemysłowe. 0d- W jednem miejscu, na co wskazywał w kartotekach pol. politycznej jako 
dsiał zwiąscu kupców w Sokółce zwrócił ten Sam gatunek płótna i iarb. aktywni komuniści. Policja jest już 
się do izby :karbowej w Białymstoku z pro- Śiedziwo prowadzone w tej spra- na tropie osób dajacych te zamó- 
ŚDĄ o powier.enie mu, w myśl art. 29 ustęp „ję doprowadziło do wykrycia pra- wienia, 2 ut.wy z dn. 15 pca 19/5 r. © odattu = SZĄ 
Seas isa a wydawania  šwiadeciy COWNi transparantów. Mieściła się 
przemysłowych na rok 1927, na co o'rzy- Rack p. . ЧЕ Ва 
mal odpowicdš, že laba skarbowa nie p zy- Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 

meldunkowych. 
chyła się d prośby oddziału w Sokółce, 
altowiem kasa skarbową w Sovółce w zu- 
pein «ci i z łatwością mosąiaby zaspokoić 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- Oranżeryjny Nr 2, 3. Królewska Nr 9. Św. 
cy domów przy ul.: Kwaszeina (M. Stefańi- Anny N: 3, 3-b. 
ska) 13, 15, 17 i 10. o IV Komisarjatu. ul.: Pijarska Nr 4, 

żądania płatnisów przy nabywaniu Świa- 
dectw przemysłowycii, gdyby nie to, ŻE jak 

Do II Komieacjatu, ul.: S«bocz Nr 79, LS Nr 3, 5. Góra Str.ecka Nr 2, 
„14, 1, 5. 

praktyka lat ubegł ch wykazała, kl:sa kop- 
CG:04 zawsze zwi:ka 1 sapiaceniem należ- 
mości za Śsiadeciwa przemysłowe do osta- 

ica dmi grudnia, Chociaż Świadectwa moż- 79-a, 81, 85 (d. Rapacewicza), 83 (d. Kapla- az: : = : : 
па ва yć E aaa bowych już w piętw- na), 87-b i 89. Poleska Nr 5, 7, 15, 20, 22 = Pyt eny przy V Komisarjacie nie prze 
szych dniąch listopada. (dom kolejowy). Do VI Kom ła” Połodkk 54. 

Centrala zw. kupców wystosowała w 
tej sprawie obszerne pismo do Mi '. Skarbu, 
w ktėrem zaznacza, że odpowiedź izby 
skasbowej w Bi.łym:st Bu, aczkolwiek doty- 
cząca tylko jeun-go zrzeszemia i jednego 
miasta, ma jednąs znaczenie zasadnicze, 
gdyż wyraża podstawowy pogląd isoy, ŻE 
šci k pr.y k.sach w ostatnich dnisch termi- 
mu je»: jedynie skutkiem mieuzasadnion:go 
zwiekan a płatoi.ów. izba jak gdyby za: 
p mniała o tem, Że isioną przyczyną tego 

Do III Komisarjatu ul.: sauł. Bemar- 
dyński Nr 3, 6, Zamkowa Nr 4, 6, zauł. 

KRONIKA 
62, 68, 41, 49/51, dom Butryma. W įsk. 
Cmentarna 6, 14. () 

    

  

  

stanu rceczy nie jest bynajmniej jaxaś zła | SOBOTA $5 Kandydaci ci. (podoficerowie re 
wola kupiectaa, lecz tgólale odczuwany |qĘS Dig int si. 0 g, 7 w.48  ZErWy) przyjmowani będą na nastę- 
d zł brak KOCE będący wyrazem pujących warunkach: 
cię.kiego przesilenia finansowego. Pawła 1 +60. Iš M 46 Aaaa : SOW” onsekwencji prosiła centrala, aže- J sg. 15 1) po wcieleniu do pulku, podofi- 
by Minis erstwo wyjaśnio izbie skarbowe cer rezerwy oabędzie conajmniej jedno- 
w B'aiymstoxu, #° ne należy odmawiać |Marcelego p. miesięczną praktykę służbową Z żol- 
uwzglęcnienia podań, Skłasansch przez KOŚCIELNA. 
zizeszenia zawodowe na zas die art. 29 Ek 

-— Delegacja błałoruska u 
J. B. Ks aa HTE. 

tni łaezali się ró ierni i ko»skiego. W tych dniach u j. E. 
o A śjstógade | giudnia. asa: Ks. Arcybiskupa wileńskiego Romn- 

wiem jest to wypadek nierealny. alda Jałorzykowskiego była delegacja 

dem szeregowego służby czynnej, 
2) po miesięcznej praktyce kandy- 

dała, o ile prowadzenie się jego bę- 
dzie w każdym kierunku wzorowe, 
w przyszłości zostanie mianowany 
nadterminowym, 

3) w okresie trzecim zostanie ode- 

ust, 2 ustawy o podatku przemysłowym, 
jedynie z tego powodu, że sa a ska bowa 
mogłaby podołać swemu zad-niu, gdyoy 

— (s) Ceny w Wilnie z dnia 14 12 Bałorusinów рага Boredzienic- šlany na najbliższy kurs d Ik 

"OC amiepłody: żyta toco Wino „41.50 — Kaa i cołó je. Žalos szkoły padole. wzę. do Baomu Szkol 43,00 zł. za. 140 kig., 35—37, į AEC. fi: „ nego O.K. ukończeniu zaś kursu Pe SE 487 sa amy sł'— przeniesienia z parafji Ks. W. Szuto będzie dr adi podoficerem — ха- 34, otręby zytnie 27 — 24, pszenne 28—3%0, wicza. J. E. Ks. Arcybiskup Jalbrzy- 
ziemniaki 850 — 1000 Na žyto tendencja kowski zę względów technicznych, 
Si gi na jęczmień browarowy zniż- koniecznej Ri kak zmu- 

Mąka pszenna amerykańska 90-160 (w SZONY byl prośbie odmówić.3 
hurcię), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra URZĘDOWA 

ai 54 proś p ra 60. R 38 — 60, ] j MO dE kanofiina BO AJ Aegis — (I) Tablice orjentacyjne w 
60-70. a S Bryczana ca Ministerstwo Sar. Wewn. 

Chłeb pytlowy 50 proc 60—05, 60 proc, nadesłało do wszystkich wojewodów 
B5—60, razowy 40 — 45 gr. ва 1 g okólnik, w myśl którego przy wejściu 

Kesza manna amerykańska 150 EZ do wszystkich urzędów i biur por 
ай za bry ać wiane być umieszczone tabliczki z 

: dokładnym rozkładem i numerami 
50, kg. pokoi oraz Za spraw za- 

= 0-300 200—2%0, boczek tatwianych w tym urzędzie, 
SE „m », : Prócz tego na drzwiach prowa- 

Tłuszcze słonias krajowa | gat. 4.00 — dzących do poszczególnych pokoi 
4.20, || gat. 350 — aa wieprzowy należy wywiesić wykaz spraw zala- 

аао 490 - 4. twianych w danym wydziale. a 
-25 = 1 tego na biurku u każdego urzędnika 

=. śeuoiaci 16 20, zada sdm znajdować rię powinna tablica z na- 
lone e s” solone 550 — 600, deaero: zwą urzędu i ola ŽAS i 

Nude 240-260 Н z wyraźnem zdefinjowaniem kategorj 
aa zd Za I kg., kadstwiiwych Spraw. 

cebula 70—80, marchew i5—20 gr. za 1 kg., Na wszystkich aktach prócz ory- 
10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. ginalnego podpisu musi być umie- 

s ka. broke 05 > 9, w kate gzczony podpis maszynowy. 
a O =.  — (t) Nowy tryb wydobywa- „za 1 kg, kapusta 

wa A —120 za sziukę. ) w Rosji. 
Owoce: 60—120 gr. zal kg., gru- M; i iają- ZSR ma ka: 60120 т 2а 1 HE» EFU* Min. Spr. E pa: Giędowadii, 
Cakteri kryształ „149 cym tryb wydostawania dokumen 

(w detalu), kostka 155 w urciej, T (w od władz sowieckich, wydany został SĄDOWA. 
Getaiu) gr. za 1 kg. drugi dodatkowy okólnik zwracający — lo) Sprawa murów po - ba- 

Ryby: liny żywe (brak), ónięte 300 — uwagę na to, ŻE wszystkie podania o zyljańskich. Wczoraj, dnia 14 stycz- 
28 lon ee (ri ię а — ie żywe (brak), Śn 
300, 2 dywe (ra) ca Pa NA na kb 

i —2 z ‚ pr, J 
żywe (brak) ię 300-320, sielawa 180— doticzania jedaak  ieniędzy. stwa o _ klasztor po-bazyijański w 

200, wąsacze żywe (brak). ae az Ministerstwo samo określi wyso- Wilnie. Z ramienia prokuratorji gene- 
100. RA SIĘ kość kosztów przypadających za wy* ralnej występował w charakterze rze- 

- Drób; kury 4,00—5,50 zł. za sztukę, kur- dobycie dckumeniów i wyda osobne cznika interesów skarbu zastępca de- 
2,50—3,00 kaczki 5,50—17,00, bite 450— zaświadczenie, kióre wraz z dołą 'ze- legata prokuratorji generalnej w Wil- 

wo 350—400, gęsi bite 10.00 —12.00, „zm wskazanej sumy (w dolarach) nie mec. Obiezierski. Decyzja Sądu 
т ; petent sam odeśle do właściwego O. będzie ogłoszona w 

koasulaiu w Z,.S.S.R. tych dniach, | 
— (i) Pan Sitarz reprezentan- 

MIEJSKA, tem Wilna na zjeździe komorni- 
ków w Warszawie. Na dzień 16 

wodowym, 
Kandydaci odpowiadający wyżej 

wymienionym warunkom, mogą skła: 
dać udokumentowane podania w Po- 
wiatowej Komendzie Uzupełnień |Wil- 
no-Miasto w Wilnie ul. Jakóba -Ja- 
sińskiego. Nr. 12. 

— Podjęcie urzędowania w 
nowozorganizowanej P. K. U. 
Wilno—Miasto. Na zasadzie Roz- 
kazu organizacyjnego Dowódcy Okię: 
gu Korpusu Nr. 111 została utworzo= 
na P. K. U. Wilno-—miasto, z siedzi- 
bą w Wilaie przy ulicy Jakóba Ja- 
sińskiego Nr. 12. 

Okręg aiministracyjny nowoutwo- 
rzonej P. K. U. Wilno-—Miasto :sta- 
nowi obszar miasta Wilna, wydzielo- 
ny z dotychczasoweį P. K. U, Wi 
no, która pod nazwą urzędową PKU. 
Wilno—Powiat, objęła administracyj- 
nie powiaty Wileńsko-Trocki i Osz- 
miań ski. 

Prace organizacyjne około doko: 
nania rozdziału kompetencji i ukone 
S:'ytuowania dwu odrębnych admini- 
sracyjnie władz poborowych doko- 
nano z końcem ub. roku, z dniem 
zaś l-go stycznia 1927 roku P. K.U. 
Wi no—Miasta podjęła normalny tok 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 Mir, śmię 

sprawę konsystorza prawosławnego 
w Wilnie przeciwko Skarbowi Pań- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

13 stycznia 1997 +. 

Dawizy | wainty: 

Trass | Sprs. Kupno. || (6) Akoja pomocy žywnošclo- stycania r. b. zwołany został do War- 
z Sód 7 eb wej. Akcja pomocy żywnościowej szawy zjazd komorników sądowych 

ze 36080 36170 360,00 pak przez Magistrat w naj- w celu ukonstytuowania Centrainego 
Londyn 43.78 43,89 43.67 kższych dniach zostanie wzno- Związku Komoiników. Na zjazd ten 
NawysYorz % 9,72 804 | wiona. z Wilna wydelegowany został ko- 
Parsż 2 3 a ie Dziś upływa ostateczny termin mornik sądowy p. Antoni Sitarz. 

2 17300 17433 17347 składania podań przez bezrobotnych, \ SZKOLNA 
Wiedeń | 13702 _ 127.34 126.70 Do pcbierania zasiłków žywnošcio- Owastiżewi d ; 
Włochy 39,60 39,75 39,50 wych uprawnieni być mogą jedynie — Obostrzenie nadzoru nad 

szkolnictwem powszechnem. w ZĘ sit ' c 
DOO POWA XZ0E zw ązku z liczanemi w osiatnich cza- O e ków pieniężnych. 8 proe. pożyczta konw, 97.00 W: h nadużyciami przy zakładaniu yszka dolaro 79,00 Zasiłki te wydawane będą dla sac 

-Pożyczia kolejowa Ž = > 93.26 — bezrobotnych m. Wilna i Nowo-Wi- i ės aan RE >. pozysz konw. 48— lejki. i : ' 45 oc. baty zast. й ; posiadający absolutnie żadnych kwa- siemaie zloto > — 30,75 — 40,10 Wysokość _ jednorazowych __ racji Rosidae), o ejelękieh a ch, kura wynosi: dla samotnych 40 kg. kartoti : 5 t 
i 9 kg. kaszy, dia aid aa umie'ący pisać po polsku, obejmują 
kg. kartofii i 18 kg. kaszy oraz dia kierownictwo szkołą i to szkołą nie- 
wiekszej rodziny—120 kg. kartofli legalną, Kuratorjum Okręgu Szkol: 
1 27 kg. kaszy. Inego Wileńskiego wydało zarządze- 

Zasiłki te wydawane będą w Nie. do wszystkich powiatowych  in- 

gmachu Ratusza, przy ul. Wielkiej, Spektorów szkolnych, wzmożenia 
przez specjalnie wyznaczonego urzęd- czujności nad szerzeniem się szkol- 
nika Magistratu. nictwa nie mającego nic wspólnego 

z celami prawdziwie oświatowemi. 

5 p'oc warsz. złotowe 40 --4825 — 
43 proc. warsz. złolowe 44.75 
8 proc, warsz. 60 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia I8 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. — 8,98 — 

Czeki i wpłaty. WOJSKOWA. ; — 4382 43.79 Jednocześnie inspektorzy szkolni 

New jarco.0i 9001/, — (t) Przyjmowanie zgłoszeń zostali upoważnieni do pociągania 
Ž Złoto. kandydatów na podoficerów za- tych rzekomych nauczycieli do odpo- 

'wodowych. W 6-tym pulku pie- wiedzialnošci karnej, i do zatwierdza- 
chory legjonów, stacjonowanym w nia rauczycieli na stanowiska nauczy- 
Wilnie utworzyły się obecnie wolne kapas ba i : 
etaty dla stopni kaprali i plutonowych. — (t) Akcja propagandy czytel- 

138,93 — (80 proc.) 0 przyjęcie ubiegać SĘ mogą po- nictwa i powiększenia bibljote- 
Listy zastawne. doficerowie rezerwy, urodzeni w la: czek dla młodzieży. Ministerstwo 

Wil. B. Z. zi. 100 żąd.33,50 płac. 3250 tach 1901, 1902 i 
mego, w wyjątkowych zaś wypadkach czyło miesiąc iwiy r. b. na cele pro- 
żonaci. pagandy czytelnictwa i powiększenia 

Rubie 4,75 — 4,74 
Papiery Państwowe. 

8'fs L. Z. Pań B. Roln. zł. 100 w/zł. 

zwrot dokumentów przesyłane być nia, Sąd Najwyższy rozpoznawal V 

1903 stanu wol- Wyznań Religijnych i O. P. wyzna W 

aria finansowego przez Sejmiki 
powiatowe i Magistraty miast tej na- 

der ważnej akcji. : 

ROŽNE.. 

— (t) Delegacja Zw Drobnych 
Rolników u Wojewody Dia 14 
b. m. Pan Wojewoda Raczkiewicz 
przyjął ma  posłuchanie delegację 
Związku Drobnych Rolników z po- 
wiatu Wileńsko-Trorkiego i Święciań- 
skiego w składzie 23 osób z posłem 
Helmanem na czele, która przedsta- 
wiła p. Wojewodzie swoje dezydera- 
ty w sp'awach gospodarczych. 

— Jasełka Dzisiaj t. į. w sobotę 
i jutro w niedzielę, o godz. 5 po poł. 
w Sali gimnazjum im |. Lelewe'a (Mi- 
ckitwicza 38) odegrane zostaną przez 
uczniów gsmnazjum imienia T. Czac- 
kiego „Jassłka* w ill akiak Nowy 
układ, iudowe kosijumy, iiczne tańce 
na scenie, chór gim azjalny oraz wie- 
le wesołych momentów czynią to 
przedstawienie wyjątkową uciechą dla 
naszej dziatwy i młodzieży. 

Dochód przeznaczony jest na 
wpisy dla niezamożnych uczniów gi- 
mnazjum im T Cza kiego 

— Podziękowanie Koła Matek Stacyj 
Opieki nad matką i dzeckiem Nr 1 i Nr 
w imieniu swcich ozatek dziękują serde- 
Cznie uczniom i uczenicom szkół po wszech- 
nych Ne 25, 3, 19 za dostarczone na choin- 
kę stacyjną upię szeni+ i podarki — zebrane 
za pośrednictwem higjenistki szkolnej p. 
Kalenkiew czówny. Serdeczae Bóg Zapłać. 

Koło Matek Stacji Nr 1 składa serde- 
czne pod»iękowanie pr-cownikom dyrekcji 
kolejowej i koaduktorom za ofiary Chemie 
złożone na choinkę dla biednych dz.eci stą- 
cyjnych. 

TBATR i MUZYKA 

— Reduta na Pohulance. Dziś kome- 
dia J. Sza iawskiego «Żeglarz», 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Bilety i abonamenty nabywać można 

w biurze podróży <Oroi:» od godz. 10—4.30 
w dnie powsze nie i od godz. 10 — 12 w 
miedieie i święta. W dniu p'zedstawienia 

bilety yje kasa teatru <Reduias. 
„  —/W dolu 27 stycznia b.r. odbędzie, 
się w Reducie na Puhulance przedstawie- 
nie oe <Towarzysuwa opieki nad 

cemi». 

W przedstawieniu sstuvi te «Lekko- 
myśina siostra» Wł. Perzyńskiego, wezmą 
udział; Iren: Soiska, Wanda Osterw na, Ja- 
nina Zielińska oraz Juljusz Osterwa, Zyg- 
munt Chmielewski, Edward Qiiński i 
szard Łaciński 

Reż yseruja ]. Osterwa. 
Czysty dochód w dobrowolną nadwyń 

ką przeznacza się na «Žtobek im. Marji i 
na Śchroni:ko im. Zuoowicza. 

Bilety wcześ iej zamawiać i nabywać 
można w Bancu Żiemskim (ul. Mckiewi- 
cza 8) Codziennie (z wyjątkiem niedz'el) © 
godz. 12-2-ej u p. Wilnelma Malin>wskiego. 

— «broboszcz. wśród bogaczy» w 
Teatrze Polskim. Żadna sztuką grana do- 
tychczas w Teatrze Polskim nie zjednała 
sobie tak wielkiego powodzenia artystycz- 
neg, jak <P.oboszcz wśód b gaczy», na 
którym publiczn ŚĆ oawi się znakomicie. 

Dziś i jutro «Proboszcz wśrói bogaczy. 
— Wtorkowa premjera, We wtorek 

wchodzi na r pertuar Teatru Polsk ego sztu- 
ka amerykańska Arnolda Ridley'a <Pociąg- 
Widmo». Sziuka o powyższym tyuułe, po- 
siadająca wiele scen o najwyższem napięcia 
w rożw gzaniu oOryginalnem — daje wiezie 
niespodzianek, na które zdobyć się może 
tylko amior ameryvański. Sztuka ta jest o- 
becnie ma repertuarze  pierwszorzędnych 
scen europejskich, ciesząc się wszędzie po- 
wodzeniem wyjątko wem. : 

— Berta Crawford w Wilnie. Śpie- * 
waczka o sławie w. zechświatowej Be.ta 
Crawford ra2 jeden tylko wysiąvi w Tea rze 
Polskim jutro w niedzielę o g. 12 m. 30 pp. 

W pr gr-mie: Arja z opery <r'urytani.»— 
Bel ini, Rossigno!—-Saint->aens, Pastorale — 
erracini, arja z op. <Dino;a» — Meyerbeer 
alc z op. <Romeo i Julja»—Gounod, arja 

z op. szadko» — Rimski-Korsazow, Ciave- 
los — Warwetde, aija z Op, <Lakme> — 
Deibes i in. 

Występ znakomitej śpiewaczki amery- 
kański j wywołał żywe zainieresowanie. 
Ceny miej:c od 50 groszy, 

— Jutrzejsza popołudniówza w Te- 
atrze Polskim. Jutro w niedzieję o g. 4-ej 
pp. po Ceuąch najniższych grana „Pu 
po raz ostain: w seżo ie Świeina „komedja 
Montgo mmery'ego «Tajemnica powodzenia». 

‚ Wieczór muzyki francuskiej. 3-ci 
wieczór kameralny, Organizowany przez 
Konserwatorjum  Wileńskie, odbędzie sę 
dziś w sobolę, w sali gimnazjun im. A. 
Mickiewicza (al. Domiuikańsua 3) o g. 7.30 
w. i poświęcony bedzie muzyce francuskiej 
(<wasiet fortepjanowy, sonata skrzypcowa, 

<6 n)., Udział oiorą prof. prof.: M, Ki.no „tt- 
acynowa (fo tep.), K, Święcicka ($»iew), 

» Ledóchowska, H. Sołomonow (skrzyp- 
C+), F. Tchórz (wiolonczeia), M, Sałaiczi 
(auówka). 

Słowo wstępne: prof. Józefowicz. Akom: 
panjament: dr. T. Szelizowski, Bilety (>d 50 
gr. do 2 z*.) przy wejściu na sałę (Domi- 
niaańska 3). ! 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
— Metody akcji politycznej. 

„Hromady*. Wychodzący od  nie- 
dawna dwutygodnik  „Hramady* 
«Narodny Zwon» na szeroką skalę 
zorganizował akcję, mającą na celu 
zdobycie czate ników, tam gdzie wpły- 
wy posiada «Biełaruska Krynica» or- 
gan cha ieków białoruskich. W wal: 
ce tej nie cofnięto się przed kradzie- 
żą tym razem adresów czytelników 
«Biloruskiei Krynicy». › : 

Z redakcji «Kryaicy» skradziona 
adresy a następnie wszystkim czytel- 
nikom tego pisma rozsyłano bezpłate 
nie «Narodny Zwos». Między innerni 
formainie zasypano «Narodnym Zwo- 
nem» pow. Wiiejski, kiórego ludność 
przysyła liczne skargi do urzędów 
administracyjnych z prośbą o ochro- 
nę przed zaiemem tej komunistycznej 
bibuły. 

— Smutny los termometrów. 
, łych dniach mieznani sprawcy 

zmiszczyji termometry przy ul. Do- 
minikańskiej u drzwi sklepu optyka 

 



+ 

“ Rubina oraz koło Kasy Chorych. 
. Zniszczenia dokonali ulicznicy dla 

«zabawy», pozbawiajęc licznych prze- 
chodniów ruchliwej ulicy możności 
orjentowania się w zmianach tempe- 
ratury. 

— Przyłapanie transportu sacha 
my. Policja śledcza pow. W ijeńsko-Tiockie- 
r otrzymała przed kilkoma d.iami kcnfi- 
encjonainą wiadcmość o tem, że pewne 

grono osób szmugluje sachary ną. 
Zarsądzona nocy ubiegłej za:adzka dała 

pomyślne reznltaty. 
W pobliżu wsi Sorok-Tatary gm. Land- 

warowskiej zatrzymano nieja: iegcs Kuźmiń- 
skiego jadącego od strony Trok. Na wozie 
Kvźmińskiewo pod kartofiami znaleziono 50 
Mle sachar ny 

Szmuglera aresztowano, sacharynę prze- 
słamo do Urzędu Celnego. 

— Zaczadzieli. mocy na 14 bm. 
od a ceśnie a? pieca zaczadzieji 

urzędnik pocztowy „ Minajio (Dąbrow- 
skiego 5 m. 6), Ewa i Wincemiy Nawlecoy 
(Nicożwiedzia 3). Pogotowie udzieliło po- 
szkodowanym pierwszej pomocy. 

— Nieszczęśiiwy wypadek artysty. 
Dn 13 bm, w teairze «Kakadu» artysta £ 
Warszawy Tadeusz Wołowski (Hetel Bri 
stol) przez rieostrożność upadł i rozbił so- 
bie nogę. Pogotowie odwiozło poszkodo- 
wanego do domu.q 

Ofiary. 
Pp. Sycianko dla zredukowanego urzęd- 

nika zł. 10. — 

: BÓLE. 
SWĘDZENIE: 
"LLU 2. 

|| FASRYKA (hEmiCZNO-FARMACEUTYCZNA |] 

| „AP.KOWALSKI“ | 
WARSZAWA 

  

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, aki SITARZ, zamitażkśty 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art, 1030 U. P.C, 
obwieszcza iż w dniu 22 stycznia 1927 
roku, o godzinie 10s6j rano, w Wilnie, 
psy ulicy Jagietlc fisk cj Nr. 8 m,15 од- 
gdzie się sprzedaż z łHcytacji publicz- 

nej majątku iuchomego Władysława 

  

  

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
esiatni miesiąc w Wilnie. 

prawnuczka Lenormanz która 
wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądo we sprawy, o miłości 
14 d. Przijmuje od godz, 10 zrana 
Go 8-ej wiecz, ul. Młynowa 21 w, 6, 
n:pizecw . Krzyża, w bramie ną 

schody. na prawo,       
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ASS UI | į Oddzias w Wilnie į ERA S, 
Stefana Zarębo-Żarębowskiego, ui. Stef.ńska 29, tel. 1051. czemi, ogrodem 

neszyc PRE Sar OPŁACA: iekato i priewóz towarów. $ | z ACHĘTA" 
WYDAJE: pożyczki na owar i akre. © | Odańska 6, tel. 9:05 

SŁYNNA dytywy do 800jo (na cu- 

   

  

    

     

     KASZLESZ, 
SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 
MASZ BÓLE GARDŁA 

UŻYWAJ N E 0” 
PASTYLKI zz 
PADRYKA CHEM. FAR. 

B.KROGULECKI 
ы WARSŁAWA 

E 

  

    

  

     

   
  

  

fa
rb

. 
i 
my
dl
ar
ni
ac
h.
 

   
" 00NAWIA 

WSZELKIE WYROBY Si 

    
z kostki LIKWDACJI „Wy pieedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONIE ónyczych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

  

  
    

   

              
   

    

   

4 TL LTA R 

5 Nei GOO Ee WSZELKIE 
š Ё AR U TKANINY -_— R 
SAW BEZ GOTOWANI : 
ЗЕ0 (МА ZIMNO] 
SZĄ - 
Ža, 

> g3 

Pokój ciepły 
utrzymaniem do 

wynajęca. Wejście 
nie kręphjące; ala 

uczni, uczenic, opieka, 
P pomoc w naukach. 
"Tam że lekcje fran: 
cuskie o, ul. Stroma 5 
m. 4. (Okolicy Sądu). 

MIĘDZYNARODOWI " 
EKSPEDYTORZY 

„CHartolgS.A.” 
w POZNANIU. Za 1.000 dolarów 

posesja w Kolonji 

  

darmo lisiownie. 
Redakcja  Steno- 

grafa Polsk ego, 
Warszawa Sz zygla 12 

tenograiji wyucza 

kier większy ). : S 

Załatwia wszelkie polecenia 

w zakres ekspedycji Światowej 

wchodzące. 

  

Folwarc:ek 
Obszaru 12 dz. z 
tego ornej ziemi 
1 klasy 8 dr., |asu 
(dąb sosna) 2 dz. 

łąk d. 2 dz. 
Obszerny dom 

mieszkałny, komp: 

Składy i place z bocznicami 
kolejowemi, 

|L046404444444044440 
  

owej Rh dób Kodi » f. 

| REUMATYZM Z) 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY 7EBON 

  

   

    

       

    1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

  

   

  

   
   

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WÓRNIA: GŁÓWNY £HŁAB WYSYEKOWY т 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

  

       

Wydź. Zdr. Nr. 88. 

  

ejst Kiuematogral 
KULTURALNO-O $ WIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobzańiska 5) 

|” Perlmuttera Uliramaryna 

let tudynków go 
spoda:czych. Staw. 
Ogród owocowy. 

Biuro Techniczno Handlowe 

). KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, Pankt handlowy. 

Adres tel. — «KRUŻANT Wilno» 6 kim. od stacji. 
poleca po cenach iabrycznych mtykuły - Sprzedamy 

za 850 dolarów 

Dom Handl.-Kom. 

„ZACHĘTA: 

techniczne i materjały budowlane. 

  

   

  

       

  

p 

  Gdańska 6 tei. 9-05. 

- зЕ е то 
  

DOKTOR 

D, ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ. 
NĘ,. .MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

. DOKTÓR 
LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 

DR MOCZ, 
prz 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24     żel. 277 
  

w. Zdz. Nr. 31, 

Do wynajęcia 
4 pokój umeblowany z 

elektr ością i opa- 
łem. ejścieniekrępu - 

ce, Adres w Redakcji 

M. Wilenkin 
1 S-ka 

Spółka z ogr. od 
Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 

©] Fabryka i skład 
mebli: 

jadalne, sypialne, sa- 
lony, gabinety, łóżka 
nikiowane i angel 
Skie. kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła 

dębowe i t, d. 
Dogodne warunki i ną 

raty. 

Udzie.ę 
poży: skę hipotecz- 
ną 1000 dolarów 

przez 

Wilefiskie Biuro 
Komisowo Har dlo- 
we ksuojonowane 
ul. Mickiew'cza 21, 

tel. 152: 
  

Pożyczki 
za atwin pod 

pewne zab: zpiecze- 
nia bez najwniej. 

Szego ryzyka 
Wileńskne Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152.     

  

nia 9 XII 1926 r. 
znaleziona  z0- 
stała przez p. 

Adm' ała Cywińsk e- 
go ma ul, Wielkiej, 
obok magszynu Wo- 
kulskiego, portmonet- 
ką zawierająca  nie- 
dużę sumę pieniężną, 

oraz rozmaite 
drobiazgi: 

Poszkodowany może 
odebrać po  śŚcisłema 
określeniu, o Świ 
portmonetki również 
o sumie w niej za. 
wartej, w. Admini- 

stracji «Słowa» 
od 9—4-ej p.p. 

o!wark 

obszaru 15 ha, w 
tem pszennej zie- 
mi ornej 10 ha, 
lasu dę'owego i 
jodłowego 2 1/2 ha, 
łąk 21/2 ha z 
obszernym domami 

mieszkalnym 
Wszystkie zabudo: 
wania gospodarcze. 

Sad « staw. 
Odległość 5 kim. 
vd stacji kolejow. 
1 w pobliżu Wiina, 
Sprzedamy za 750 

dolarów. | 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjono wane 
uk Mickiewicza 21, 

tel. 152,       
к, Akuszerka 

W. Smiatowska 
rzyjmuje od godz, 9 

r wa 19. Mickiewicza 
46 m, 6: 

WZP. Nr 63 

1 bezwzględnie najlepszą i naj- 
Šanis farbą do pietia 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabyca 

gubiono książkę 
wojskową wyd. 
precz P. K. U. 

rocznik 1902 na imię 
Kapcewicza 
Antoniego. 

  

Dziś będą wyświetlane tilmyz 

Oraz nad program: «Na złamanie karky, komedja w 2 
z komedja w 2 aktach. Ostatni 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p, W, Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW: 

  

  

„B E Z BO Ż N E M l A S T 0“ dramat w 5-cin. aktach, 

akt. i «Osioł akrzydlat; 
seans o godz, 10, PREY: 

‚ Parter — 60 gr, Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. Ż-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 
„ POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

    

             

  

  

Rejestr Famdlowy. 
Ogłoszenie, 

De Rejestru Handlowego Dział A.Ssdu Oki Wiini w dn. 5—1. 1927 roku pod Nr. 901 wciązn ęto spe dolitonyi R. H. A. Il. —991. Firma: «Goldszt jn Gur=icz, Liisz:c i Są- 

Palstasae.e mostęch adedii o па аан prowadzenia s е >, olų » zlikwidowana i wykreśia RRSO ed ONCE 
3497—VI 

Ogłoszenie, 
Do Rete-iru Handlowego Dział A Sądu Okr. wi w driu 7—1 1927 r. pod Nr. 5049 Ka: R. W A. e „e. w. a ma» w Wilnie ul. Żydow- 

„ Frzedmiot—sklep cbuwia. Firma istniej- od 1908 roku. 
Właściciel Azgud Paliel, zam. przy ul. Niemieckiej 14. о 

Ogłoszenie, zw 

Do Rej-stru Handi-wege dział A Sądu Okr. w Wilnie w 
dnia 7 — 1 1927r. p d Nr. *050 wciągnięto: R. H. A. 1—5050 
Firma: «Dawidowska Lej -». Siedziba w Wijnie nl. W. Pohu- 
łanka 5, Przedmiot — skl-p gal nterji. Firm: istneje od 1914 
roku. Właścicielka Dawidowską Leja, zam. przy ul. Rudnic' 

3523—VI kiej 2. 

! Ogłoszenie, 
Do Reje tru Handlowern Dział A Sądn Okr. w Wilnie w 

dn. 7 — 1. 1927 r. pod Nr. 5051 wciągnięt : R H. A 1.—5051. 
Firma: «Dik Leon». Siedziba w W lai* ui, Niemiecka 5. Pr.ed- 
miot— kiep futer. Firma istnieje od 1923 roku. Właścciel D.k 
Leon, zam. przy ul, Zawalnej 15. 3524—V1 

Ogłoszenie. 

Do Rejestra Handlowego Dz ał A Sadu Okr. w Wilnie w 
dn. T — |. 1927 r. pod Nr. 50 2 wciagnięt : R. H. A. L. 5052, 
Firma: «Geiszen' ron Cyosp. Я @оа м Świnie ul Sadowa 7. 
Przedmiot — Jad osajnia. Firma istmeje od 1926 roku. Wła- 
ścicielka Ge szenkron Cypa, zam. tamże. 3525—VI 

Ogłoszenie. 

Do Rejes'ru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dm. 7—1. 1927 r. p d Nr. 5053 wciągnięto: R. H. A.1.—5053, 
Firms: «Gurwicz Hirsz». Siedzibą w Wilnie ul. Tiocka 17. 
Przedmi t—-klep wedlin. Firma istniej od 1923 rcku. Właści- 
ciel Gurwicz Hi sz, zam. przy ul. Zawalnej 37. 

3520—V1 
Ogłoszenie. 

Do Rejestru H»ndiowega D>isł A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 7—1 1927 r. pod Nr. 5054 wclą nieto: R. H. A. I. — 
5054. Firm»: «Kup'r zioch j: sil». Sedziba w Kurzeńcu pow. 
Wilejskim. Prsedn iot—sklep towarów skór anych. Firma 'stnie- 
je ca 1923 roku. Wł.ściciel Kup-rsztoch Josif, z-m tamże. 

3527—VI 
Ogtoszenie: ‹ 

Do: Rejestra Handlowego Dział A Sądu Okr.w Wijnie w 
dn'u 7—l. 1927 r. prd N . 5055 wciegnięt : R. H. A. 1,—5055. 
Firma: «Lewin Mejer». Siedzibą w W luie uj. Ostrobr: mska 16. 
Prze mot — silep blach ski. Fi ma istaxje od 10i4 roka. 
Właścicieł Lewin Mejer, zm. tamże. 

3528—VI 
Ogłoszenie. 

Do Rejestra Handlowógo Dział A Sądu Okr. w Wilnie w 
dn. 7—l 1927 roku pod Nr. 5056 »cią.nęt: R. H.A. I — 
5056. Firma: «M jerowicz Basi » Siedziba w Wilnie u' S a- 
wtlsk: 5. Przedm ot—skiep ytonio -y. Firma istnieje od 1926 
roku. Wł.Ścicielka Mejerowiez Bas s, zam. tamże. 

3529—VI 
Ogłoszenie, 

ESY" Do Rejestru Handlo ego Dział A* Sądu Ówr. w Wilnie 
w dn 7—1. 1927 reku pod Nr. 5057 A. R. H. A. I. — 
5057. Firma: «Sandler Maka». Siedziba w Kurzeńcu pow. 
Wilejskim. rr'edmiot—sklep wyrobów żelaznych. F. ma istni: je 
od 1040 ruku. W4.ścic elk: Sandler Marka, zam. a: 

Ogłoszenie. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wiini* w 
dn. 7—1. 1927 roku vod N.. 5058 wciągn €lo: R. H,A. I.--50:8 
Firma: «Śliwiński >tanis aw.» siesziba w Wunie ui. Nasza 8. 
Przedmi t—rovoty budo <łane Firma istnieje ой 1905 
WŁ. Ściciel Śliwiński Sianisiaw, zam. tamże. owa 

оё 

roku. 

Ogłoszenie. 

Do Rejestru Handlowego Dri;ł A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 7—1. 1927 roki p d Nr. 5059 Salanto R. H. A. L- 
5059. Firma: «Szapiro Fejg ». Siediba w, Wilnie uł. Sub cz 
12—14. Prze. miot—sklep spożywczy- Firma įstnieje od 1925 
r.ku. Właścicielka Ssapiro Fejga, zam. (amże. ks 

Ogłoszenie. 

Do Rejestru Hendlowego Dział A Sądu Okr. w W Inie w 
dn. 7—I 1927 rcku pod Nr 5060 wciąznięto: R. H. A. I 5060. 
Firma <3-1-pocznik Elka-Leja». Sedziba w Wilnie nl. Luawi- 
s.r:ka 2. Pr.edmi t—skieo arlykulėw p šmiennych. Firma itn'e- 
je od 1926 reku. Właścicieika S.lapocenix Elka Lejs, zam. przy 
ml. Wileńsziej 30. е 

3533—VI 

Ogłoszenie, 

Do Rejestru Handlowego D'iał A. Sądu Okr. w 
w dn. 7—] 1927 oku pod N. 5061 wciągni:t : R. H. й 
5061. Firma: «Piu'an Ab am». Sied-iba w Wilnie ul. W. Ste- 
fańska 8. rrzedm ot—sklep worków. Firma istn.eje od 1926 re- 
ku. Właściciel Prużan Abram, zam. tamże. 

3534—V1 

Wilnie 
A. 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 7—1 1927 r pod Nr. 5062 wciągnięto: R. H. A. 1-—5062. 
Firma: «Puński Izaak». Siedziba w Wslnie ul. Nowogródska 3. 
Przedmiot—sprzedaż op:łu, drzewa i aesek. F rma isinicje od 
1925 reku. Właściciel Fuński Izaak, zam. przy ul. Ostrobram- 
skiej 11. 

3535—VI 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.w Wilni 

da. 7—I 1927 roku pod Nr. 063 wcią Ito: R. H.A. 1-—5063. 
Firm: «Piłowska Bejła> Siedziba w Wilnie uj. Lipówka 16. 
Przedmiot—piwiarnia, Firm: istnieje ed 1023 roku. Właściciel 
ża Piłowska Bejla zam. tamże, 

3536—VI 
Ogłoszenie. 

Do Rejestru Handlowego D'iał A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 7—1I.' 927 roku pod Nr. 5064 Aaa R, H. A. L 
= PŁ oh p R: wa», Dra 4 ilnie ul. Św er. 
ow zedmi: t—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1913 

roku. Właścicie ką Rvzowa Rywa, zam. tam _e. 2 
3537—VI 

Ogłoszenie. 

Do Rejestru H-ndlrwego Dzisł A Sądu Okr, w Wilnie 
w dn. 7—1 19/7r. pod Nr. 5065 wc agnięte: R. H. A. I. —50 5, 
Firma: <Melanja R.czyńsca». Przedmiot — skiep win i wódek. 
Siedziba Lid. ul. Suwalska 23. Firme 'stneje od 1921 r. Włą- 
ścicielka Melanja R czyńska. zam tamże. Pełnom ekiem fir- 
my bez prawa wydawania zobowiązań jest Abram liutowicz, 
zamieszkały w Lxze. 

3538 -VI 
Ogłoszenie. 

De Rejestru H ndłowego Dział A. Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 7— | 1927 r ku pod Nr 5069 wciągnięto: R. Н. А. 1—5066. 
Pirm : <Rozensztejn W era» Siedziba w Wierzb:ch Ruskich 
Nuwo-Wilejka. Przedm ot — sklep spożywczy. Firma istaieje 
ed 1926 r.ku. Wł.ścicielta Rezenszeja Wiera, zam. tamże. 

3539—\1 
Ogłoszenie. 

D> Rej*stru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilniew 
dm. 7—11927 roku za Nr. 5067 wciagnięto: R. H. A. 1.—5067. 
P.rma: <Gerszman Zelm:n>. S edzipa w Wilnie i. Zawalna 50, 
Przedmiot — +kiep kol uj Inv. Fi'ma istnieje od 1925 r u. 
Tłaściciel Gerszm.n Zelman, zam. przy uł. W. Stei ńskiej 19. 

› 

    

3540—VI 

Zarząd T-wa Wód Mineralnych 

poznaficzyk, 32 iata, kawaler, wykształcony rolnik, 
hodowca i crganizator szuka z powodu parcelacji 
stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. 

Smigelski, Jarocin Pozn. 

„„Druskieniki““ sp. akc. zgodnie z 
$ 23 statutu oznajmia: że Nadzwyczajne Wane Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszy odbędzie się dnia 15-go 
lutego 1927 r. © godz 12-ej w Warszawie przy uli- 
cy Marszałkowskiej 130 z porządkiem dzieanym na- 
stępującym: 

1) Sprawozdanie Zarządu 

2) Złożenie swych mandatów przez Władze 
Towarzystwa i wybór nowych władz. 

3) Sprawy związane z sezonem 1927 roku. 

4) Rozważenie stosunku T-wa do spółki «Eks- 
ploatacja Uzdrowisk Polskich». 

5) Kwesija sprzedaży całego majątku Towa- 
rzystwa. 

4 
6) Stosunek Towarzystwa do ariykułów, które 

pojawiły się w ostatnich czasach w niektórych pis- 
mach, a dotyczących T'wa Wód Mineralnych „Drus- 
kieniki* sp. akc. 

7) Stosunek T-wa do niektórych akcjonarju- 
szów, którzy działają na szkodę Towarzystwa. 

8) Wo'ne wnioski. 
Za'ząd Towarzystwa wzywa wszystkich akcja- 

narjuszy, którym dobro Towarzystwa leży na sercu, 

aby siawii się na zwołanem obecnie Zgromadzeniu, 
albowiem do wiadomości Zarządu doszło, że jakoby 
gą akcjonarjusze, którzy na żadnem Zgromadzeniu 
Towarzystwa niebyli obecni, żadnych wniosków nie 
zgłaszali w trybie przez prawo przywidzianym, a po: 

mimo to rozgłaszałą niezgodne z prawdą wersje 

szkodzące Towarzystwu, którego są akcjonarjuszami. 
Ogłoszenie niniejsze prócz iego pisma zostaje 

umieszczone 'w następnych pismach: „Monitor Pol- 

ski“, „Kurjer Warszawski“, „Rzeczpospolita“, „A. 
B. C.* „Nowe Žveie“ w Grocnie. 

NAJTANSZE 
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Prace i plany prof. Ant. 
Ossendowskiego.- 

(Wywiad z p. Antonim  Ossendow- 
skim), 

Prof. Antoni Ossendowski udzie- 
lił przedstawicielowi jecnej z agencyj 
publicystycznych dłuższej rozmowy, 
w której dał zarys obecnej swojej 
twórczości i przedstawił plany na 
pizyszłość. 

— Czy opracowuje Pan jeszcze 
materjały, zebrane z ekspedycji do 
Afryki, czy też te rzeczy są już za-- 
kończone, Aa pracuje p. prof. nad 
czemś nowem? 

— Robię zarówno jedno jak i 
drugie. Dotychczas widocznym zna- 
kiem tej wyprawy były moje «Listy 
z podióży», drukowane w prasie 
włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, 
szwedzkiej, a ostatnio zakcńczone 
drukiem w «Słowie Polskiem». W 
końcu stycznia lub na początku - 
tego listy te w specjalnem opraco- 
waniu zostaną wydane przez <Osso- 
lineum». Będą stanowiły duży tom, 

"a zawierają moje pierwsze, bezpośre- 
dnie wrażenia z Afryki. 

| 

        

  

  

  

Jednocześnie piszę powieść, w 
której przeprowadzam zasadniczą 

« koncepcję, jaka nasunęła mi się na- 
skutek wędrówki, a dająca się ująć 
w trzy główne myśli: 1) czy rasa 
czarna może i pod jakimi warunka- 
mi wejść do wielkiej rodziny iudzkiej 
jako równy człowiek? 2) Czy zagad- 
nienie o t. zw. nierówności ras ma 
podstawy realne czy nie? 3) Jak 
się przedstawia zagadnienie ogólnej 
olityki kolonjalnej rasy białej wśród 
ludów barwnych? 

Książka da ponadto całokształt 
b'oku afrykańskiego, który zwiedzi- 
łem, zarówno pod względem polity- 
cznym, ekonomicznym, etnograficz- 
nym .i przyrodniczym, jak również 
poruszy zagadnienie = psychologji 
szczepów czarnych i białych . koloni- 
stów. : 

Piszę ją, jak wszystkie dotychcza- 
sowę, w formie lekkiej, beletrystycz- 
nej, gdyż ta forma wydaje mi się 
najlepszą do. przeprowadzenia pz- 
wnych zasadniczych koncepcyj twór» 
czych. Mam nadzieję zakończenia 
jej do marca, przed iatem więc uka- 
że się prawdopodobnie w druku. 
Wyda ją bibljoteka laureatów Nobla 
(Wydawnictwo Polskie). Książka bę- 

dzie zawierała cały szereg zdjęć, po- 
czynionych przezemnie w podróży, 

Prawie jednocześnie z wydaniem 
polskiem ukaże się ona w Ameryce, 
Anglji, Hiszpanji i Niemczech — 
trochę później i w innych krajach. 
Jak wszystkie bowiem moje prace, 
które napiszę do 1930 roku, książka 
6becna jest zakoniraktowana w 17 
językach świata. 

— A nad czem p. prof. 
poza tem? 

‚ — Następną książką, którą wy- 
dam, a której koncepcję mam już 
gotową, będzie to znów powieść p. t. 
„lnni przyjdą". Przedstawię w niej 
upadek moralności i cywilizacji Eu- 
ropy, starczy marazm rasy białej, re- 
zuitatem czego będzie najście na 
Europę ludów barwnych, * złączonych 
wspóinem hasłem, którego iudy Eu- 
ropy nie posiadają i dlatego nie то-› 
że być u nich mowy o żadnem ро- 
łączeniu, 

Prócz tego przygotowuję książkę 
o życiu zwierząt i ich psychice. Będę 
się starał wykazać w nmiej telepaty- 
czny wpływ człowieka na zwierzęta 
i odwrotnie, | 

Te książki zamierzam napisać i 
wydać jeszcze w roku bieżącym. Na- 

pracuje 

razie poza <Listami z podróży» о- 
puści niedługo druk zbiór moich no- 
wel i drugie wydanie «Najwyższego 
lotu». 

— A czy nie przygotowuje się p. 
prof. do jakiejś nowej ekspedycji? 

— Narazie nie. Projekiuję ją do- 
piero na wiosnę 1928 r. i wybieram 
jako teren swoich badań lndj=. Przed- 
tem zaś, bo na jesieni r. b będę w 
Ameryce, dokąd zaproszony zostałem 
przez jedno z biur odczytowych na 
wygłoszenie 60 odczytów z podróży 
moich po Azji i Afryce. 

— Czy mogę postawić teraz p. 
prof. mniej dyskretne pytanie — jaki 
nakład dotychczas osiągnęły Pana 
książki i w jakim kraju osiągnęły naj- 
większą poczytność? 

— W tych rzeczach orjeniuję się 
mało, gdyż całą sprawę wydawniczą 
powierzyłem dwóm swoim przedsta- 
wicielom—jednemu w Ameryce, dru- 
giemu w Angiji. Wiem, że dotych- 
czas wyszło we wszystkich językach 
2 i pół mijona egzemplarzy moich 
książek — trudno powiedzięć, gdzie 
najwięcej — to zależy od dzieła. W 
Ameryce np. w roku zeszłym otrzy- 
małem premję, wysokości 3 tys. do- 
larów, ofiarowaną mi jako najbardziej 

poczytnemu autorowi świata. 
iedawno przysłano mi książkę 

moją tłumaczoną na język fiński, nie- 
dawno również powieść moja p. t. 
«Przez kraj bogów, ludzi i zwierząt» 
zostala wydana w dwóch językach 
angielskim i francuskim — dla ociem- 
niałych. To ostatnie sprawiło mi nie- 
wymowną radość. 

— A którą z książek swoich naj- 
bardziej p. prof. ceni? 

— Nie cenię żadnej. Z każdej 
jestem niezadowolony i nigdy po 
wyjściu z druku jej nie czytam. U- 
czuciowo jednak może najbardziej 
bliskie mi są «Japońskie nowele» i 
«Najwyższy lot», 

— Na zakończenie naszej rozmo= 
wy chciałbym jeszcze jedno zadać 
pytanie — jaki system pracy ma p. 
prof. i ile przeciętnie godzin pracuje 
na dobę? 

— Samo pisanie nie jest już dla 
mnie pracą twórczą — odbywam ją 
wcześniej, kiedy myślowo do  naj- 
drobniej:zych szczegółów opracowu- 
ję całą koncepcję dzieła. Potem to 
już tylko technika pisania — jest to 
możliwe dzięki wybitnej pamięci, ja- 
ką posiadam. Poszczególne rozdziały 
moich książek, jakie przelewam na 

papier są nieomal dosłowną kopją te-- 
go, co przedtem w myśli noszę. > 

W tych warunkach mogę prąco- i 
wać dużo i pracuję przeciętnie od 
14—18 godzin na dobę. Przyczem . | 
dokonywam równócześnie dwóch rze- 
czy: piszę utwór obmyślony i obmyślama   nowy. 

Na3 tem zakończyliśmy naszą: 
rozmowę — na pożegnanie miła nie- 

| spodzianka. й 
— Kasiul Chodź iu! Przywitaj 

się! — woła pan domu. — » 
Z obocznego pokoju przynosi 

służąca na ręku «Kasię». Kaska— 
małpka drobnego wzrostu — wykrzy= 4 
wia się pociesznie, przygląda bacznid + 
i mądrze najpierw mnie, potem swe- 
mu panu 

— Kaśka! Przywitaj się! 
«Kaśka» wysuwa swą 54 

rączkę, u,muje deiikatnie moją dłoń Po 
niesie ją do swych ust, Całuje grzecz-* 
nie i prawie po ludzku. 

Żegnam się z «Kaśką» i opuszcza 
z miłem wrażeniem gościnny i nadt-* 
chowany prostotą dom pp. Ossen- | 
dowskich. 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. Odpowiedzialny za ogłoszenia. Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 4  


