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ROK VI. Nr 12 (1325) 

SŁOWO 
Wilno Niedziela 16 stycznia 1927 r. 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 6 

DUNIŁOWICZE — uł. Wileń 

GRODNO — Plsc Batorego 8 

Radutej | Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, Tetefconyr redakcji 243, administracji BIG, draturni 202 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. | 
59. zagranicę 7 zł. Komio czekowe w P. K. 0. Nr 802 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata poczłowa wiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękópsów niezamówionych nie zwraca. 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 

DYUKSZTY — ui Gen, Berbeckiego 10 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 86 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — wi. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

4 

at POSTAWY — 

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

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

go Maja 5 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji © 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc, drożej. 

'W n—ch świąteczny: 

  

Likoidacja komplotu zdrady stanu przez rząd Marszałka Piłsudskiego. 
REWELACJE PRASY SOWIECKIEJ. 

Hramada jako jeden środek walki z narodowym ruchem 
biało”uskim, 

Wczoraj notowaliśmy pogłoski 

krążące po Warszawie o fakoby bli- 

skiem ustąpieniu p.ministra Meyszto- 

wicza, Nie dementowaliśmy ich umy- 

ślnie. Dziś je dementować już nie 

potrzebujemy! Aresztowania posłów 
Hramady, aresztowania agitatorów 

bolszewickich, przeszło 100 w samem 
województwie wileńskiem, akcja obron- 
ma Rzeczypospolitej na całej prze- 
strzeni Ziem Wschodnich już się 
rozpoczęła. Robotnik pisał kilka dni 
temu, że p. minister Meysztowicz 

postawił dwojakie żądania: jedno „w 
polityce wewnętrznej*, a inne „w po- 
ktyce zagranicznej”. „Na obydwa, pisał 
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tryumfalnie Robotnik, nie dostał żadnej 
odpowiedzi". Dziś już możemy za- 
pytać redakcję Robotnika jakie to 
żądanie p. Meysztowicza eo „de po- 
lityki wewnętrznej” miała ma myśli? 

   AN 
Minister Meysztowicz chce utrzymać 
Ziemie Wschodnie przy Polsce. Stąd 
akcja obronna przeciw zalewowi agi- 
tacji dążącej jawnie do oderwania 
naszego kraju od Polski, zuajdywała 
w nim gorącego orędownika. 

Co do owego żądania „w polityce 
zagranicznej” to wiadomość e takim 
żądaniu jest monsensowną plotką 
"bezczelnie i złoś iwie kolportowaną w 
Warszawie, Łatwo jest zgadnąć jakie 
mianowicie stery poniżają się do uży” 
wania tak nikczemnego:środka, jak 
potajemnie szerzona kalumuja poli- 
tyczna, | jakkolwiek piotka ta nie by- 
ła wymyślcna przez endecję, to jed- 

/_ mak przyznzć należy, że iutrygancj 
lewicowi w jej szerzeniu znajdywali 
w endekach chyirych i ruchliwych 
pomocników. — Ostatecznie zwalcza 
się zawsze tylko ludzi silnych, zdal- 

- mych, niebezpiecznych. Skala złośli- 
W wości w ineiodzie zwałczania, jest tyle 

` Ко sprawdzianem zdolności i siły 
zwalczanego polityka. 

Minister Meysztowicz mógł sobie 
wczoraj powiedzieć: „Cieszę sią dziś 
na wspomnienie dnia, w. którem 
wszedłem do gabinetu ministrów, 

JsŚli artykuł o likwidacji hurików 
zaczynamy od tych kilku słów wdzig. 
czności pod adresem ministra Meysz- 
towicza, nie znaczy to abyśmy nie 
doceniali, abyśmy nie uznawali wiel- 
kiej zasługi całego rządu, przede- 
,wSzystkiem szefa gabinetu, potem 

Przedewszystkiem jednak musimy” 
oddać nałeżną wdzięczność systemo- 
wi rządów, które ma państwo, że się 

bronić może. Aresztowania hurtków 
to tylko obrona przez Polskę całości 
swych ziem, a co zalem idzie i nie- 

podległości. To był bardzo poważny 
moment w naszej historji ten dzień 
wczorajszy, 

Pamiętamy jak oddawano dwtch 
zamachowców, zbrodniarzy Wieczor- 
kiewicza i Bagińskiego, Pamiętamy 
jak puszczano na wolncść tych naj- 
większych zbrodniarzy, jakich znają 
kroniki kryminalne. I każdy uczciwy 
człowiek musi przyznać, że przy Sy- 

stemie rządów przedmajowych, par- 
lamenfarnych akcja tak energiczna 

jak obecna, akcja łamiąca nietykal- 

ność posłów na Sejm, bylaby nie- 
możliwcścią, Wypuszczenie Bagiń- 
skiego i Wieczorkiewicza to symbol 
polityki tchórzliwej i niestety jedno- 
cześnie symboł parlamentarnej poli- 

tyki z przedmajowego okresu. Are- 
sztowanie trzech posłów nietykalnych 
to symbol polityki, broniącej państwa 
naprawdę. 

Dlugo czekaliśmy na represje 
przeciw Hramadvie. Za długo nie- 
wątpliwie, chociaż i to czekanie mia- 
ło swe dobre strony, jeśli chodzi o 
stronę techniki policyjnej. Słowo 
pierwsze z całej prasy polskiej u* 

derzyło na alarm z powodu roboty 
Hramady. W zakresie naszych dzien- 
nikarskich możliwości robiliśmy wszy- 
stko aby zwiócić opinji połskiej u- 
wagę na jej niebezpieczeństwa. 

Podnosiliśmy stale przeciw rządo- 
wi zarzut niesiałości. Ale każdą rzecz 

oceniać mależy diogą porównań. 

ramada nie była pierwszą i jedy- 

ną formą ujawniającą zdradzięckie 
knowania Sowietów na naszem tery- 
torjum. Poprzednio mieliśmy akcję 

bandycko- dywersyjną. Trwała ona 

trzy lala, bo na przebiegu lat 1922 

do 1925 r. Trzeba bylo niestycha- 
nych wysiłków społeczeństwa kreso* 

wege, aby wreszcie czynniki rządowe 
zechciały zastosować się do rad na* 

szego społeczeńsiwa Akcja bandycka 
trwała trzy lata, akcja H.amady za- 
ledwie pół roku. jJedynis rząd od 
par amemu niezałężny, jedynie tski 

rząć, jak marsz. Piłsudskiego jesė @@ 
stanie do Obrony pańsiwa przed agi- 
tacją bolszewicką przystąpić z taką 
energją, sprężystością, z £aką odwagą. 

Akcja przeciw MHramadzie broni 
nietylko państwo przed rozkładem 
bolszewickim, nietylko chłopa nasze- 
go przed nędzą i terrorem, temi dwo- 
ma czarnemi Skrzydłami bołszewie- 
kiego reżimu. Broni także emancy- 
pacji narodowościowej białoruskiej 
przed jej obniżeniem do poziomu 
szplegoskiego aparatu, pracującego 
wyłącznie na rzecz... mocarstwa ob- 

.. wicepremiera, ministra spraw we: cego. 
wnętrznych. Ale i w Radzie Minist- 
rów każda sprawa musi mieć swoich 
referentów, swoich obrońców. Min, 
Meysztowicz weszedł do gabinetu ja- 
ko znawca Spraw kresowych. Nie 
był nigdy nacjonalistą, endecy 
nazywali go „Krajowcem*. Lecz mi- 
nister Meysztowicz nie był także 
maiwnym doktrynerem, © poziomie 
wyrobienia politycznego _ studenta 

B 1 roku, jak ci panowie, którzy po- 
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© trafili załamywać ręce, nad tem, że 
policja nasza nie puściła hramadzian 
nak onfereację do Mińska, konferencję, 

„ którą bolszewikom podobało się 
| mazwać „naukowo-kulturalną. Pomię- 
dzy kpinami, a polityką realną jest 
wielki przedział. Min. Meysztowicz 
mał nasz kraj dokładnie. Proces 
wszczęty przez niego w r. 1922, а 
wstrzymany przez gabinet p. Poni- 
kowskiego, miał na celu zapobiędz 
akcji dywersyjno - bandyckiej, która 
tyle kięsk sprowadziła na nasz kraj. 
Teraz niewątpliwie i w sprawie „Mra- 
mady* wiele cemnych rad i informacji 
mógł udzielić swoim kolegom  miki- 
sterjalnym, 

Artykuł o rewelacjach prasy S0* 
wieckiej wskazuje na rolę, którą 
przeznaczono Framadzie па naszej 
ziemi. 

My w Wilnie widzieliśmy pano- 
wanie bolszewickie i wiemy co to 
znaczy. Korowód straszny trupów, 
czrezwyczajki a potem terror, głód, 
nędza, demoralizacja zduszenie myśli, 

poniżenie człowieka, straszna, pie- 
kielna beznadziejność. Cudzoziemiec 

- mógłby się zdziwić, widząc entuzjazm, 
z którym prosty lud wileński po- 
wtarzał scbie wczoraj wiadomość o 
aresztach. Mógłby mieć nawet wra- 
żenie niesrmaku, że się tek Szczerze, 
serdecznie cieszą ulice naszego 
miasta, że kogoś aresztowano. Ale 
oto spadł wielki ciężar, wielka troska 
i niepewność. Walka z ajentami boisze- 
wji, to nietylko walka © przynależność 
Wilna do Polski, to więcej, znacznie 

więcej, tu chodzi o istnienie samego 
państwa, a prócz tego, ło wałka o 
godmość człowieka, o człowieczeń- 
stwo. 

Cat. 

Wczoraj popołudniu obiegła Wilno, sansacyjna, a dawno oczekiwa- 
na przez społeczeństwo wileńskie, wiadomość, © likwidacji olbrzymiego 
spisku komunistycznego, t. zw. „Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej 
Нгатаду”, i : 

Według zupełnie pewnych źródeł rzecz cała miała sie jak wastępuje, 

K.-P-2:-B:1 K. PP, 

Mniej więcej przed dwoma iaty, nastąpił wewnętrzny rozłam pomię- 
dzy K. P. Z B i K.P. P. Komunistyczna partja Białorusi wyłamała się 
z pod dyscypliny polskiej partjj Komintern nie uznał tego rozłam i na- 
kszał komunistom białoruskim, podporządkować się partii polskiej. Po- 
nieważ rozkaz nie był wykonany, K. P. Z. B. przestała być w oczach 
Kominternu, legalną, a jej członkowie prześladowani byli ma  terytorjum 
S..S-S. R: 

Zaangażowanis Hramady. 

Jećnakże K, P.P., z braku znajomości warunków, nie mogła uzyskać 
wymaganych wpływów ma terenie Ziem Wschodnich. Komintern w oba- 
wie utracenia wpływów na terenie Ziem Białoruskich w granicach Rze- 
czypospolitej; w początkach r. 1926 zwrócił się de szeregu komunizują- 
cych osobistości białoruskich w Wilnie, proponując im podjęcie porzuca 
nej przez K, P Z. B. pracę. W ten sposób powstała poętna organi- 
zacja komunistyczna wywrotowa, pozostająca w ścisłym kontakcie z Ko- 
min ernem i C K. Komunis ycznej Partją Białorusi w Mińską pod nazwą 
„Biał. Włościańsko-Roboiniczej Hramady*, której leaderami był szereg 
posłów białoruskich. 

Ziemie Wschodnie pod znakiem terrora. 

„Mramada”, mniej więcej, od maja r. ub utworzyła na terenie Ziem 
Wschodnich około 700 hurików, które odpowiadały dawnym jaczejkom 
komunistycznym. U:wo zyła własną administra:ję, milicję i t. d, Przy 
werbowaniu sztabów posługiwała się najróżniejszemi mętami społecznemi, 
załeżnie od terenu, prawie zawsze terorem zmuszając chłopów do wstę- 
powania w jej szeregi Znane są dziesiątki fakiów palenia, rabowania i 
mordowania oporny:k włościan. W ostatnich czasach dopuszczano się 
niesłychary'h gwałów w stosunku de policji. Jak ustalono,  „Hramada“ 
rozporzączała oibrzymiemi śroókami materjalnemi. T udność zdemasko- 
waria jej cziałalności, polegała na tem, że cały komp omitujący materiał 

i pieniądze przewożone były z Moskwy, nie jak kiedyś przez  Zieloną 
granicę co Mińska, a poczią dypiomatyczną za pośrednictwem posejsiwa 
sowieckiego w Warszawie ` 

Gdy wywrotcwa działalność „Hramady* przybrała rozmiary zagraża- 
jace państwowości polskiej, postanowiono przystąpić do likwidacji, 

Likwidacja: 

Osta!n'e przygotowania ukończone zostały przed kilku dn'a- 
mi, na terenie 4ch woje:6dztw wschodn ch. Ds:isiejszzj nocy 
aresztowano na tym terenie około 120 osób, i przeprowad ono 
200 rewizj. W ręce policji wpadł ogomny komprom tujący 
materjał W Wilnie aresztowano ogóem 13 osób Czterech 
Rosjan, czterech Polaków, trzech Białorusinów i 2 Żydów. 

Kogo aresztowano w Wilnie. 

Między Innymi aresztowano posłów białoruskich: Taraszkie- 
wicza, Wołoszyna i Rak-Michajłowskiego, tego ostatniego, w 
chwili gdy usiłował wsiąść do pociągu warszawskięgo. Ponadto 
aresztowano w Wilnie Olejniczuka +ze Związku zawodowego le* 
wicy PPS), jako też następujących członków Centralnego Komi. 
tetu „Hramady“ Nazaruka, Sznarkiewicza, Menkiego, Marcinczy- 
ka, Nowakowskiego, Borsewicza, Ostrowskiego i Kowsza, Wresz- 
cie Wajnera i Krawea. 

Poseł Tzraszkiewicz stawiał opór. 
Już około godz. 3 w nocy do mieszkania posła Taraszkiewicza w Kolo- 

nii Kolejowej „wkroczył z polecenia swych władz przełoronych przodownik 
polieji. 

Pos. Taraszkiewicz stawiał czynny opór oświadczając, iż jako poseł nie 
może być aresztowanym, jednakże dzięki zdecydowanej postawie policji Ta- 
raszkiewicza odprowadzono do Komendy policji. 

Ar sztowanie nastąpiło tak niespodziewanie, iż główny kierownik akcji 
oderwania Kresów Wschodnich od Rzeczypospolitej Polskiej i poddan'a wła- 
dzom obcego mocarstwa pos. [araszkiewicz nie zdołał zniszczyć posiadanych 
przy sobie dokumentów kompromitujących. i 

Okėlnik komunistyczny Nr 1025. 

Po dokonaniu rewizji ares'towani przesłuchani zostali 
1 jeszcze raz zrew'dowani w Komendzie policji, gdzie ich prze. 
słuchiwał podprokurator Sosnowski. 

Przy rewi.ji w Komendzie u posła Taraszkiewicza znalezio- 
no portfel skórzany w kłórym znajdował się datowany 11 bm. 
okólnik Centralnego Komitetu wykonawce ego Kemunistycznej 
Partji zaw erający szczegółowe instrukcje dla Białoruskiej Wło- 
šciansko-Robotniczeį Hramady. 

Jednocześnie w portfelu znalezlonofokoło 10.0000 dolarów 
amerykańskich. ‚ 

Na zap.t:n'e podpr. 
okėlnik Centrainego Kom. Wykonaw. 
1l bm. pos Taraszk ewic: oświadczył, 
ją y żadnego znaczenia, który poprostu przypadkowo znajduje 

S i duj posło- naoczn:ch świadków dowiadujemy się iż naogół 
wie bialorusc; nadrabiali minami i jedynie posel S kasa 
oka:ywał niezwykłe poddenerwowanie. tłomacząc iż nie miai on 
nic wspólnego z prowadzoną przez posła Taraszkiewicza akcję. 

Na Łukiszki! 

już w parę godzin po dokonanych aresztach skierowatio aresztowa= 
nych do więzienia na Łukiszkach 

W momencie eskoriowania aresztowanych usiłowali demonstrować 
zatrzymani posłowie bialcruscy protestując przeciwko rzekomemu lamaniu 
Konstytucji i nietykalności postlskiej. 

Aresztowanych ulokowano w osobnych celach, zabraniając im 
jakichko!wiek widzeń. 

Cały znaleziony zodczas aresztów materjal kompromitvjący przeka- 
zano p. prokuratorowi Steimrmanowi. Jednocześnie kierownik ekspozytury 
policji politycznej w dniu 15 b. m. szczegółowo informował o przebiegu 
rewizji i aresztów p. Komisarza Rządu, p. prokuratora Steinmana i urząd 
wojewódzki. 

Sosnowskiego, co ma ornaczać 
Kom Partji Nr 1025 z dn 

Aresztowanie na prowincji, 

W pow. Braslawskim w mieście Drui aresztowano sześć osób, 
przy których znałeziono broń oraz pewną liczbę biankietów urzędowych 
polskich władz państwowych, podpisanych ia blanco i zaopatrzonych 
pieczęciami. 

W gminie nowy-Pohost tegoż powiatu aresztowane 5 osćb. W po- 
(Dokończenie na stronie drugiej.) 

iż jest to paper nie ma- go 

Fakt ideowej i finansowej zależ- 
ności Hramady od kierownictwa 
K. P. B. (Komunistycznej Partji Bia- 
łorusi) w Mińsku jest notoryczny i 
dowiedziony. Natomiast niejasne są 
nadal okoliczności, którym przypisać 
należy ogromny wzrost wpływów tej 
organizacji, dokonany w  ostatniem 
półroczu roku zeszłego. Nie ulega o- 
czywiście wątpliwości, że wzrost Hra- 
mady, która jeszcze w początkach 
tego roku nie górowała wpływem 
nad innemi stronnictwami radykalne- 
mi i białoruskiemi, nie mógł nastą- 

pić bez odpowiedniego, wydatnego 
wzmożenia zasobów  materjalnych, 
któreby pozwoliło na tak znaczne 
Spotęgowanie jej antypaństwowej i 
destrukcyjnej działalności. Świado- 
mość, że zasoby te płyną ze skarb- 
ca K. P, B. nie rozwiązuje jeszcze 
pytania, claczego  zainieresowanie 
działalnością Hramady ze strony za- 
granicznych i nadgranicznych ošrod- 
ków propagandy komunistycznej tak 
wzrosło i wyraziło się. Ww proporejo- 
malnem powiększeniu jej subsydjów. 

Wobec tajemnicy, jaka pckrywa 
wszelkie posunięcia kierowniczych or- 
ganów partji komunistycznej, odpo- 
wiedź na to pytanie nastręcza  istot- 
nie cuże trudności. Rąbek zasłony 
uchyla wszakże prasa sowiecka, 

Oóż skrzętne wykorzystanie in- 
formacyj, zawartych w dziennikach 
sowieckich upoważnia do wniosku, 
że pierwotnych przyczyn ożywienia 
działalności Hramady szukać należy 
w wewnętrznym układzie stosunków 
na Białorusi sowieckit j. 

Stosunki te w ostatnich dwu la- 
tach wykazywać zaczęły dla władzy 
sowieckiej niepomyśine tendencje roz- 
wcjowe. Ducydującym czynnikiem dla 
tego zjawiska byla p+radoksalnošė 
dyktatury partji komunistycznej w 
środowisku społecznem na Białorusi 
sowieckiej W prawdzie dyk'atura partji, 
której ideołogja materjalistyczna i 
racjonalistyczna jest par excellence 
miejską i obcą ludności rolniczej, 
stanowi sui generis anachronizm 
dziejowy nietylko na Białorusi, lecz 
wogóle na całym obszarze Związku 
Sowiecki+go. Nigdzie jednak cecha 
ta nie występuje tak jaskrawo jak 
na podłożu białoruskiem. Dzieje się 
to przedewszystkiem dlatego, że w 
strukturze społecznej Białorusi prole- 
tarjat fabryczny, podatny na wpływy 
komunistyczne, odgrywa ilościowo i 
jakościowo beż porównania mniejszą 
rolę niż w Rosji centralnej lub na 
Ukrainie. Powióre zaś, że ogólny 
antagonizm klasowy pomiędzy lud. 
nością wiejską i miejską spoięgowa- 
ny jest na Białorusi antagonizmem 
rasowym chłopa białoruskiego do ży- 
dowskiego mieszkańca miast i mia- 
steczek. Te przeciwieństwa klasowe 
i rasowe pogłębiaią otchłań pomię- 
dzy ludnością włościańską Białorusi 
a narzuconem mu i obcem panowa- 
niem żydowsko-mi jskich żywiołów 
komunistycznych. Obcość władzy so- 
wieckiej, której charakter chłop bia- 
łoruski zna już nie z demagogicz- 
nych jej haseł (jak to się u nas dzieje) 
lecz z życiowej praktyki, jest więc 
dlań jeszcze większa aniżeli dla wy- 
chowanego w tradycjach absolutyzmu i 
niewolnictwa chłopa wietkorosyj skiego. 

Niezadowolenie ludności włościań- 
skiej z urzędów sowieckich, „postarali 
się dla celów nacjonalistycznych wy- 

korzystać pjonerzy młodego narodowe- 
ruchu, białoruskiego, których aspira- 

cyj narododowych nie może zadowolnić 
polityka narodowościowa partji, «prole- 
tarjacka co do treści, narodowa co 
do formy» i głosząca supremację 
interesów «dyktatury prołetarjatu» nad 
zasadą samookreślenia narodowego. 
Przyszło im to poniekąd łatwo, po- 
nieważ nacjonaliści ci rekrutują się 
wyłącznie z inteligencji włościańskiej 
w pierwszem przeważnie pokoleniu, 
która nie utraciła jeszcze łączności 
ze wsią i ludem. 

Na podłożu tego podwójnego an- 
tagonizmu klasowego wsi i miasta, 
oraz narodowego inteligencji włościań* 
skiej i komunistów miejskich, wzra- 
stać poczęła w latach ostatnich t.zw. 
idenlogja narodowo - demokratyczna. 

D:finicję tej ideologii znajdujemy 
w uchwale Centralnego Komitetu 
K. P. B., ogłoszonej w mińskiej 
«Zwiezdzie» z 9 czerwca r. 1926. 

«W szeregach inteligencji białoruskiej 
po oba stronach granicy — Czy'amy we 
wspomnianej uchwaje — zaznaczyła się w 
ostatnim czasie... dalsza krystalizacja na- 
strojów narodowo-demokratycznych. Ponie- 
waż rastroje obu odłamów inteligencji b a- 
łoruskiej (akordenowej i tut jszej), powe- 
dowane oCzywiście całkowiee « dmiennem 
środowiskiem społeczno-policycznem, znsj- 
dują się w stosunku pewnego współoddzi. ja-tylko województw. 

ływania, przeto można i należy rozratry- 
wać je łącznie. W środowisku inteligencji 
za»ordonc wej zaznaczyły się wyraźnie trzy 
procesy: 1) <śmienowiechowszczyzna» emi- 
gracyjna, żawiedziona w rachubach na łącz- 
n ść z rochem biał gwardyjskim i państwa- 
mi kapitalisycznemi—zmuszona do kapi'u- 
Jacji przed Miń-kiem, jako jedynym ośrod- 
kiem białorusk m, 2) zbliżenie się najbar- 
dziej rewolucyjnych elemen'ów inteligencji 
do stanowiska naszej partji; 3) jawne wy- 
siąpienie prawego skrzydła z plattormą na- 
rodowo-deme' ratyczną oraz z opozycją prze- 
ciw tj ntacji na Białoruś sowiecką. Najją- 
Skiawszym wyrazem об atniego kierunku 
jesc «Selanskij Sajnz» Jaremycza i Roguli, 
kiórego prozram opiera się na ideach anty- 
proleta'j ckich, s'awce n: «mocnegc» włoś- 
cisnina gospodarza, szowinistycznym stosun- 
ku do innych narodowości i zohydzanin 
działalności rządn sowieckiego Białorusi. 
Rdzeń społeczny tego kierunku stanowią 
nastroje zamożnej, odgórnej, warstwy bia- 
łoruskieg+  włościaństwa Zakordonowego, 
przed którą Stołypinowska reforma rolna 
iządu pols:ieżo Otwiera pewne widoki, a 
również oportunistyczne dążenia nacjonali- 
stów białoru-kich do przystosowania sę do 
warunków  polsziej pafistwowości buržu- 
azyjnej.. W dzisiejszych waru kach ien kie- 
runck narodowo-iemokratyczny we wszyst- 
kich jego odcieniech jest naszym główaym 
wrogiem w ruchu białoraskim, przeciw któ- 
remu winoa być prowadzona bezlitostna 
waika po obu stronach granicy. 

„Szeeg symptomatów tworzącej się ideo- 
logji narodowo-demokratyczaej ujawnia się 
jeanocześnie pośród inteligencji pracującej 
na Białorusi sowie kiej, Zasadnicze momen- 
ty tej powstejącej ideologji polegają na: 1) 
odrzucaniu dyktaiory prole:a jatu, 2) dąże- 
niu do równouprawnienia politycznego wło- 
ściaństwa z klasą robotniczą i do t. zw. 
<włościańs<iej> (w istocie kułackiej) «wła 
dzy», 3) stawce ua kułackie elemeaty wsi 
pozorowanej częstokroć zacieraniem jej róż- 
nicz<owanią kłasowego, 4) dążeniu  inteli- 
gencji do wpływu na aparat pzństwowy w 
celu przekształcenia jego społecznej isioty, 
5) realizacji szowinizmu bi.łorussiego 1 а- 
gresywnem stanowisku w stosunku do 
uł z? narodowych»* 

gwotność ruchu  narodowo-demokra- 
tycznego ujawniła się w sen:acyjnym pro- 
Cesie Lis Opada, nauczyciela ludowego ze 
Słucka, sądzonego wespół z kilkoma towa- 
rzyszami w marcu r.z. przez miński sąd 
okręgowy za <aziałalność Lugana do 
oderw n:a Repubiiki B.łoru kiej od Zwią- 
zku Sowieckiego». Popularność «iistopadow- 
ców» i sympat,ę, kó e ni się cie-zyli w sże- 
rokich kołach Społeczeństwa biaioruskiego 
były iak zaaczne, że wsadze Cofuęły się 
przed wydaniem wyicku Śmierc, którymi 
zazwycz j tak bcjnie szafują za przestęp- 
stwa poiltyczne i orzekty niezwy«l« łagodny 
jak na sio uaki sowieckie wymiar kary (ału- 
goletaie ciężkie więzienie). 

„ Fakt ten Świaaczy o zaniepokojeniu, ja- 
kie w kolach partyjaych budzić zaczął roż- 
wój ruchu narodowo demokrątycz 'ego. £a- 
niepokojenie to przebija zreszią wyraźnie 
w następujących słowach przytaczanej już 
wyżej ucnwaiy C<niralnego Komiietu: <Myl- 
nem byłooy wyo brzymi.ć rozmiacy 1еро 
nmiebezpieczeńsiwa i przeostawiać te nastroje 
Jako Coś całkowicie oureślonego i Ssonsoli- 
dowanego. jJeanazowoż je-zcze bardziej 
mylaem byłoby nie docesiać sły potencjal- 
nej ruchu narodowo demo:ratycznego (w 
racie gdyby parja ше осе Ма we  wiaści- 
wym czasie jego znaczenia inie przedsię- 
wzięła prz ciw niema wszystsich niezJęd- 
nych urvków), mając na uwadze nieunikaio- 
n.ść dalszego różn Czkowania wsi Oraz po- 
Chodz:nie włościańskie młodej inteligencji 
białoruskiej i mnogość więzów, które łączą 
18 ® życiem wsi». 

Rezoiucja powyższa, ogłoszona w 
początkach czerwca, wedje wszełkie- 
go .prawdopodobieństwa uchwalona 
została na kwietniowem posiedzeniu 
plenarnem Centralnego Komitetu K. 
P. B. Powzięto ją niewątpliwie lącznie 
z inaemi nieogłoszonemi postanowie- 
niami w sprawie sposobów iłumienia 
opozycji włościańsko - nacjonalistycz- 
ne 

Ze słów uchwały Centralnego Ko- 
mitetu i rzuconego przez nią hasła 
zwalczania ruchu narodowo-demokra- 
tycznego „po obu stronach granicy” 
wynika przytem niezbicie, że K. P.B. 
nie ograniczyła się do zarządzeń re- 
presyjnych na terytorjum B. S. S. R, 
lecz jednocześnie obmyśliła nowe 
środki walki z orjentacją antysowiec- 
ką niektórych stronnictw białoruskich 
w Polsce. 

W tym ież niewątpliwie czasie, co 
potwierdza chronologiczne zestawie- 
nie faktów i zjawisk omawianych, 
Hramada otrzymała nowe zwiększo- 
ne subsydja i instrukcje, dzięki któ- 
rym, po pół roku intensywnej pracy 
osiągnęla tak piękne rezuitaty. 

W miarę rozwoju Hramady, pier-- 
wotne pobudki, które skłoniły K.P.B. 
do ożywienia jej działa'ności, ustępa- 
wać oczywiście zaczęły, miejsca no- 
wym agresywnym z mierzeniom i pla- 
nom i dziś rozgałęziona sieć hurt- 
ków stanowi poważną broń zaczep- 
ną w ręku komunistów mińskich i 
siojącej poza niemi Moskwy. 

Rząd, społeczeństwo i opinja pu- 
bliczna w Palsce powinny sobie prze- 
to w całej rozciągłości zdać sprawę 
z niebezpieczeństwa rozwoju Hrama- | 
dy. Powinny nadewszystko zrozumieć, 
że akcja Firamady na tarenie naszych 
województw  pólnocno, - wschodnich 
nie jest sprawą lokalną, ma li 

(red.
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(Początek na stresie pierwszej) ) 

wiecie Dziśnieńskim w Głębokiem uwięziono dyrektora Związku Spół- 

dzielczego Sokołewskiego (Rosjanina) i prezesa powiatowego komitetu 

«Hramady» Nikitorowskiego (Białosic) W czasie rewizji znaleziono tu 
60 odezw nielegalnych. Ogółem na terenie powiatu Dziśmieńskiego are- 
sztowano sześć osób. : 

W gm. Krewskiej pow. Oszmiańskiego skonfiskowano podczas rewi- 

zji broń, sztandary i literaturę komunistyczaą. W miejscowościach pow. 
Mołodeczno aresztowano 9 osób. 

Wrażenie w Warszawie: 

WARSZAWA, 15. |. (żel wł. Słowa). Wiadomość o likwidacji Hurt- 
kow i zaaresztowaniu trzech posłów wywołała w Warszawie ogromne 

wrażenie. 
Warszawskie pisma podkreślają, że aresztowani posłowie oddawna 

byli inwigilowani. Sprawa likwidacji odkładana była oddawna i otrzymany 
w ostatnich dniach nowy materjał, poważnie obciążający posłów w ich 

robocie destrukcyjnej przyśpizszył likwidację. KS 
Według posiadanych przez władze instrukcji Oraz ma mocy niezbi- 

tych danych wyjaśziono, że hurtkowicze otrzymywali po 2000 dolarów 

miesięcznie na okręg. 
Areszty posłów przeprowadzone były z ominięciem długotrwałych 

formalności, jak starania przed Sejmem o wydanie ich. Areszty poprze 
dzone były łicznemi rewizjami, które dokonane zostały nawet w Poznań: 
skiem. 

Hurtkowicze palą wsie, aby siać zamęt i rozgoryczenie. 

Podawaliśmy przed kilkoma dniami, że we wst Piotrowszczyzna gm. Gródeckie 
pow. Mołodeczańskiego niewykryci sorawcy podoalili zabudowania przyczem spłoneły 
dwa zsbudowania, własność Pawła i Mikoł:ja Sześciłowskich. Prowadzone w tej spra- 

- wie śledztwo wyjaśniło, że podpalenia dokona! Józef Bidziuk zam. w folw. Kopciow- 
szczyzna. Podpalenie te do<orane było na tle polit.cz tem, celem zniechęce ia ludności 

i a dc różnych świadczeń skarbowych, a również popsucią panujących dobrych 
stesunkó w. 

Dochodzenie wraz z aresztowanymi w tej sprawie Ignatowiczem Borysem, Ku- 
charzewskim  Eijaszem, Drozdem Janem i Bidziukiem Józefem (wszyscy Członkowie 
<Hurtka» wsi Piotrowszczyzna) Skierowano do dyspozycji Sędziego Siedczęgo 
w Mołodecznie, 

Komunikat urzędowy. 

W związku z przeprowadzonemi likwidacjami organizacyj komuni- 

stycznych i aresztowaniem trzech posłów, Rząd wydał następujące oświad- 
czenie: 

„Pewne organizacje, działające od dłuzszego czasu na terenie pań- 
stwa polskiego ujawniają akcję, której koszta zupelnie widocznie przekra- 
czają możliwość pokrywania ich z własnych funduszów tychze organizacyj 

_ Sowite opłacanie instruktorów, agitatorów i agentów, wydawanie całego 
szeregu broszur, odezw i pism zadarmo rozsyłanych, wreszcie szafowanie 
wielkiemi sumami pieniężaćmi rozdzielanemi dla jednania sobie zwolen: 
ników w formie bezzwrotnych pożyczek, wszystko to świadczy nieza- 
wodnie, że działalność tych organizacyj opłacają łobce czynnik. Na czele 
tych organizacyj stali niektórzy posłowie sejmowi, którzy tymi fundusza- 
mi, pochodzącymi i z obcych źródeł szeroką ręką rozporządzali. 

Rząd takiej działalności, wymierzonej na szkodę państwa polskiego 
; równającej się zdradzie stanu nie może dłużej tolerować. Nie może on 
j nie chce dopuścić do szerżenia wśród spokojnej ludności zamętu i 
do bezkarnego snucia zbrodniczych planów wywołania za poduszczeniem 
i na rozkaz obcych czynników, jakichkolwiek zamieszek w państwie. 

„Dlatego zaaresztowani zostali posłowie Taraszkiewicz, Rak-Michaj- 
łowski, Wołoszyn i agitatorzy, którzy stali naczele organizacyj oplacanych 
z obcych funduszów. 

„Ostrzega się, że należenie do tych organizacyj, na czelę których 
stali aresztowani posłowie będzie ścigane z całą bezwzględnością, jako 

działalność na szkodę państwa * 

Wilno, dnia 15 stycznia 1927 r. 

Marszałek Sejmu interwenjuje w sprawie aresztowania 
posłów. : 

+ WARSZAWA, 15.l, PAT. W zwiazku Z aresztowaniem trzech posłów 
w Wilnie p. Marszałek Sejmu, Rataj wystosował do p. Ministra Sprawie» 
dliwości Meysztowicza list następującej treści: 

„Dowiaduję się prywatnie, jakoby dzisiejszej mocy zostali zaareszto- 
wani na polecenie tamtejszego prokurałora posłowie: Taraszkiewicz, Rak- 
Michajłowskij i Wołoszyn. Proszę p. Ministra o zakomunikowanis mi, czy 
wiadomość ta odpowiada rzeczywistości, a jeśli tak, to na Es podsta- 
wie i dla jakich powodów dokonano aresztowania. Proszę P. Ministra © 
odpowiedź możliw e najrychiejszą. _ (—) Maciej Rataj, Marszałek Sejmu. 

O godz. 19-tej min. 30 do p. Marszałku Sejmu przybył p. Minister 
Sprawiedliwości Męysztowicz, przyczem, udzielając szczegółowych ustnych 
informacyj w zwiazku z powyższym listem p. Marszałka, p. Minister zło- © 
żył na ręce Marszałka Sejmu pismo następującej treści: 

„W odpowiedzi na pismo z dniam 15 b.m. mam zaszczyt zawiadomić 
p. Marszałka, że według telefonicznego sprawozdania, na rozkaz podpro- 
kuratora przy Sądzie Apelacyjnym w Wilne w dniu dzisiejszym przytrzy- 
mani zostali posłowie na Sejm: Bronisław Taraszkiewicz, Paweł Wołoszyn 
i Szymon Rak-Michajłowski na fakcie dokonywania zbrodniczej działal- 
ności, skierowanej przeciwko bezpieczeństwu i całości państwa, skierowanej 
i prowadzonej przez obce czynniki za pieniądze idące z zagranicy. Przy- 
trzymanie to było niezbędne dla zabezpieczenia wymiaru sprawiedliwości, 
oraz unieszkodliwienia skutków przestępstwa. Wnioski o wydanie sądom 
przez Sejm powyższych posłów z obszernem umotywowaniem będę miał 
zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi w najbliższym czasie. W chwili 
otrzymania pisma p. Marszałka przystąpiłem do przesłania na ręce jego 
zawiadomienia, wymaganego przez art. 2l-y ustawy konstytucyjnej. 
(=) Meysztowicz, Minister Sprawiedliwości*. 

LEON DAUDET. 

9 RREW WŚRÓD NOCY. 
Brabant starał się jednak nie pa- 

trzeć na trupa, skurcz nerwowy wy- 
krzywił jego twarz zbrodniczą, zda: 
wało się że walczył z ciężarem jakimś, 
gniotącym jego pierś. Wszyscy obec- 
ni zauważyli w nim obawę nie zdra- 
dzenia się z czemś.  Podejrzenia 
wzmogły Się. 

— Proszę przyjrzeć się złamanej 
\ nodzę, kopnięcie, które spowodowa- 

ło to złamanie, musiało być wyjątko- 
wo silne. Czy buty które pan ma na 
nogach, są te same, w których był 
pan na zabawie? 

— Tak, panie sędzio... Ale, jak 
może pan myśleć?.. 

Widząc, że podejrzenie padło na 
niego, Brabant zbladł śmiertelnie. Ju- 
lja płakała, wycierając co chwilę no- 
sek, jak mała skrzywdzona dziew- 
czynka. $ 

— Nic nie myślę, konstantuję tyl- 
ko, że mnie okłamujecie wszyscy, 
Muszę was mocniej przycisnąć, wo- 
bec tego. Proszę zdjąć but i podać 
mi go. : 

Zainieresowanie ogólne wzrastało 
z każdą chwilą. Desarnaud przejął 
się morderstwem, którego sprawców 
miał zoaleźć Chwycil ciężki but żół- 
ty, kupioay w jelnym z uajelegant- 
szych sklepów Lugdonu, zaczął go 

przymierzać do znaków na nodze, lecz 
nie odpowiadały one zupełnie jego 
зхегоКо$с!. 

Ogłupiały šwiadek—olbrzym, nie 
bez uczucja ulgi włożył swój but. 

— Wie pan, że będzie to stano- 
wiło poważny dowód przeciwko pa- 
nu, jeśli znajdę, rewidtijąc pokój, dru- 
gą parę butów, która odpowiadać 
będzie znakom na złamanej nodze. 

— To jest wykluczone, odrzeki 
Kolos, — ponieważ to nie ja ude- 
rzyłem. 

— Więc pan wie kto uderzył? 
— Gdybym wiedział, byłbym po- 

wiedział to natychmiast. Nikt z mas 
nie był zdolny uderzyć p. Gonereta. 

— Jednak powiedział nam pan, 
że kolega wasz mógłby otruć swego 
wroga. 

— Mówiłem to o Kucharzach wo- 
góle. Nie miałem tu na myśli Gan- 
taurne'a. 

Możecie odejść oboje, lecz pozo- 
stańcie w parku i nie próbujcie wejść 
do pałacu. 

„ — Myślałem, że już mam tego 
lisa.. Lecz to nie ten... Proszę wpro- 
wadzić kucharza — rzękł sędzia do 
Santeniera. 

Ganioume był również  człowie- 
kiem o wielkiej sile. Twarz jego wy» 
rażała szczerość i brawurę. 

— Jest pan kucharzem w „La 
Pocholie” od pięciu lat. Kogo wybrał 
pan sobie na kochankę w tym hare- 

лсФ ж 

W zwierciadie prasy 
zachodu. 

W kilkanaście dni po przewrocie 
w Kownie na łamach pism francus- 
kich w Paryżu ukazał się artykuł po- 
sła litewskiego Klimasa, zawierający 
szereg napaści na Polskę. Poważna 
prasa francuska bez względu na jej 
kierunek polityczny potępiła wystąpie- 
nia posła litewskiego, stwierdzając 
jeszcze raz całą bezzasadność rosz- 
czeń litewskich do Wilna. „Jednako- 
woż mimo, że dzieli już nas gd wy- 
padków kowieńskich kilka dobrych 
tygodni, wystąpienie posła litewskiego 
jest jeszcze wciąż komentowane w 
prasie paryskiej. Oto ostatnio «<Jour- 
nal de Debats», nawiązując do arty- 
kułu p. Kiimasa przypomina: 

<że poseł litewski powołuje się wyłą- 
cznie na fakty, poprzedzające interwencję 
konferencji ambasadorów. Liga . Narodów 
nigdy nie kwestjonowała ważaości aecyzji, 
powziętych przez państwa sprzymierzone. 
Wilno naieży więc najzupełniej legalnie do 
Polski i kwestja ta z pusk'u widzenia mię- 
dzynarodowego obecnie już nie istnieje. 
Niestety Litwa uważając, że jest na stopie 
wojennej z Polską, prowadzi szereg intryg 
politycznych, szuk-jąc poparcia dla swojej 
preiensyj to u ZSSR., tou Niemców. O0e- 
€ny rząd kowieński jest agresywny niety'ko 
w stosunku do Polski, iecz odnosi się rów- 
nież wrogo do państw bałtyckich, czego do- 
wodem może być oświadczenie Waldema- 
rasą wobec dziennikarzy, że Litwa chce za- 
jąć stanowisko obok ZSSR. gdyż interesy 
p-fstw bałtyckich są sprzeczne z interesami 
Moskwy i Litwy, a równoznaczne z intere- 
sami Polski. Dopóki Litwa będzie prowadziła 
tego rodzaju politykę, będzie uważana przez 
inne państwa, jako niebezpieczne ognisko 
intryg, zagrażające pokojowi na Wechodzio 
Europy.» 

Prasa angielska nad wypadkami w 
Kownie przeszła już do porządku 
dziennego. Wydarzenia w Chinach 
tak żywo interesujące opinję angiel- 
ską, traktat arbitrażowy wlosko-nie- 
miecki. sytuacja w Albanji W związku 
z zawarciem traktatu albańsko-włos- 
kiego i coraz aktywniejszego udziału 
polityki włoskiej na terenie między- 
maródowym wszystko to wpłynęło, że 
zainteresowanie opinji publicznej nad 
Tamizą skierowało się w stronę Bał- 
kanów i Oceanu Spokojnego. Wbrew 
zarzutom podniesionym we Francji 
jakoby ostatnie posunięcia Mussoli- 
niego w Albanii były już przedtem 
ukartowane z Chamberlainem „7ke 
Dailly Tellegrapk* stwierdza, iż an- 
gieiskie czynniki miarodajne katego- 
rycznie zaorzeczają temu jakoby: 

skwestja traktatu była omówiona po- 
między Chamberlainem i Mussolinim w Li- 
verno. Rząd angielski dowiedział się o trak- 
tacie już po podpisaniu. Co się zaś tyczy 
sugestj, iż <umowa w Liverno> miała na 
celu stworzenia angio-włoskiej ententy, jako 
równoważnik dla projektowanej ententy 
francu*ko-n'emiec<iej, to w kołach augiel- 
skich, uważana jest za absurd. Pojednanie 
niemiecko-francuskie było celem Chamber- 
laina przy tworzeniu polityki locarneńsiej. 

* Celem jego jest jedność i wepółpraca czte- 
rech wieikich moca'stw europejskich, a nie 
rozbijanie ich na rywalizujące ze sobą grupy” 

Jak widzimy prasa angielska za- 
zdrośnie strzęże tajemicy erczmów w 
Liwornos. Czy. przypuszczenia fran 
cuskie są słuszne to dodiero wykaże 
historja. 

      
3 Największy twój 

to Oczy. 

Aby je należycie wyzyskać i nie 
obiążać złemi, lub niestosow- 
nie dopasowanemi szkłami, na- 

1 leży skorzystać z porady przy- 
byłego na czas krótki z Paryża 

4 pana L. Kokoc ń:kiego, znanego 
4% w Europie refrekcjonisty (oku- 
* listy-optyka). Przyjęcia od 9 do 
% 1 iod 3 do 7 w Hotelu Ge- 

orges w Wilnie już tylko 
kilka dni. Wizytacja i porady 
bezpłatnie. Wielki wybór naj- 

% nowszych wynalazków amery- 
4 kańskiej i francuskiej opiyki. 
Szkła Aroscopic, pozwalają czy- 
tać bez najmniejszego zmęcze- 
nia. Nałdokładniejsze zastoso- 
wanie szkieł dQ, oczu, oraz 
do wyrazu i charakteru twarzy 

i osobliwości klijenta. 
O į 

skarb 

: 
    

mie p. Gonereta? 
Nikogo panie sędzio. 

— jakto nikogo! Proszę nie żar- 
tować, proszę uświadomić sobie, że 
kłamstwo podczas śledztwa może 
mieć poważne następstwa. Proszę mi 
wyznać imię pańskiej przyjaciółki, 
tembardziej, że nie jesteście gwaran- 
towani, że go jeszcze nie znam. 

Więc poco pan pyta? 
— Proszę powstrzymać się od 

wszelkich impertynencyj i odpowia- 
dać: 

— Jest nią pani Monćuse. Lecz 

sędzią. Od jak 
to nic niema do rzeczy. 

— Pan nie jest 
dawna? 

— Okolo roku. 
Ro nie może pan bliżej 

określić, daty swego powodzenia u 
p. Moneuse? 

Podczas tych badań, kucharz nie 
spuszczał pytających oczu z szefa 
bezpieczeństwa — Clarissa, którego 
był agentem, na którego pomoc й- 
czył. Lecz Ciarisse nie dbał o swego 
podwładnego, nie podejrzewając, że 
Maufre uprzedził już sędziego o Sto- 
sunku siużbowym, łączącym  szeła 
bezpieczeństwa z kucharzem. Zapy- 
tywał więc siebie, do czego dążył 
sędzia śledczy, nastając tak na Gan- 
taumd'e, Maufre trącił ziekka Desar- 
naud'a by wzrócić jego uwagę na tą 
miemą nadzieję pomocy, którą wyra- 
żały oczy kucharza. 

Q 

Tworzenie gabinetu w Niemczech, 
BERLIN, 15. Ł PAT, Urzędowa komunikują za pośrednictwem biura 

Wolffa, że prezydent Hi denburg przyjął dziś przed poludaiem aa kon- 
ferencji w sprawie sytuacji politycznej i tworzenia rządu przywódcę frakcji 
centrum posła Guerarda, przywódcę frakcji niemiecko narodowych hr. 
Westarpa, i ministra pracy Rzeszy dr. Brauna, W ciągu południa prezy- 
dent Hindenburg przyjmuje jeszcze kancierza Rzeszy dr. Магха. 

Powyższy komunikat prasa zaopatruje przypuszczeniem, że  prezy- 
dent Hindenburg powierzy, w myśl propozycji centrum, próbę utworzenia 
rządu stronnictw środka dr. Marxowi. 

Przyjęcie przez prezydenta Hindenburga dr. Brauna „Vossische Zig“ 
uważa za dowód, jak wielką rolę odegywają w rokowaniach 0 uiworze- 
nie rządu zagadnienia polityki socjalnej. 

Unja celna Łotwy z Estonją. 
RYGA, 151 PAT. Zabierając głos z okazji rozpoczęcia rokowań lo- 

tewsko-estońskich w Sprawie zawarcia unji celaej, minister Spraw zagra: 
nicznych Ziełens podkreślił wielkie zna-zenie celu rokowań, którym 
jest stworzenie ekonomicznej podstawy tradycyjaego związwu polityczaegoa 

4 obu narodów. 
Minister finansów Estonji Szpp podkreślił w swem przemówisniu, iż 

Estonja ma gorącą wolę osiągnięcia praktycznych wyników rokowań. 

Komandor Bartoszewicz skazany na lat 5. 
WARSZAWA, 15.1. PAT. Wojskowy sąd okręgowy po trzytygodniowej 

naradzie wydał wyrok w sprawie nadużyć w marynarce. 
Komandora Jana Bartoszewicza-S achowskiego skazano na 5 lat cięż- 

kiego więzienia lub domu ka:nego, ograniczenie praw i wydalenie z mary- 
marki i wojska. Zaliczono mu 8 miesięcy aresztu Śledczego. Komandora Mróz- 
Pozowskiego skazan» na pięć miesięcy więzienia, komandora Muellera — na 
trzy miesiące aresztu, komandora Toczyskiego I kom andora Zdeba na 2 mie- 
siące aresztu, Komandora Morgulca, por. Lipińskiego i por Kubińskiego ne mie- 
s'ąc aresztu. Oskarżonym: komandorom Toczyskiemu, Mueilerowi, Zdebowi, 
Morgulcowi, porucznik m Lipińskiemu i Kubińskiemu zawieszono wykonanie 
mł na rok. Komandora Mohuczego, por. Wojdę i por. Rotkiela nniewin- 
niono. 

  

    
Doroczna wyprzedaż 

towarów zimowych 
od dnia 17-go do dnia 24go stycznia r. b. 

palta jesienne i zimowe 

towary wełniane i bawełniane 

trykotarze 

z ustępstwem od 10 do 207, 

Jalikoujey |    
tel. 4—08 į 7—33 | 

  

  

Dnia 5 iutego br. w salonach Domu Oficera Polskiego 
ul. Ad. Miekiewicza 13 

Odbędzie się 

dozy Bal Medyków 
Š 

2 Lista pp. Gospodyń i Gospodarzy ogłoszona będzie w dniach 
$ najbližszych, 

Do tańca przygrywa orkiestra 1 PAP Leg. i dust smyczkowy: 
© 2 KOMITET. 

    Ż 0253 gł „1 
          

„Es, Sly pracowników 
WYMAGAMY: Nieskazitelnej opinji, dobrej prezencji, eleganckiego 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowaaia, umiejętności konferowania z ludźmi wyższych sfer. 

Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy 

pierwszeństwo takim kandydatom. 

KANDYDACI musżą bye wytrwali, pracowici i inteligentni —mieć równień 
stąły charakter. Jeżeli nie pracowali dotychczas jako agenci firma ich 
tego nauczy. Kandydaci muszą poświęcić całą swoją pracę li tylko dia 

naszej tirmy. 

nitynówani sprzedzocy 
OFIARUJEMY: 

wysoką w obcej walucie obliczoną prowizję. 

Pracowity inteligentny sprzedawca zarabia u nas zł. 1200—2000 miesięcznie. 
Nasza firma szwedzko-amerykańska posiada oddziały na całym Świecie 

i dla pracowitego człowieka możność pracy w rożnych krajach. 

AJENCI posiadający już inne reprezentacje i ludzie niewytrwałi z 
poderwaną opinją niech się nie zgłaszają. 

Odpowiadający powyższym warunkom zechcą złożyć ofertę, podać życio: 
rys i referencje do administracji «Słowa» pod <Zdolni Sprzedawcy» 

. Dyskrecja zapewniona. 
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Žein i Rzad. 

Posiedzenie Rady Ch. N, 

WARSZAWA, 15.1. (źeć. wł. Słowa) 
W dniu wczorajszym odbyło się po- 
siedzenie rady Ch. N.—Cały szereg 
posłów zwłaszcze z poznańskiege 
agitowali za tem, ażeby uchwalone, 
było postanowienie _ wzbraniające 
członkom Ch. N. należenie do Obora 
Wielkiej Polski. Niewielka ilość po- 
słów sejmowych sprzeciwiała się te- 
mu wnioskowi. 

Naležy przypuszczač, 26 
laka zostanie nckwaloma. 

Nominacja ministra poczt i te- 
legraiów nastąpi niebawem. 

WARSZAWA, 8. I (tel. wł. Słowaj 
Dowiadujemy się, że w majbliższym 
czasie mą być obsadzena teka mini- 
sterstwa poczt i telegratów. 

Nowy nomiast ma być osoba ma- | 
ło znaną. + 

Pegłoski, jakoby tekę tą miał  — 
objąć vice-premjer Bartel spotykają | 
się z zaprzeczeniem. 

Prześladowanie chrześcjaa w 
Chinach, 

, FU-CZAU. 15 1. PAT. Wezoraj 
wieczorem banda studentów napadła 
na znajdujący się w pobliżu miasta 
dom sierot, mtrzymywany przez Do- 
minikanki Hiszpańskie, kościół i 
klasztor, z których wypędziła zakom- 
nic i uprowadziła kilkanaście dziew- 
cząt chińskich, przebywających we 
wzmiankowanym domu sierot, a ma- 
Stępnia dopuściła się . w wymienio - 
mych budynkach rabunku i znisyczy- 
la urządzenia, Zakonnice i duchowai 
z wyjątkiem biskupa opuszczą Fu- 
Czat w dniu dzisiejszym. Aczkol- 
wiek w Fu-Czau znajduje się 40.009 
żełnierzy armji południowej, nie uczy- 
nili eni nic cełem nie dopuszczenia 
de powyższych ekscesów. 

Rysownik „DUNCIO* 
wykonuje wszelkłego redzaju rysunki 
piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winjety, iłustrację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

rezolucja « 

  

  

Dr. med. 8. SCHERMANN 1 
я Ьрер.ьп К_)іпіН-сіюгі Ьч:е'ш. 3 

ui ecnie „Ni | Orai pos ży w NiĘmieckiej , 
W. 2. P. 

"Oddam na własność 
dziewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 4 
rodziny, zdrową, z braku $odków do 4 
Życia Wiądom : ul. Mostowa 17 m. 6 

  

  

  

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi © jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb 1 t.p) Od 
1 Vil2 b.r.nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko, Co miał z 
mebli i ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rod ivy. 
Henryk Balanda, 

Antokoi, uł Letnia 12 m, 5. 
  

  

Na dogodnych warunkach 
natychmiast DO SPRZEDANIA 

ist, od 1898 r. w Wilnie 

przedsięb'erstwo fabryczne 
dobrze prosperujące 2 całem inwen- 
tarzem, Wiad. w Biurze Ogłos eń 

S, Jutana, ul. Niemiecka 4, 

  

  

Kino <H E L I O S5, e | 
DZIŚ o godz. lej p. p. 

spiecjalne przedstawienie 

DLA DZIECI 
z udziałem znakomitego komika 

R. RIBO ze swemii wspania- 
łemi tresowanemi 

PAT i PATACHON. 

  

zwie: zętami,     Na ekranie: 
  

—, Gdzie spotykaliście się? 
— W mieszkaniu jej, na folwarku. 
— O której. 
— Gdy wszyscy spali, 
— Poza tem? 
— Około jedenastej, po skończo- 

nej pracy. 
— Uprzedzam pana, tak samo 

jak Brabanta, že zrewidujemy waszė 
pokoje. jaką drogą szlišcie po wej 
ściu do parku, wracając dzisiaj z 
nocnej zabawy? 

— Szliśmy wszyscy razem. 
— Przysięga pan? ' 
— Przysięgam. 
— Nie zauważyliście nic podej- 

anego? 
— Nic absolutnie. 
— Czy szedł pan obok pani Mo- 

neus:? 
— Było zupełnie ciemno, szliśmy 

omackiem. Rozstaiśmy się dopiero 
w pałacu. 

— Czy rozstaliście się z p. Mo- 
neuse? 

— Nie, poszedłem do niej. 
— Santenier, proszę wprowadzić 

Tulję Moneuse, Gantaame niech zo- 
stanie chwilę. 

Tulja Moneuse była taką piękną, 
że wydawała się zjawiskiem nieziem- 
skiemt, jakąś księżniczką z ferji, w 
białej, głęboko wyciętej sukni, z jas- 
nemi, Xrótke obciętemi włosami wija- 
cemi się w drobne lokį, dookola 
ślicznej twarzyczki, ukazaniem , się 

rz. 

swym zrobiła duże wrażenie na obec- 
nych. Tylko uczciwy Rererchot od- 
wrócił się z wyrazem głębokiego 
zgorszenia, z oburzeniem myśląc 0 
zatrutej atmosferze, jaka panowała w 
domu jego pacjenta, a której on 
wszechwiedzący doktór, nie przeczuł 
i nie domyślat się. 

— Śliczna—powtarzał Edmond; — 
ślicznał 

— Proszę mi odpowiedzieć szcze” 
rze, gdyż chodzi tu o wolność pani, 
czy była pani kochanką p. Go 
nereta? 

Zarumieniona i wzruszona, wy- 
szeptała: Zdarzyło się to kilka 
razy. 

— Kiedy po raz ostatni? 
— Przed piętnastu dniami. 
— Czy QGontaume wiedział 

tem? 
— Nie, panie sędzio. . 
— Czy prawdą jest, że mieliście 

zamiar pobrać się wkrótce? 
—. Tak. 
— Pani jest wdową? 
— Tak jest, 
— Czy pierwszy pawi mąż nie 

został zamordowany, udtszony, w 
tajemniczy sposób? 

— istotnie tak było. 

— Muszę mieć natychmiast tecz- 
kę z aktami, dotyczącemi się Sprawy 
z przed kilku laty, — zwrśch się Sę- 
dzia de Clarissa, 

о 

— Gdzie się znajdowal  Gantau- 
me, gdy p. wracała z zabawy, dzi- 
siejszej nocy? , 

— Był przy mnie, nie rozstawaliś- 
my się wcale. 

— |Jakże może pani to twierdzić, 
wszakże ciemności były nmizprzej- 
rzane? 

— Trzymaliśmy się za ręce. 
— Gdzie posziiście potem? 
— Do mnie, panie sędzio, 
— Proszę odejść. Niech wejdzie 

Marius. 
Sprawa zaczęła się nagle wikłać. 

Marjus był to chłopak niedorozwi- 
nięty umysłowo, pewny siebie i próż- 
ny, mówił wszystko to, co myślał, że 
będzie się podobała sędziom. Wy- ‹ 
strojony w nowych lakierkach, jed- 
wabnych skarpetkach i koszuli, za- 
cząl deklamowač historję swego życia 
wyrażając swój głęboki szacunek dla 
«panów urzędników», żapewnił, że 
nie usłyszą od niego, ani słowa, kió- 
reby nie było Szczerą prawdą. 

— Przysięgam na 
świętej matki—wałał, że wszystko co 
dotyczy morderstwa Świętej pamięci 
pana Goneróta, farbiarza, mego wiel- 
ce szanownego pana, odbyła się zu- 
pełmie korekć. Trudno znaleść lepszą 
i więcej oddaną służbę, miż personel 
z „la Pocholle*. - 

— & kim pewróciliście z zabawy? 
przerwał sędzia tea potok wymowy, 

trumnę miej k / 
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"pracy związków drzewnych 
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KURIER GOSPODARCZY 
ŻIEM WSCHDORICH 

Ogólno - Państwowy 
zjazd przemysłowców i 
kupców drzewnych. 
(Obrady poszczególnych sekcyj.) 

W dniu 12 stycznia obradowaly 
sekcje: 

Sekcja ogólna i organizacyjna: 
zpoczęły swe obrady Gyskušją nad 

referatem prezesa Dąbrowskiego, wy- 
głoszonym na plenum zjazdu. W 
dyskusji wyłoniły się rezolucje d-ra 
Battaglji, że zjazd jest majistotniejszą 
podstawą organizacji przemysłu drzew- 
nego, że wszyscy przemysłowcy i 
kupcy drzewni powiani należeć do 
lokalnych erganizacji i wspierać je 
środkami materjalnemi oraz pracą in- 
tejektualną. Wnioski powyższe uchwa- 
lono jednomyślnie. 

Następnie w referacie <Q współ- 
й rzą- 

dem» wysunął dr. Roger Battagija 
szereg pc siulatów. 

W następnym referacie przedsta- 
wia p. Hipolit Frommer z Krakowa 
projekt powołania do życia izby 
drzewnej. Projekt nie znalazł w gło- 

' sowaniu dostatecznego poparcia, ale 
będzie na pienum przedłożony, jako 
wniosek mniejszości. 

Następnie wygiosili referaty: dyr. 
Witoid Skaiski «O organizacji zadania 
kursu handlu drzewem i ziemicpło- 
dami w Bydgoszczy», oraz dyr. dr. 
Į. Jacuński p. t <Zorganizowanie 
wydziału przemysłu leśnego przy 
szkole państwowej przemysłu drzew 

" mego w Hajnówce». 
W ożywionej dyskusji wyłonił się. 

/ rozszerzony program szkolnictwa za- 
_ wodowego, który został zaakcepio- 

wałty. 
Na tem zakończyły się óbrady 

sekcji l-ej w dniu 12 stycznia. 
Sekcja III! kandlowa rozpoczęła 

swe obrady od wysłuchania referaiu 
nieobecnego na sali b. ministra p. 
Klarnera na temat «Kredyty przemy- 
gjowo-drzewne», zalecającego udzie- 
lanie kredytów jedynie przemyslow- 
«om. Wnioski tego referatu zostały 

* odrzucone. Z ód dalszych wy- 
" głoszonych referatów na ten temat 

wymienić należy referat prezesa B. 
Krygera. Referent omówił krytyczne 
położenie naszego przemysłu drzew- 
nego, który nie został uzyskany w 
czasach dobrej konjunktury dia pol- 
skiego drzewa skutkiem braku pod- 

«trzymania przez Ówczesne rządy. 
_ Obecnie przemysł drzewny pozostaje 
_ w ścisłej zależności od kapitalu za- 

granicznzgo, przenikającego do nas 
za pośiednictwem firm zagranicznych 
i gdańskich, które dzięki temu eks- 
ploatują naszę drzewnictwo i nie 
dają mu możności stanięcia o włas- 

- mych siłach. W ożywionej dyskusji 
| uchwalono wnioski referenta. ; 

Dalszy referat miał za temat do- 
sławy rządowe. Referent zajmował 

się głównie dostawami kolejowemi i 
“| Zwrocil uwagę na wadliwość stoso- 

wanego obecnie systemu przetargów. 

- Wadliwości te polegają na uwzględ- 
- mianiu ofert, składanych po przetar- 

gu ipo ujawnieniu cen, jako też na 
 madużywaniu zasady swobodnego 
wyboru kontrahentów, 

_. Szczepólową uwagę poświęca rė- 
 lerent działowi dyrekcji lasów  pań- 
Stwowych w charakterze konkuren- 
łów przy dostawach kolejowych. Kon- 
 kurencja lasów państwowych nie 
e w rezultacie korzyści „pan 

, gdyż pozbawia skarb około 
— А5 proc. świadczeń, placonych przez 
prywatnych dostawców. Oddziaływa 
ło obniżająco na ceny eksportowe 

k 

podkiadów kolejowych I Wyzyskiwane - 
jest przez izagranicznych odbiorców 
na niekorzyść przemysłu polskiego, 

Kończąc stwierdza, iż jedyną ce- 
lową gospodarką w lasach panstwo. 
wych jest metoda sprzedawania ma- 
terjałów na pniu w drodze przetar- 

—— ACE ZALOZYC 0 Z 

| Wzbudzajacy ogólną wesołość obec- 
— Rych. 

7 — Z panami Gantaume i Bratant, 
k>- memi doradcami techniczaemi, memi 

  
    

( przyjaciółami, którym zawdzięczam 
tozwój mych uczuć i przywiązań 
najgorętszych i najsziachetniejszych. 

— Czy nic niezwykłego nie dała 
Się zauważyć, podczas tego — ро- 
Wrotu? : 

— Owszem, zdarzyła Się pewna 
rzecz niezwykla: otóż wydała mi się, 
ŻE jedna z gwiązd, którą mistrz 
Fląammation zalicza do pierwszorzęd- 
nych ciał miebieskich, w chwili, gdy 

chmury się rozsunęły... 
@ — pozwolę sobie przerwać panu 

1 

}  śstronomowi... Czy wracalłście w 
czasie burzy? в 

— Niebiosa  grztmiały jeszcze 
tochę, łecz burza już minęta. 
ff — Czy błyskawice ukazywały się 

Gawilami? 
' — Owszem. 
Aż Czy nic nie zauważył pan na 

fo kqńcu alei w chwili gdy błyskało? 
" — Na końcu alei nic nie wid zia- 

łem, lecz dostrzegłem wśród krza- 
ków cień, niby ukrywającego się 

Człowiska. : 
— A jakiego rodzaju krzyk siy- 

Szal pan? 

— Był to krzyk człowieka duszo- 
lego. * 

į Marjua nie wspominał o okrzyku, 
_ lecz Desammaud złapał go nieoczeki- 

` 

gow i wydzieržawianie tartaków, a 
przeróbkę surowca i handel przetwo- 
rami drzewnymi należy pozestawiać 
firmom prywatnym. 

w dniu 1$ stycznia odbywały się 
obrady w sekcjach następujących: 

Sekcja II przemysłowa: tozpoczę- 
ła swą działalność od wysłuchania 
trzech referatów ma temat «Sprawa 
organizacji zakupu w lasach państwo- 
wych i prywatnych» pp. Kiesiera ze 
Lwowa, Frommera z Krakowa, H. 
Lewiego z Kielc. 

Wiceprezes syndykatu interesan- 
tów drzewnych we Lwowie Adolf 
Ki-sler członek izby handlowej i prze- 
myslowej przedstawił wadłiwość spo- 
sebu dokonania przetargów w lasach 
państwowych, polegającą na nie- 
właściwościach przy zapisywaniu prze- 
targów, na przestarzałych warunkach 
licytacyjnych, na niestałości cen i na 
j-dnostronności kontraktów. Referent 
kładł nacisk na sprawę kredytowania 
mależności przy zakupach, która są 
niezbędne ze względu na długie 
trwanie obrotów drzewnych. W dy- 
skusji wywiązała się debata nad spra- 
wą zakazu wywozu drzewa okrągłego 
da Niemiec, który te wywóz szko» 
dzi interesom Małopolski i Wieiko- 
polski. Przedstawiciele kresów wschod* 
nich zagewne futro się wypowiedzą. 
Pod koniec wobec rozbieżności zdań, 
wybrano subkomisję, złożoną z trzech 
referentów i delegatów dzielnicowych, 
celem uzgodnienia rezolucji. 

— Sekoja IV Transportowa: roz- 
poczęła czyaności od wysłuchania 2 
refera'6w na temat „Zagadnienia tran- 
sportowo - lądowe" pp. dyr. Jana 
Szmurło oraz Kroszkina. W dyskusji 
m. in zabrał głos p. Ulam ze Lwo- 
wa, przemawiający za zniesieniem ła- 
macych taryf na kolejach loyalnych 
normałnotorowych w Małopolsce. 

Przeszła jedna rezolucja o obniże- 
niu taryfy na drzewo okrągłe do tar- 
taków : 

Sekcja V Gdańska. Wszystkie 
sprawy regulujące stosunek polskie- 
go przemysłu, jako producenta, do 
eksporterów gdańskich, jako odbior- 
cy—były przedmiotem obrad sekcji 
gdańskiej. Rozpatrzone zagadnienie: 
usansy handłowa, sprawy zaprzysię- 
żonych znawców i t. p., będą uregu- 
lowane przez specjalnie wyłonioną 
komisję, składającą się w połowie z 
gdańszczan i w połowie z przedsta* 
wicieli producentów polskich. 

Sekcja ogólna I-a wysłuchała re- 
ferat oyr, Dermana o „Giełdach 
drzewnych*, wykazując konieczność 
ich zaprowadzenia, szczególnie w 
Warszawie. W dyskusji zabrał głos 
delegat dr. Paneth. który podkreślał 
potrzebę systematycznago  przygoto- 
wania kupiectwa do sprawy otworze* 
mia tych giełd. Następnie wygłosił 
prezęs Krygier referat 0 „Ustaleniu 
polskiego sztandaru drzewnego w 
związku ze wzmagającym się bezpo- 
średnim ekspertem drzewa polskiego 
na światowe rynki*, dowodząc, że 
gksport zależy od ustalenia rządowej 
polityki na wzór Szwecji i Norweegji. 

Sekcja przemysłowa IIf-a wysta- 
chala 2 reteraty o «Swiadeciwach so- 
cjalnych», w których domagano się 
obniżki opłat świadectwowych ze 
względu na to, że tworzenie rezerw 
kapitałów ubezpieczenięwych jest е 
kštisėm na nasz stan. Wreszcie wy- 
głósił p, Muh sztein referat o podat- 
kach rządowych i komunalnych, żą- 
dając uzgodnienia tychże oraz  znie- 
sienia podatku obrotowego z wszel- 
kich meterjałów drzewnych, przezna- 
czonych na eksport (—). 

INFORMACJE. 
Umarzanie grzywien za prze- 

kroczenia podatkowe. 

W. związku z rozporządzeniem 
Ministerstwa skarbu 0  umarzaniu 
grzywien, nakładanych za  przekro- 

  

wanie. Ciarisse i Maufre zamienili 
spójrzenia. 

— Z jakiej strony rozległ się ów 
okrzyk? 

—. Z-drugiej strony labiryntu. | 
— Santenier, proszę wprowadzić 

wsżystkich przesłuchanych. 
Gdy wszyscy byli w komplecie, 

Desarnaud zapytał: 
— Powiedźcie mi państwo, а- 

czego nie wssomnieliście mi nic 0 
tem, że w chwii waszego powrotu, 
dał się słyszęć krzyk duszonego czło* 
wieka? 

Zapytani spójrzeli po sobie z ta: 
kim zdziwieniem i oburzeniem, że 
jeśli nie było ta szczerem, w każdym 
razie, świetnie było zagrane: „Jaki 
krzyk*? 

— Okrzyk, o którym opowiedział 
mi właśnie Marjus, który słyszał bar- 
dzo dobrze. 

— Marjus myli się, niki nie krzy- 
czał,—rzekła spokojnie fulja Loisel. 

— Paniesko, zaufanie moje z0- 
stało poderwane przez pani kłam- 
stwo poprzednie. Ktoś wolał, Marius 
nie mógł tego wymyśleć. 

— Malo rzeczy wymyśla ten glup- 
tasi—Wtrąci Brabans. Życie jego 
Składa się z opowiadania niebywa- 
łych historyj, Znany jest z tego w 
całej okolicy. 

pod warunkiem, że część subwencji, 
ewemtualnie nie wydatkowana ma 
powyższy ceł, pozostawiona będzie 
do dyspozycji Miaistwerstwa oraz, że 
związek przedstaw* M-stwu w ciągu 

czenie ustawy o podatku przemysło- Miesiąca po skończeniu kursu spra- 
wym w wypadkach, gdy płatnik żą- wozdanię ogólne i rachunkowe z 
da rozpatrzenia Sprawy przez sąd, POWyŻSzEj akcji. 
Ministerstwo skarbu równocześnie — Termin płatności pożyczki 
zwróciło się do Ministerstwa spra- Ma podatek obrotowy. izba Skar- 
wiedliwości z prośbą o wydanie za- bowa Wileńska przypomina, że ter- 
rządzeń, aby interesy skarbu były w min płatności zaliczki za IV kwartał 
tych wypadkach należycie zabezpie- 1926 r. na podatek ód obrotu uply- 
czone. Chodzi o to, że w wypadkach, 04! w dniu 15 stycznia r. b. 
gdy zdaniem władzy skarbowej orze- „ Na zasadzie przepisu $ 17 instruk- 
Czoma przez sąd grzywna jest za cji o przymusowem ściąganiu pań- 
niska luo oskarżony © przekioczenie Stwowych podatków i opłat, tudzież 
ustawy uniewinniony został bez do- innych należności skarbowycn z dnia 
statecznych ku temu podstaw, wła- 17 maja 1926 r. (Dz. U. M S. Nr. 
dze skarbowe zwracać się będą do 15, poz. 168) wzywą się płatników 
prokuratorów przy właściwych są: do uiszczenia wymienionego wyżej 
dach okręgowych z wnioskami o Podatku najpóźniej w ciągu dni 14-1u 
wniesienie odwołania od danego wy- 0d daty niniejszego wezwania. 
roku do instancji apelacyjnej W ten — W sprawie rachunkowości 
sposób nawet umorzenie grzywny Zw. Komunalnych. Min. Spraw 
za omawiane przekroczenia—na pod- Wewnętrz, zamierza wydać w poro- 
stawie wyroku sądu 1. instancji—nie zumieniu z Ministerstwem Skarbu 
jest jeszcze ostatecznem załatwieniem przed rozpoczęciem roku — оБгасЬил- 
sprawy. kowego rozporządzenie ło kasowości 

: irachunkowošci związkow komunai- 
Uigi przy wpłacie podatku nych oraz okólnik zawierający szcze- 

przemysłowego. s bagaży) w tej sprawie. 

Ministerstwo skarbu  zezwoliło | pezet tomaty gy: So stiah 
; У ędowi 

wpłacić bsz ustawowych kar za Wojewódzkiemu projekt zasad ogól- zwłokę i odsetków za odroczenie nych, które stanowić mają treść ckól. 
zaliczkę na podatek przemysłowy Od njka, w celu otrzymania ewentual- 
obrotu za 4:y kwartał 1926 r. w : y = h i - dwóch równych ratach pia do ka ao 
dnia 20 stycznia włącznie i do dnia () Przedł Е — użenie opłaty na- 
2 WoŚnzie niedowazwana którego- I9tności za świadectwa (przemy. kia z OR zł ków © ią, słowe. Władze skarbowe otrzymały kołwiek Z tych  termi saonia. rOZporządzenie Ministra Skarbu ab: liczka zostanie niezwłocznie šciągnię- у ь t „; generalną doroczną lustrację przed- RE Ė kotek egzekucyjnymi i Sjepiorstw handiowych i przemysło- 

Do wymienionych wyżej - termi- za rozpocząć dopiero w dniu 21 
mów płatności tej zaliczki nie ma M Е a 
zastosowania 14-dniowy termin u'go- gzłaków sporządzone do tego 
wy przewidziany w art. 2 ustawy z NR awione zostaną bez dal- dnia 31 iipca 1924 r. (Dz. U. R. P. SZeg0 biegu © ile właściwe świa- 
Nr. 72, poz. 721), deciwa nabyte zostaną najpóźniej do 

Do kwot wypłacanych z tytułu Pond A, b. ; 
zaliczki za 4 ty kwartał 1926 I. d0- ga kary zi zlote pobierane bę- 
licza się 10 proc. nadzwyczajny da- dc: SMS nych aaa 
datek, a to zgodnie z rozporządze- jestra cyjny — wych i kart re- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z у * 
dnia 10 io 1926 © (Dz. U. R: a a) tych kar będzie 2 pro- 
P. Nr. 121, poz. 697). (PAT). OWE 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
W sprawie protestu weksli, 13 ełyczała 1687 «. 

Według obowiązującej od 1 stycz- Dawizy i waluty: 
nia b. r. nowej ustawy stemplowej, 5а Тп-;в з:;. z. 
protesty weksli, czeków i t. p, spo- ary 8, | 8, 
rządzone przez sąd, podlega opłatom Him 7 Šai 1520 
sądowym; sporządzone przez po- 
czię — opłatom pocztowym; sporzą- 
dzane przez nota'jusza od 200 d> 500 
złotych—0.50 zł., od 500 do 1.000 zło- 
tych—1 złoty, od 1.000 do 2.000 zła- 
tych—2 złote, ponad 2000 złotych, 
3 zł. Poza tem nowa ustawą stemplo- 

  

wa wprowadza o 2 a w |NIEDZIELA 
górnośląskiej części województwa Wsch. sł. 4 z. 
Śląskiego. Dotychcząs w b, zaborze 16 о-‹ z a RR 
pruskim podania, czyli tak zwane |Marceiega p] Zach, vj gg. 15 m. 58, 
wnioski, oraz rozrachunki kupieckie, |„., asia, op 
były wolne od opłaty stemplowej, ое СВ 
Nowa ustawa wprowadza te opłaty. A SUE jczne Zakładu 

Rejestracja przedwojennych z dnia 12—1 1027 r. 
i Ciśnienie weksli rosyjskich. a | 162 

Na jednej z konierencji minister- + SĘ, 
jalnych poświęconych donioslej spra- trednia j 29 
wie przedłużenia moiatorjum dla zo- Opžd i is dos 
bowiązań wekslowych — przedstawi- bę w mm. 1 
ciele stow. kupców w Łodzi wysunęli ` 
ważność i palatą poltzebę pizepros Wlatr | Północno Wschdni 
wadzenia w interesie życia gospodar- P"zów. нЫ 

= Ь Pochmurno. Mgła. Śnieg. Mini- czego rejestracji _ przedwojennych EC 8 g 
weksli rosyjskich. Przewodniczący tej M Ais C. Tendenėja barometrycma 
ke min. skarbu Z 
do postulatów kupiectwa łódzkiego 
odniósł się b. życzliwie, proponując KOŚCIELNA. 
dokładne ich sprecyzowanie w  spe- — Kościół po Augustjański 
cjalnym memorjale. W myśl życzenia ma być zwrócony katoikom. W 
min. skarbu przedłożony został me- związku z powrotem Archimandryty 
morjał, w którym wskazano na ko: Morozowa i innych osób. na łono 
nisczność przeprowadzenia rejestracji kościoła prawosławnego liczba pa- 
tej kategorji weksli. rafjan kościoła po Augustjańskiego 

Z dniem 30 czerwca r. b. upływa zmalała tak znacznie, że obecnie po- 
termin moratorjum, wobec czego nie- wstał projekt przekazania tego ko- 
zbędne jest zasadnicze uregulowanie Ścioła katolickim władzom kościelnym. 
tej palącej sprawy zwłaszcza dla Ło- W kościele Augustjańskin mają 
dzi, która związana była ściśle z Ro- być odprawiane nabożeństwa według 
sją i pozostawała z firmami tamtemi obrządku kościoła katolickiego. 
w ożywionych stosunkach. Jedno- Nieliczna garstka unitów zgrupo- 
cześnie memorjał wysuaął sprawę wała się koło księży Lesnobrodzkiego 
EE do weksli o j Gapanowicza. 

nych art. ustawy weksłowej, ze- 
zwalający na korzystanie z prawa , URZĘDOWA 

wynikającego z tytułu weksiowi — (0) W sprawie dzieci nie- 
zobowiązania w ciągu lat 3. Podług znanych rodziców. Wedlug ostat- 
rozporządzeń moratoryjnych, należy z niego zarządzenia, osoby, które zna- 
ukończeniem moratorjum w ciągu 2 lazły podrzucone dziecko nieznanych 
tygodni zgłosić weksel do sądu i to rodziców lub wzięły je w opiekę obo- 
w danym wypadku groziłóby  kata- wiązane są w ciągu miesiąca donieść 
strofą gospodarczą. Postulaty ku- © tem komisarjatowi rządu. Dzieci 
piectwa doznały życzliwego przyjęcia znalezione pod lokalem iny ży- 
u czynników miarodajnych, które za- dowskiej czy jakiegoś urzędu prawa- 
mierzają uregulować sprawę w ten Slawnego, a więe w wypadku, gdy 
sposób, że rejestracja przedwojennych trudno określić wyznanie matki - lub 

weksli rosyjskich nastąpiłaby, poczy- ojca; chrzczone będą i uznane jako 

tae 0d I maja B. r is TS zienia onego dzie. i 
KRONIKA MIEJSCOWA. sarjat policji odzyja niżmowlęta do 

— Stypendja dla słuchaczów żłobka, a Magistrat przysyła odnośne 
kursu mieczarskiego. Ministerstwo zawiadomienie do komisarjatu rządu, 
zawiadomiło Pana Wojewodę, że który miezależnie od śledziwa w tej 
uwzględniając podanie Związku Kó- sprawie nadaje dziecku imię i przy- 
łek i Organizacji Rolniczych z. Wi- syła odpis takiego aktu da min. spr. 
leńskiej, _ Ministerstwo przyznało wewnętrznych, które zaów nadaje 
związkowi subwencję w kwocie 1,500 dziecku nazwisko. Po _ załatwieniu 
zł. na stypendja dla 10-ciu kandyda- tych formainości sporządzona zostaje 
tów związku po 150 zł. dła każdego; dopiero metryka urodzin, którą prze- 
mających odbyć trzymiesięczny kurs chowuje zarząd žiobka. | 
mleczarski w Liskowie. — (o) Dowody osobiste dia 

(Subwencja powyższa będzie wy- cudzoziemców. jak wiadomo, cu- 
oo za pośrednictwem Urzędu dzoziemcy, którzy przybyli do Polski 
'ojewódzkiego po uprzedniem przed przed 12 października 1924 r. byli 

stawienia przez związek dowodu zareesirowani i którzy uznani są za 
przyjęcia Ękandydatów na kurs oraz lojalnych względem państwa polskie- 

— ъ 

Kasiatze w 
Ё Nocy ubiegłej z 14 ma 15 b. m. 

nieznani Sprawcy przedostali się przez 
otworzone wytrychem drzwi do lo- 
kalu Nadleśnictwa Landwarowskiego 
i dokonali obrabowania znajdującej 
się tam kasy ogniotrwałej. Złoczyńcy 
zrabowali w gotówce 9.000  ziotych. 
W chwili gdy kasiarze rozbili już 
kasę, przypadkowo na ulicy przecho- 
dziła kilka osób. Hałas spłoszył ka- 
Siarzy, te też na miejscu wypadku 
pozostawili oni część narzędzi słu. 
żących do rozbijania kas ogniotrwa- 
łych, a między innemi maszynki do 
rozlutowywania. Dopiero nad ranem 
zauważono rabunek.. Natychmiast o 
wypadku powiadomiono organa po- 
lizji w Landwarowie. Już wczesnym 
rankiem na miejsce wypadku przy- 
była policja, 

Landwarowie. 
Weįšcis do lokalu, sprzęty co da 

których istnieje przypuszczenie, że się 
do nich złoczyńcy dotykali zostały 
zabezpieczone. Jednocześnie o wypad- 
ku powiadomiono urząd śledczy ta. 
Wilna. Celem wykrycia sprawców do 
Landwarowa udał się z psem poli- 
cyjnym zastępca naczelnika urzędu 
śledczego podkom. Gliński. W ostat- 
niej chwili z Landwarowa nadeszła 
wiadomość, iż włamania dokonali, jak 
wskazują pozostawione ślady, spraw- 
cy rozbicia kasy w lombardzie miej - 
skim w Grodnie. Wiadomość o ra- 
bunku zrobiła w  Landwarowie nie- 
zwykłe wrażenie. Tłumy publiczności 
w ciągu długich godzia wystawały 
przed iokalem nadleśnictwa w Lan- 
dwarowie. 

Małoletni podróżnik zwiedzający Polskę na koszt 
Skarbu Państwa. 

W dniu wczorajszym pod eskoi i- 
Ccjanta przybył oryginalny 00 katy, = 
dwie lat 13 podróż ik zwiedzający Poiskę 
na koszt skarbu państwa. Podróżnikiem 
tym jest niejaki Stanisiaw Kordasz, którego 
losy Są n:stępujące. > 

Pr.ed paru dniami do Dyrekcji policji 
w Katowiaach przyprowadzono 13 ielniego 
chłopca, wałęsającego się po mieście bez 
opieki i środków do życia. Chłopiec ze- 

nA RATES Kardasz, a 
lo Katowic przyjech.ł z Wilna uciekł 

z PK ma > 
cyzją Dyrekcji Pol'cji Katowickie 

Kardasza odesłano do Win, celem owa 
Bro ulokowania w ochronce z której 
zbiegł. Podróżny przybył szczęśiiwie. 

wało się że sprawa zostata pomyśl- 

nie rozwią raną. 
Nagle przed naszymi władzami pewsta- 

ła zagadka nie do rozwiązania. Oto Wy- 
dział "racy i Opieki Społecznej urzędu wo- 
jewódzwiego po dłuższych poszukiwaniach 
stwierdził iż ochrony Św. Stefaaa niema 
wcale w Wilnie. 

Jsdnocześn'e Popek zeznał, iż od Int 
7 miu przebywał w Warszawie. z matką, 
która w ostatnich Czasach wyjechała do 
Ame'yk', zaś ojciec do dziś dnia nie- po- 
wrócit dokąd wyjechał jeszcz: przed wojną. 

Tajemniczego i małego podróżnika 
odesłaao zaowu w towarzystwie po icjanta 
i oczywiście na koszt skarbu państwa do 
Warszawy. A nuż okaże się, że i w Wór- 
szawie Kardasz nigdy nie przebywał? 

i" 

Londyn 43.78 43,99 43.67 
Nowy-Y'erż 9— 9,02 8.08 
Paryż 35,85 35,04 35,76 
Praga 26.72 2079 26,06 
Szwaicarja 17381 17424 17338 
Wiedeń 127.08 127.40 126.76 
Włochy 39.50 39,60 3940 

Pupiery Procentowe 
8 proc. pożyczka konw. 97.00 — — 
Pozyczka dolarowa 79,50 ы 
Pożyczka kolejowa 9350 9325 — 
b pi. pozycz konw,  48,25—/484 | 
4.5 proc. listy zast. 
meme*ie złoto "  — 40,50 — 40,15 
5 PE warsz. złotowe 48 — 
45 proc. warsz. złotowe 44.75 
8 proc, warsz. 45, — 45.25 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wino, dnia 15 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 897/. — 8,07 

Złoto, 

Ruble 4,741/, — 4,734, 

  

_KRONIKA 
go, otrzymali tak zwane karty poby- 
tu. Karty te są bezterminowe i mia- 
ły być zmienione na nowe dowody 
osobiste po opracowaniu odpowied- 
nich przepisów. Jak się obecnie do- 
wiadujemy, ustalenie tych przepisów 
jest już na ukończeniu i wkrótce cu- 
dzoziemcy otrzymają nowe dowody 
osobiste, 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej 
komisji rewizyjnej. W poniedzia- 
łek, dnia 17 stycznia, w salį posie- 
dzeń Rady Miejskiej, odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji rewie 
Zyjnej z następującym porządkiem 
dziennym: 1) rozpatrzenie sprawy ш- 
rzędnika Magistratu Krywickiego, 2) 
sprawczdanie wydzialu ele ktrycznego, 
3) sprawa wyboru nowego rewiden- 
ta do Komisji rewizyjnej, 

(t) Kary za nieprzemeldo- 
wywanie lokatorów. Wobec stale 
powtaizającego się faktu uchylania 
się właścicieli i rządców domów od 
obowiązku przemeldowywan'a miesz- 
kańców domu. Komisarz Rządu na 
m. Wilno zwrócił się do Magistratu 
z propozycją pouczania przewodni- 
czących komisji przemeldunkowych, 
o konieczności. ścisłego sprawdzania 
z książką ineldunkową osób zgłoszo- 
nych do przemeldowania. 

‘ «мурайКи  nieprzestrzegania 
obowiązuących w tym względzie 
przepisów, przewodniczący  komisij 
obowiązani są natychmiast powiado- 
mić swój komisarjat policji. 

— (t) O godziny handlu sta- 
cyj benzynowych. Magistrat miasta 
Wilna zwrócił się ponownie do Ko- j 
misarza Rządu w sprawie godzia 
handiu ulicznych stacji benzynowych. 
Jak wiadomo Komisarjat Rządu nie 
dał zezwolenia na przedłużenie go- 
dzin handlu. 

Prośbę swoją Magistrat motywu - 
je tem, że takie same stacje funkcjo- 
nujące w Warszawie prowadzą han- 
del przez całą dobę. Komisarz Rządu 
i na ten raz nie dal jeszcze defini- 
tywnej odzowiedzi. 

(t) O telefon dla biura wy- 
płaty zasiłków. Zarząd Oowodowe- 
go Funduszu B:zrobocia zwrócił się 
do Magisiraiu z prośbą o jaknaj- 
szybsze założenie aparatu telefonicz- 
nego w biurze wypłat zasiłków dla 
bezrobotnych przy Magistracie. 

Zarząd Funduszu Bezrobocia go- 
tów iest ponieść część kosztów. 

SĄDOWA.. 
— Dwa tygodnie aresztu za 

pobicie cudzego d.iecka. jesienią 
ubiegłego roku na poiu, położonym w 
pobliżu Nowo-Wilejki biegało kilkoro 
dzieci, zbierając do torb suchą trawę 
i kartofelisko. Zobaczył to właściciel 
pola p. Lucjan Klejn, zam. w N.-Wi- 

lejce przy ul. Gimrazjalnej Nr. 4 i 
oburzony rozkazał parobkowi złapać 
winowajców. Posłuszny parobek o- 
graniczył się na tem, że przytrzymai 
10-ietniego Walentego Szołno. 

Chłopaczyna otrzymał srzereg ra- 
zów wymierzonych mu kijem, a na- 
stępnie zmuszony został odnieść u- 
zbieraną trawę do obory p. Kiejna. 

Tu rozegrała się dalsza część dra- 
malu dziecka. 

Krzewki p. Klejn kazał 
położyć się i wymierzył mu szereg 
lag, \ 

Widziały to dwie kobiety Makew- 
Ska i służąca księdza Grodecka. 
. Sprawa oparła się o sąd pokoju 
i wczoraj była rozpoznawana. «O:sta- 
iecznie p. Kleja skazany został na 2 
tygodnie aresztu z zamianą na 60 zł* 
grzywny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Zasiłki dla zdemobili- zowanych. Jak się dowiadujetńy, 
bezrobotni, byii wojskowi, którzy zo- 
stali zwo'nieni z wojska we wrześniu 
i grudniu 1925 r, oraz w lutym i 
wrześniu 1926 r. korzystają z zasił- 
ków doraźaych. Również i bezrobot- 
ni pracownicy umysłowi korzystać 
będą z zasiłków doraźnych, o ile wy- 
każą się świadectwem, że pized wstą- 
pieniem na służbę wojskowa praco- wali jako pracownicy umysłowi. Spra- wa zasilków ustawowych dia tych 
zdemobiiizowanych unormowana zo- 
stała ustawą o zabezpieczeniu na * 
padek Diźrobocia i w tej dziedzinie 
zasiłków zdemobilizowani podlegają 
ogólnym normom i przepisom akcji 
zapomogowej. 

(t) Starania kolejarzy o . wyżkę Profesjonalny sz = 
jowców Z. Z. P. postanowił rozpo- 
cząć starania o przyznanie urzędai- 
„kom państwowym z. Wileńskiej kre- 
sowego dodatku 20-io procentowego 
do pobieranych pensyj. 

— (t) Śnieżyca powodem o- 
Późnienia pocągu. W dniu wczo- 
rajszym pociąg osobowy Warszawa—- 
Wilno przybył do Wilaa z opóźaie- 
niem 2 godz. 30 m. Przyczyną ©- późnienia są silae zawieje Śnieżne na 
linji, 

"RÓŻNE 

— Bal Wojewódzki. Komitet 
organizacyjąy Balu Wojewódzkiego 
na pierwszym swym posiedzeniu, 
odbytem pod przewodnictwem p. 
Wojewody Raczkiewicza, ostatecznie 
ustali datę Balu na dzień 12 lutego 
t. b. i przystąpił do prac przygoto- 
wawczych. 
ы = a GA t. j. w ZKE , © godz. - w Sali Gimnaz- 
um im. J. Lelewela (Mickiewicza 38) odegrane zostanie przez uczniów 
gimnazjum imienia  T. Czackiego 
<Jaseika> w III aktach. Nowy układ, 
ludowe kostjumy, liczne tańce na 
scenie, chór gimnazjalny oraz wiele 
wesołych momentów czynią to przed-. 
stawienie wyjątkową uciechą dla na- 
szej dziatwy i młodzieży, 

„Dochód przeznaczony jest na 
wpisy „dła niezamożnych uczniów 
gimnazjum im. T. Czackiego. 

— (D Komitet Olimpijski zw ąz- 
ków sportowych ubiega się o 
subwencję Magistratu. Kazimierz 
ks. Lubomirski, prezes Komitetu fun- duszu olimpijskiega związku Polskich 
Związków Sportowych, nadesiał pismo do Magistratu, w kiórem prosi © 
asygnowanie na fuadusz Oiimpjady, 
a szczególni: ma koszty. wysłania 
polskich zawodników na“ Olimpjadę 
sportową, która odbędzie się w 
Amsterdamie w roku 1928. 

Prośba ta jest umotywowana Sze- 
roko i wskazuje na korzyści, wyni- 
kające z udziału Polaków w Qiimpja- 
dzie, udział w której wezarą wszyst- 
kie narody świata cywilizowanego.



  

SŁY%WO 

— Pana Popowa niechce na- Reżyseruje J. Osterwa. stanie się prawdziwą atrakcją @@ teatralnej Fredry p. t. «Śluby Panieńskie», wy- Abramowicz (M. Stefańska 7) zameldowała,  W/ mistrzostwie hockeyowym Eu“ 
: . Dochód Czysty x d: browolną nadwyżką publiczności Wilna. за ju i je; 1 mąž jej Motei dokonat kradzieży ubra- je Polska znajduje się w grupie 

2 Rosja. > PE SIĘ, że przeznaczono że * Żłobek im. Marji> Ta T Role główne spoczywają w rękach pp. sian 18 ku nezczeńia” jej TOGietniej nia w»rtości 500 zł. i wyjechał w niewia- I Akio S i Węgrami sa 
. Popow wysłany w myśl rozporzą: Schronisko im. Zubowicza. Perzanowskiej, Fronklówny, Kusziówny, Ją- TOCZNICY, „__ pomym kierunku. ы В. : 8 

dzenia wlacz : administracyjnych Zz Bil.ty wezešni į zamawicė i nab wać sińskiej-Detkowskiej, Wołłejki, Piwińskiego, Reżyseruje P. B. . Dzenajewicz, | — Fałszywy alarm w Banku P. Da. Ofiar 
Wilna do Rosji sowieckiej nie zostął 7 ożna w Banku Ziemsiim (Mickiewicza 8) Detkowskiego, Brusikiewicza, Opolskiego pod którego kierownictwem nowy 13 bm. o godz. 22 m. 15 wskutek połącze- š y. 

  

  

  

  

  

   

     
  

  

    

  

  

codziennie (z wyjątkiem niedziel) cd g. 12— i iun. ie gię nia si tzewódników  eiekirycznych z E . 2 
pizykty przez władze sowieckie. 2-ej u p. Wilhelma Malinowskiego. : — Berta Crawford w Wilnie. Dziś zespół S. U. P. bardzo pomyśluie się Adana go rei? alarm w Banka Pols; _. — Józeta i Stanisław Łopacińscy za- 

opow wkrótce wraca do Wilna. — «Proboszcz wśród bogaczy; w © g.12 m.30 pp. odbeozie się konceri-po- rozwija. R kim (Mickiewicza 3). Na miejsce wypadku miast kwiatów ma trumnę Ś. p, kepitanowej | 
Teatrze Polskim. <Pioboszer wśród boga- 7avek znakomitej Spiewac/ki xoloraurowej Początek o godz. 7 m. 30. Bilety przybyła natychmiasi poficja. wojsk polskich, Marji z Oskierków Ląbrow- | 

TEATR | MUZYKA, “297 stał się w Teatrze Pol-kim szułą a. primašomy oper amerykańskich Bery przy wejściu. A Pieinaai eatae ai Ba ola biednych Oolaków nchodśców «jola A 
.E esordna na Cn pabizedć pięści Pranie; Aa zopsry «Pario WYBADKI | KRADZIEŻE PORE) 300 DE Badano: Pomian 7 OUR? 

— Reduta na Pohulance. Dziś dwa zczędna na cklaski pubjiczucść wileńska A A = 4 ! Вр т A WACH OE) 

przedstawienia: 0 g. bej pp sM me Butler tam, ię Pod 17m welidem nie była tak. a ano o. zDinora: — Mepetbec i ies I @ о аоФ ф ффФ jy> Pucciniego, o g. S-ej w. komedja J. E Š a ; a I iz — Pożar w mleczarni Hejbera. Dr. į 
es ans RARE RE das = Rydz Sona: kadais, Oso 14 tat a. zapal-nia się katal Hela Sport. KSIĄŻKA p. t. 4 : A : 4 m, ы : + Ai > —. Cznych powsiał pożar w mieczarn a i __ Biiety 1 abonamenty nabywać można 13 W- || М UT Narmetde, arja s op, ВЕНО — Цага (Mickiemicss ©). : Polacy zajęli 3 mi. jsce na turnieju | „„Wzorowa pani domu“ 

w e pady aa od godz. a OM A wšrod bogaczy>. dż Dzisiejsza popołudniówia w Te- | Sirąż ogniowa natychmiact ogień stłu- hockeyowym w Chamonix į zawiera zasady praktycznego i 
dE Gw NE ap a Rodz. Asz 12 w. Brany | Wiarkowąi WA AAS p „, atrze Polskim. Dziś og. 4-ej pp. po ce- miła. Qacgaaj odbył się w Chamonix | wykwininego prowadzenia domn i 
je erat niu _ przedstawienia PMS premiera, Pracownie, „ac najniższych grana bedzie po raz OSta- — Samobójstwa. Dn. 14 bm. w ceja | oj przyjmowania gości (dla zamożnej iięty spried.je kasa teatru <Reduta>. |. Teairu Polskiego są zajęte kcnstrukcją pa- ini w sezonie Świetna komedja Montgom- pozbawienia się życia, powiesił się w swoim międzynarodowy iu niej hockeyowy 0-podyni) 

„„ — «Lekkomyšlna siostra». W dniu ciągu. który wjedzie całą parą na scenę Te- mórweko śliomnica 45 uodačiės mieszkan u Józef Rożyczko (Jerozolimska Poiacy (A. Z. S. Warszawa) zajęli = i al. 50 gr. 
27 SN в e S się w NO EA aoi io po, A psy y'eg 4] Ap е 14). Przyczyna samobój twa nie ustlono. tezecie miejsce Do nabycia we wszystkich księ» 
Pobulance przedstawienie — staraniem «Tó- we wtoiek w sktuce amerykań-kiej Arnolda RE ы A — Nagły zgon W noce na 15 b. m. 2 : SRK ь ZEK i : tej 
warzystwa Opieki nad dziećmi. Ridlov'a <Pociaą-Widmos.. = której próby „o lczczenie IOOletnicj rocz. „domu Nr I3'pzy wi. Wilebiej wale , Pierwsze miejsce zajęła reprezecz | gamiaca oraż w woslach kolejowych „ W przedetawienu sztuki Wł. P rzyf- odbywają się Codziennie pod kierunkiem K. nicy «Ślubów Panieńskich» pr ez zy.rł przybyły w dn. 9 bm. w sprawach tacja Frareji, drugie drużyna Paris ERO wale wwo aria ae ® 
s iego p. t. «Ltkktmylna siostra» — wezmą Wyiwicza-W ichi owskiego. й S. U. P. Jutro w niedzielę w sali słożbowych z miast. Kzewo pow. O-zmi-ń- Ca adias. Wczoraj drużyna nasza (af kawi w kwocie 40 gr. В 
:ЁП'Ё s. Solska, Jaki Gworog, boa ы Ёг.іаі:лпаі}::;ап'ха._ BR BER S. U. P. (Mickiewicza 9) zespół dra AZ Mikc 2 kia ra A Wyjechala na turniej hockeyowy do W  dawilesh «Bluszcz» War- I 

ra Zielińska, oraz Juljnsz erwa, Zyg- w nes pui tk  nieocze-.iwanych sy- ‚ Ё i jków Czyna śmierci nie ustalona. Zwłoki zabezpie- > ię $ ь 3 } swat Chmielewski, Edwerd Gliński i Ry- twacyj, trzyma w uepigcin  Uwagg widza (patyczny Stowarzyszenia Urzęcników Gi mie nie nalalona. wwioki zabezpie" St. Moriiz, ktory zakończony zostanie O ais S 
szard Laciūski. przez cały czas tewania akcji i niewątpliwie Państwowych qdegra komedję Al. — Okradziona przez męża. Bluma 21 be. an awa_Nr. 13. Ti 

у я f - 4 4 4 
pe (AO o a nai ii SO ETA OC WC gi e io iki d E IKT OC a i a iai ka o i ь . 

ka Dziś o godz. 7 1 9 wiecz, + i p DOKTOR Į TARTAKT TN | 
Teatr Rewji t ` O a a KTO CHCE dowolnie zatrzymując się, 0. ZELDOWICZ | 7 аана t 

ielka aktualna rewja 
* i lebie — рга ' Kak adu“ „5 an oblężenia w. išeini V) odekonach, ZWIEDZIĆ ROZMAITE ZAGRANICZNE MIASTA dewenenycz || sea "an ||| 

33 Udział blorą: C. CIELIŃSKA, L. Nałęcz, 1. Perliūska, K. Lutėwna, T. Wołowski, WARUNKI: Energja, szybka orjentacja i uczciwość NE SKÓRNE аеа "ul Dabrowskiego 5 ъ e Peg w. Wolski, 1. se» ł, Pawłowski i 10 letnia artystka OFERTY z dokładnem podaniem nazwiska, adresu i zatrudnie- od 10-1, od 5-3 w. a 
* 3 nka Wilińska. Balet 10 osób. Szegół: w iej к © i j i AC: elektryczne, й góły w progr. Ceny miejsc od 75 gr. 4 nia, kierować do d. Exo. d. B:. sub, «Pa.a». DOKTÓR kanalizecja, kolej | || 

TS ROW OCZ ITS Wiieńskie Biuro 9 1 
aną Е E " ai i! Dziś będą wyświetlane filmy: 00; z т | Lleldowiczowa z Handlo- i ® ы mai 3 ФФФФ 4406-5674 ю - || же kaucjonowane 
:Ё…З]ЪЮ КШ&ШПШШЗЁ{ '„BEZBOŽNE MIAST O“ siam н 5н акаг й MIĘDZYNARODOWI Perlmuttera Ułtramaryna RYCZNE „1 Stor. || ul. Mickewcza 21, | | 

OO ZG ZK A ERA EZ, \ t bezwzględnie najlepszą I naj- A ' tel. 152 «L TURALNO-O4 WIATOWY | Oraz nad program: «Na złamanie karkųs komedį a w 2 akt. i Osioł d a tnie: i Vid bieli: 122 iod 46 o Poly 2 
ЗАГА KOEJSKA (oł, Usuobramwnta 5) Ё komedja w 2 aktach. Ostaini aa о godz. 10. ANTY EKSPEDY TORZY w. a oda: sara E iekiemicza24 w pa i 

Orwestra pod dyrekcją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego. a Odznaczona na wystawach w Brukseli z aaa poż : 
CENA BILETÓW: Parter — 60 ge, Baikon — 30 gs. 1 Medjolanie złotemi medalami, ' pośrednictwie | 

KASA CZYNNA; w niedzieję 1 święta od godz. ej m. 30, w soboty od godz, З s, 30, w inne dnie od godz. 4 m, 3%. 470 l „Po Wszędzie do nabyc a. | Do wynajęcia Wileńskiego Biura 4 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta > godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej winne dnie o godz. b-tej. 2 kój umeblowany z Komisowo Handlow. ъ w POZNANIU ||$ pu ae nimono PE Ad, Mickiewicza 21, | 
    elektrycznością i opa: 

łem. Wejścieniekrępu Ba OLI 
jące. Adres w Redakcji | Folwarc:ek 3 

Obszaru 12 dz. z | 
tego ornej „ziemi | | 

M. Wilenkin 1 klasy 8 dz., lasu | 

; Ншшпш:шт ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

| REUMATYZM 
` ŁAMANIA BOLEGKOWY ZĘBÓW 4 
g 

Kino-Teatr Na ekranie: kesiemoka para cirara IWan Možzuchin i Natalja Lisienko 

„Helios“ | ži „Lew Mogolow““ Kietis“ Bgzotyczny caar Azji. 

®          

             

Oddział w Wilnie 
ż ul. Stef.ń;ka 20, tel. 105Ł. 

| OPŁACA: inkaso i przewóz towarów. 

  

      * iefi. iczn. › WYPRÓBOWANE os NT 3O dąb so: 2 а2 | ul. Wileńska gą. | Na scenie: Ua Romis" R 1 B O, Zupetnie nowy program z jego zwienętami. | aaa 12 i i S-ka Oza ża Pi 
я и Sz + s ty NAGE sa ra ` 

D'a dzieci i młodzieży dozwolone! Sesnsy o g. 4. Ost. o g. 10 m. 15 w. WYDAJE: pożyczki na owar i akre - Spółka z ogr. odp. Obszerny dom | 

  

  

    

    

     

      

| MEDALAMI Wilno, ul. Tatarska 
4 20, dom własny 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

meblis 
jadałne, sypialne, Sa- 
lony, gabinety, łóżka 
miklowane 1 angiel- 
skie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krsesła 

mieszkalny, kom) 
let budynków g6- 
spodaiczych. Staw. 

gród owocowy. 
Punkt handlowy, 
6 kim. od Bizcji. 

Sprzedamy 
za 850 dolarów 

Dom _ Handl.-Kom. | 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6 tei. 9-02, 
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: DQ NABYCIA WSZĘDZIE 
WrtwÓRNIA:GtówgY SERAD FISTŁKOWY 

© APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

dytywy do S0efo (na cu- 

kier większy ).         

          

Benedyktyńska 2 m. 5 (róg Wileńskiej 
UŻYWALOKARBONANIA W DOMU Alė ra ei a i, 

zdrowe obiady na maśle, lub brać je do domi. 

kid ZW 

p 2 
ża 

OSZCZĘDNA GOSPODYNI 2 W pensjonacie CYWIŃSKIEJ 
bs 

Załatwia wszelkie polecenia 

w zakres ekspedycji „światowej 

wshodzące. 

TYLKO WYPRÓBOWANE 
o01Ar 30 

BRAUNSA | — BARWNIK 6 | 

  

Warnnti da umówienia 

CENN I K NASI O М па1927 гок 
tiimy S. Wilpiszewski, Hodowla i Skład 

Nasion wyszedł z druku. 

Upraszamy żądać bezplatnie w sklepie Rol- 
niczym, Szwarcowy 1 (Wislka 15), Po zako“ 

      

       

      

      - Е в Wydź. Zdr. Nr. 88. debowe i t, d. 
Składy i płace z bocznicami M —— DoZ a. dzo 

  

kolej i t ” ‚ ow WRÓŻKA - CHIROMANTKA i Osrodnik & 
044+04410004+44044440 osiatni miessąc w Wilnie, Pokój clesły groanik | 
3 x prawnuczka Lenorman; która x utrzymaniem ' do S£motny szczególniej 
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