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|. Trwające od kcńca wojny do dziś 
dnia dyplomatyczne  odosobnienie 

_ Węgier zaczyna powoli ustawźć. 
pst że pośrednie opiekowanie 

i 

Na prowincji. 

W dniu 16 b. m. nadeszły do Wilna szczegółowe w'adomo- 
Ści o likwidowaniu odd.iałów Banku Bałoruskiego w Pińsku 
i Głębokiem 

Z dokumentów uyskanych przy rew zji wynika, iź odd:iał 
banku w Pińsku jak : centrala banku pracowały w ścisłym kon- 
takce z Kooperacyjn m Bankiem Tranzytow;m w R;d.e, który 
przesyłał penąd e na agitację 

w Głębokem aresztowano dyrektora filji Banku Sokolow- 
międzynarodowej izolowane, skego. pr y którym znaleziono obfity materjał obc ąžający. 

Tem większą sensację wywołała Jednocześnie we wsi Turkows czyźnie pow. Mo odeczańskie- 
nagła į niespodziewana wiadomość go w mieszkaniu prezesa hurtka Jana Gris la żo nierze K O P. 

/ że hr. Bethie.. ma już w najbliższej wykryli, doskonale organizowany pod wzgiędem technicznym, 
_ przyszłości jechać do Rzymu—zawie- „urząd poc towy Hramady. 

таё tam z rządem wioskim wcale, Zadaniem „u:z du” było rozkoiportowywanie odezw i pla- 
jak powiadają, nawet daleko idące katów komunistycznych, idących z M,ńska pr.ez Mołodecino na 
przymierze, I to, podobno na wyraź- wieńszc yznę 
nd życzenie Mussoiiniego, Mussoii- Przy rewizji znaleziono olbrzymi zapas bibuły komun'stycz- 
ni kiedyś już wskazywał z naciskiem, nej i instrukcje Centralnego Sekreia jatu Hramacy z Wilna. 
który uszedł baczuości opinii pu- s a Bej te Gó Węgier ta morza Rozgromienie komunistów w Białostockiem 

# 3% Arglji przedewszystkiem finansa- 
mi węg'erskiemt miało niemałe zna 

_ szenie; prawda, że kredyt angielski 
był zawsze dla każdego rządu buda- 
pesziańskiego otwaity — ale bezpo- 
Śrecniego zbliżenia nawet z Angiją 
nie było. |]:k się rzekło, Węgry były 
dotychczas najzupełniej, w polityce 

  owadzi najprościej na — Fiume. Z Bi i d RE? RÓ: я = на : urz zba T śnię с kasy ze a aleć a rozgromieniu organizacji komu 

iwne zabiegi Włoch o aljans z i Ь k ; : 
Albanją, zabiegi uwi: iczone sjeżeli 2 obecnej na terenie woj. Białostockiego aresztowano 

nie dopięciem tego celu to rezultatem Wśr śekt { ; Bynajmniej nie do ozacdaciiiś: aa niektórych aresztowanych znaleziono fałszywe dowody 

| Jedmocześnie najwigoczniejszą trn- 
 dencją zbliżenia się do Włoch, daje 
/SIę zauważyć na Węgrzech coraz 
 Wyrrź ej-ze skłanienie Się ku poro 
|zumfeniu, jeżeli mie ku zbliżeniu 
to Rumunji. W prasie węgierskiej 
prawie już całkowicie ustały rewindy- 

yjne wycieczki, mające na celu 
podtrzymywanie lub cbudzenie ducha» 
W przyłączonym do Rumunji Siedmio- 

ózie.. Słowem zarysowuje się w 
m kącie Europy całkiem nowa i wy- 

ppce, interesująca sytuacja, Najoo- 
niejsze zaś organy prasy w Wied- 
nie wahają się nazy» źć orojekto- 

_/Wzny wy'azd or. Bethlena ein bedent 
_sames Ereignis, wypadkiem znacznej 
- Goni: słoś: 1. 
|. Oczywiście już się dokoła rzym- 
, „kiej podróży węgierskiego dyktaiora 
 Miworzyły całe legendy. Pierwszą 
Wśród nich rolę gra pogłoska o rze- 
 Komem „rozstrzygnięciu* w Rzymie 

- Broblematu mc narchicznego dla Wę- 
_ gier, W Rzymie — powiadają In szie— 

W nocy z 15 na 16 b, m. zbiegł z Bialegostoku wysłannik III Mię- 
dzynarodówki Jan  Rokusski, którego jednakże aresztowano w chwili gdy 
wysiadal z pociągu na dworcu w Warszawie. 

W kieszeni kamizelki znalszieno u Rokulskiego litografję z treścią 
proklamacji komunistycznej, wydanej w związku z przvaresztowaniem 
posłów «Firamady». 

Likwidacje w innych województwach 
W innych woj: wództwach likwidacja w pełnym toku. 
W województwie Nowogródzkim aresztowano 56 osób. 
W. Grodnie i powiecie G.odzieńskim a:esziowano ogółem 34 osoby, 

w tem 3 kurjerów CIK. 
W powiecie Sokólskim aresztowano 12 osób, w powiecia Wołko* 

wyskim— 9. 
Na terenie województwa Poleskiego znalezicno przygotowane tran- 

Sparenty, z napisami, skierowatymi przeciwko Państwu, a zawierającymi 
wezwania ku czci sowietów i szumne hasła komunistyczne. 

W ciągu ania wczorajszego trwały dalej dochodzenia, pozostające 
w związku z rozbiciem akcji komunistycznej. 

Toczyły się one na terenie całego kraju. 

Aresztowanie posłów Miotły i Hołowacza, 
W ubiegłą niedzielę dokonano daiszych ares.towań przy- 
z „Hramady“. 6 > ża 

sony a terenie pow atu Dziśnieńskiego zos'ał aresztowan: 6. 4 = aa ке prasy: z SIĘ Miotła, dokąd wyjechał spłoszony wiadomością o słeezie . s я ;‹Р'У“"'ЧЁИ król = = aż Sięcia koiegów sejmowych, prowadzących razem z n'm robotę destruk- anti az z zob a. ką Ileaną, mia ei Hołowacz dostał się do rąx policji we wsi Zaborze 
nor $а solini patrenoje grą Nal.bockiej pow. Wołożyńskiego. temu mażeństwu. Wówczas arcyksjąże 

Marsz :łek Rataj ujmuje się za Hołowacza i Miotłę, „Albert miałby uiorowarą drogę do 
Omg w Budapeszcie. Rząa węzierski \ - POŚpieszył zapewnić, że krzty niema WARSZAWA, 17.1. PAT. W dniu dzisiejszym około godz. 8 wiecz. Prawdy w tego rodzaju „sensacj ch”, P. marszałek Sejmu, Rataj wystosował do p. ministra Sprawiedliwości, 

1 w samej rzeczy łatwo każdy zratu- Meysztowicza pismo treści następującej: ; mie, że dla idei monarchicznej na „Pan mini»ter sprawiedliwości Meystowicz w miejscu. Opierając się 
4 Sgrzech potrzebna jest aprobata Na pismie z dnia 15 b. m. i na informacjach p. Ministra, dotyczących + „nię tylko Włoch. Czechy m.ałyby 12% okolicznoś.i, wsród których nastąpiło pozbaw enie wolności posłów 
„wiele do powiedzenia w tej matej; a Taraszkiewicza, Wołoszyna i Rak-Micnajłowskiego, jak i czynów da ti Francji zabrałaby z pewnością których zostali przytrzymani, nie zna'azłem dotychczas dostatecznych pod: 

głos. _ staw, do żądania zwolnienia ich i wzięcia oapowiedzialności za konse- 
4 lę i bez podkładu pogłosek, o kwencję zwolnienia. Dowiaduję się jednak, że w ciągu dnia wczorajszego 
Których mowa, faktyczne zbliżanie sią pozbawiono wolności posłów Hołowacza i Miołę — nie umiem osądzić, ' „do Węgier jst aż nadto czy w związku ze sprawą, na kiórej przytrzymano trzej wyżej wspomnia- 
ha sujące. Przedewszystkiem dla. nych posłów, czy też chodzi © sprawę odrębną. Proszę © Śpieszne nade- 

80, że dzięki aijansowł Włoch z Słanie mi wyjaśnień. W szczególności proszę 0 wyrażenie oświadczenia, "Albaniją oraz z Węgrami znalazłaby czy posłowie Hołowacz i Mioiła zostali przytrzymani na gorącym uczynku 
® Jugosławia mocn? izolowaną. T.- zbrodni pospolij, nie mając bowiem możności dokładnego i samodziel- 

"JEM znów usiłował zapobiedz węgier- nego zbadania sprawy we wszystkich szczegółach, muszę z konieczności / Ski mami:stnik Hory, podie ząc Opierać się na oświadczeniu i informacjach, p. Ministra. Chcę zaznaczyć ‚° Niedawno w przemówieniu, szczodrze tylko, iż gdyby pozbawienie wolności posłów Hołowacza i Miotły stało 
entowanem konieczność zbliżenia W Związku ze sprawą trzech pierwszych posłów, to fakt, że nastąpiło ono się Węgier do... Jugosławii, przedę- prawie 24 godziny później. nasuwalby, zewnętrznie biorąc, wątpliwości, 

„szystkiem ze wzgięcu ma ciążenie CZY Zachoczi wypadek schw ytania na gorącym uczynku. (—) Rataj Mar- 
$gier ku morzu właśnie przez jugo- Szałek Sejmu. 
wji terytorja. 

Rzeczą jest niewyświetloną jakie 
nowisko zajmuje Ang ja wobec 

Węgier na forum wielkiej 

     

  

   

    

   

   

     

    

Minister Meysztowicz w Sejmie. 

WARSZAWA, 17.1 PAT. Pan minister sprawiedliwości Meysztowicz 
przybył dziś koło godz. 2 ej popołudniu do gmachu S:jmu i został przy- 

jet ad Marszałka Sejmu Rataja, z którym odbył przeszło godzinną 
c nferenc ję. 

НОНЕ 
Litwa przed nową rewolucją. 

RYGA (tel. wł. Słowa). Wtorek 18 I. godz. 1. Ostatnio 
faszyści litewscy rozpoczęli znów intensywną 'działalność anty- 
rządowa, zmierzającą do obałenia premjera Waldemarasa 

Organ faszystowski „Tautos Valja* wzywa faszystów do 
wprowadzenia dyktatury wojskowej 2 

W Kownie z polecenia władz dokonano, 
wyższym licznych aresztów, 
koncentracyjnym. 

Jak donoszą, został aresztowany redaktor „Tautos Valja“, 
Czasopismo zamknięto. : 
ы Z ma aresztów w Kownie panuje silne wzburzenie 

wewnętrzny Li ów j ilį ń an wewnę J Litwy znów jest wigilią zaburzeń. 

Wspólna akcja mocarstw na Wschodzie 
LONDYN, 17.1 PAT. W wyniku odbytej w piątek konferencji między 

    
    

   
    
      

'aczania 
ki międzynarodowej i ich obecne- 
stosunku do Włoch  Bulgarja 

ajduje się w sferze interesów Wiel- 
Brytanji , jak wiadomo też już 

, chwili obecnej, 'est z Włochami na 
ie nader przyjaźnej. Słowem jest 

* loku jakaś wcale cbszerna akcja 
polityczna angielsko wloska zatacza- 

Pica coraz szersze kręgi. Wszak 
wiežo wiedeūski koresscndent łon- 

ego „Daty Telegrapn* całkiem 
w związku z po ° 240 бопозй © tem, że w dyploma- 

2 ie 
L js R kotach ka? A ata osadzając zatrzymanych w obozie 

„44 Mówi o ewentuainym aljansie 
„olsko-węgierskim, kióry dopełnił by 

'nie'ę  rumuńsko-wk Sko-albańską 
|bo_rumuńsko : włosko - jugosłowiań . o-bliysrsko-albańską. _ Oczywiście 
dleży z niemałą r zerwą przyjmować 
zystkie te „kombinacje* nie zapa- 

inając , wszełako o dymie, którego 
epa trudno sobie wyobrzzić. 

    
    

  

    : Balėwinem,  Chamberlainem, а с cami irałicji и j z : * m, a członkami admiralicjj wydann rozkaz 
Ф “531[::::'12“/1:‘:: i aa pierwszej eskadrze morskiej, znajdującej się obecnie d BACH rodziem- 
| daieči prosi o jakąkoiwick a nem, aby byia w pogolowiu do wyjścia do Szanghaju, gdzie przebywa | Prosi też o łaskawe dopomożeriie mu obecnie okolo 50 tysięcy €uropejczyków. 

ma'erjalnie (drzewo, chieb i t. p) Od 
1 Vil 2 b.r,nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co muał z 

Ze strony angielskiej czynione są ponowne usi i i , Stron c usiłowania w kierunku skłonienia mocarstw da wspólnej akcji, która ma zapobiec dałszemu roz- szerzaniu się w Chinach wpływów Kantonu, a pośrednio również i Rosji ubrania  wysSprzedał jenki 
utrzymanie od 07 ky Sowieckiej. W ostatnich cniach odbyla się w poselstwie angielskiem w Henryk Bulanda, Szanghaju konferencja z Czang-Tso-Linem, jak sądzą, w sprawie finan- Antokol, uł Letnia 12 ш, 5. sowania įwojennej kampenji Czang-Tso-Lina na południu Chin.     

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa miszczona ryczałtem. 

Redakcja iękopsów niezamówionych nie zwraca. 
  

GŁĘBOKIE — ut. Zamkowa 

Redakcj I Adminisiracia ml. Ad. Miekiewicza i, otwarta od 9 de 3, felefony: redakcji 243, adminieteaeii 828, drukarni 262 

Organiżować się. 
Aresztowania działaczy komuni: 

stycznych odbywają się wszędzie. 

Nawet w Wielkopolsce i na Pomorzu 

ujęte są jakieś figury, które służyły 
łącznikami pomiędzy Wilnem a Mo- 

skwą wia Niemcy. Energja władz u- 
jawniła się w całej pełni w Warsza- 

wie. Obecnie wyrastają dobre strony 

tej dłuższej cierpliwości władz, kióra 

tak niepokoiła i nas i kres, Społe- 

czeństwo polskie. Władze działały 
według planu. Mamy wszelkie wido- 

ki na to, że likwidacja FHramady a z 

nią razem całego szpiegowskoroz- 

kładającego aparatu komunistyczne. 

go zabezpieczy nas przed kominter- 

nem na czas dłuższy. Przedsiębrana 
przedwcześnie likwidacja Hramady 

nie byłaby tak kompletną, tak piano- 

wą, tak absolutną w swoich skutkach. 

Przez dwa dni mogliśmy skontra- 
lować i uzupełnić własne wrażenie. 

Redakcja nasza przez dzień wczoraj« 

szy odwiedzana była przez szereg, do" 

tychczas nieznanych nam osób z pro- 
wincji i każdy z szanownych naszych 

gości, przynosił swą uciechę, swą 

radość, Swój tryumf, swe zadowole 

nie. Dia plastyczneści obrazku do- 
dajmy, że każdy opowialał jak i 

gdzie spotkał, poznał czy też widział 

p. Meysztewicza i zastanawiał się co- 

by było, gdyby p. Meysztowicz weszedł 

swego czasu do parlamentu. 

Stwierdzaliśmy tak u przygodnych 
gości, jak i gdzieindziej iż wszyscy 
przyznają Że na taką likwidację 
Hramady mógł sobie pozwolić 
jedynie rrąd marszałka Piłsud- 
skitgo, jedynie marsz. Płsud- 
Ski. Wszędzie się zastanawiano coby 

mógł w takim wypadku zrobić rząd 

parlamentarny z p. Wł. Giab- 
skim, p. Wiiostm, lub choćby sa: 
mym p. Dmowskim na czele. Jako 
odpowiecź słyszeliśmy, że rząd taki 

nie mógłby pójść na likwidację w ta- 
kim zakresie, na aresztowanie posłów, 
na równoczesne działania we wszyst- 
kich województwach. Teroryzowani 
przez partje wojewodowie, ministro- 

wie, urzędnicy nie poszliby na to. 

Dziś Sejm się ograniczył do proste- 
go listu marsz. Rataja. Przy rządzie 
parlamentarnym wygiądałoby to ina- 

czej. Nie mówimy już o tem, że oso- 
ba marsz Piłsudskiego zakrywa ak 
cję likwidacji Hramady przed popsuj- 
nietwem całej lewicy polskiej. 

Właściwe zalety rządów autory- 
ietu ukazują się w całej pełni. Nawet 

Robotnik nie ośmiela się występować 

przeciw likwidacji, chociaż kwestjonu- 

je komunistyczny charakter Hramady. 

Dziś, skoro akcję przeciw Fłramadzie 

osłania swym autorytetem marsz. 
Piłsudski nic nas takie „zakwestjono- 
wania* nie obchodzą, lecz w przy rzą- 
dach parlamentarnych, przedmajo- 

wych z podobnyeh „zakwestjonowań* 
powstawało paraliżowanie słusznych 
poczynań wladzy. Oto organ Piłsudczy- 
ków Głos Prawdy napisał „Bezsens 
masowych aresztowań”, zwrócony 

przeciw likwidacji Framady i przeciw 

min. Meysztowiczowi.— Niech gobie 
pi ze. Niektórzy uboiewają, żę ten 

artykuł przedstawiający Polskę jaka 
kraj bezprawia, może nam zaszko- 
dzić w liberalnej opinji zachodu. — 

Jesteśmy innego zdania. Może nie 
wpatrujemy się tak w tę opinię 

zegranicy, jak niektórzy publicyści 

warszawscy, którzy pomimo slarsze- 
go już wieku patrzą w nią, jak 

zakochani w źrenice swej ukochenej, 
Może cieszymy się z każdej rysy, 
każdej . szczeliny, każdej różnicy 
zdań pomiędzy  macsz.  Piłsude 
skim, twórcą i wedzem naczel- 
nym naszej armji, a demokratyczny- 

mi czerwonymi Pilsudczykami, 
Podczas ostatniego zjazdu kreso- 

wego związku ziemian (instytucji apar- 
tyjaej i apartyjnie prowadzonej) można 
było obserwować nastroje polityczne 
ziemian. Przygniatająca większość była 
za nami, za Org. Zach. Pr.Pafstw. iecz 

była mniejszość skłaniająca się ku 

BARANOWICZE — al. Szosowe 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE -— ul. Wilenska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 т ; 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LiDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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cha-enom i endekom. Na przykładzie 
jednego z głosowań obliczyłem tą 
mniejszość na jakie 14 proc. ogółu. 

Oóż teraz ośmielamy się twi:r- 
dzić, że dziś p. Meysztowicz jest jakby 
dyktatorem cpinji ziemicA-twa kreso- 

wego i že dziš į est majpopularniej- 

szym politykiem wśród całego kreso- 
wego społeczeństwa. 

A teraz hasła realne — organize: 

wać sięl "W kraju naszym panowałą 

pustka organizowania, konsolidowa 

nia się żywiołu polskiego. Organizacja 

Zachowawczej Pracy Państwowej, to 
związek ludzi wierzących w państwo 

polskie, wierzących w tradycję polską, 
wierzących w przyszłość polską 

„Jesteśmy optymistami*—mówił pre- 

zes ks. Sapieha na inauguracji. Chwi- 

le, kiedy optymizm nasz się sprawdza, 

należą do nas. 

Tragedja pos. Taraszkiewicza. 

Robotnik i pisma żydowskie pi- 
Szą: „pos. Taraszkiewicz był kiedyś 
głową polónofilskiej orjentacji a po- 

tem zawiódź się na kierunku pol- 
skiej poliiyki narodowościowej, prze- 

szedł do obczu antypolskiego”. T:j 
samej teorji o <«zawieczemu» Się 

posła Taraszkiewicza  przytrzymują 

się niewątpliwie i demokraci wileńscy. 

Tkwi tu wielkie nieporozumienie» 

które stałe umsiłuję rozbić, lscz prze: 

szkadza mi to zatwardzenie myśli, 

które ujawnia się zawsze, gdy chodz 

oto, aby komuś wybić z głowy pize- 

konania, do których ten kioś Spe- 

cjalny żywi sentyment. Tak jest! pos* 

Taraszkiewicz to ideowy, czys'y czło- 

wiek, wychowany „wśród kuitury pol: 
skiej, Polak z obyczajów, „człowiek 

polskiego prawosławja”, jak. go na- 

zwałem kiedyś, szanuję go i uważam, 

że jako zbrodniarz przeciw ludzkości, 

jako bolszewik i szpieg wart jest 
szubienicy, Ale to nie polityka polska 
jego zawiodła. Jego zawiódł traktat 
ryski. Czyż demokraci wreszcie zra- 
zumią, że bez dostatecznego dlą 

ambicji białoriskich terytorjum nie 
możemy uprawiać aktywnej polityki 

białoruskiej. Terytosjum takiego nie 

mamy. 

Spotkałem niedawno  wybiłne- 

go dyplomatę polskiego, z obozu 
raczej lewicowego, znawcę SSSR. 
Pierwszym pytaniem moim było: „Czy 

Polska ma szanse drogą polityez- 
nych koncesji Białorusinom przelicy- 
tować to wszystko, co robią bolsze- 
wicy dla białorutenizacji Mińska i 
Mohylowa?*.-—aNie, najmniejszej, —= 
brzmiała odpowiedź—natomiast stan 

ekonomiczny naszego włościaństwa 

białoruskiego może być wielką а- 

trakcją dla chłopa z za czerwonego 

kordonu, który mimo wszystko żyje 

w stokroć większej biedzie, nędzy 

i rozpaczy». — „Więc ja mam ra ię," 

—powiedziałem na to. 

Temniemniej zaznaczyć należy, że 

likwidacja Hromady godzi wyłącznie 

w agitację bolszewicką, a nie w 
Białorusinów. Aresztowano posła Ho- 
lowacza z «polskiej» NPCh, a nie are- 
sztowano przecież nikogo z Bialo- 

rusinów jawnie nie związanych z 
Bolszewją. Białorusinom 'z Sielanska- 
wo Sajuzu i Chadecji przypominamy 
że istnienie Hromady były skierowy- 

wane jako środek przeciw emancypacji 
demokratycznej, nie - bolszewickiej 

Białejrusi, przeciw wszystkim  nie- 
bolszewickim  partjom 
Zwracamy także uwagę, że likwidacja 

Hromady wpłynie _ niewątpliwie 
korzystnie na polsko - białoruskie 
stosunki i na stosunek rządu do 

Białorusinów, 

Uchwaly Chrześcj. Nar. Stron- 
nictwa 

Obradowała 14, 15 1 16-еро Ка- 
da Naczelna tego stronnistwa, Ujaw- 
miła się na niej walka dwnch kierun- 

ków: ziemiańskiego, który dążył do 
porozumienia z Organizacją zacho- 

wawczej Pracy Państwowej i Prawicą 

Narodową oraz nie - ziemiańskiego, 

białoruskim! 

ul. Ratuszowa | 
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POHURTKOWIE I JEGO REFLEKSY. 
składającego się z ludzi, będą 

cych we własnym stronnictwie enkla» 

wą innego stronnictwa. Tej drugiej 
grupie przewodniczył pos. Stroński. 

Rezultatem tej walki jest deklara- 

cja pełna sprzeczności lecz ujawaia- 
jąca bezwzględną wyższość zręczno- 

ści tych co ją pisali i redagowali nad 
tymi, którzy ją uchwalali, 

Pisze się np. 
Nawet w dziedzinie gospodarczej, w 

którą Rząd wnó-ł wiele zdrowego uspoko- 
jema i poważnych pierwiastków korzystnych, 
a na początku: 

1. Strornictwo Chrz.-Nar. całą swą poli- 
tybę i dział.lność po przewrocie z maja 
1926 oparło i nadal opiera na p zeko: aniu, 
iż Pafistwo Polskie jest zagrożone tak po- 
ważnym naporem od zewnątrz 

Przyznaje się więc, że w sprawie 

gospodarczij Rząd wniósł tyle do- 
brego, a jednocześnie się pisze, że 
»po przewrocie majoawym* — Polska 
jest zagrożona, — czyli, że za cza» 
sów p. Wł. Grabskiego i p. Skrzyń- 
skiego z Barlickim zagrożoną nie 
była. 

W końcu tak się pisze: 
Powstanie Obozu Wiel iej Polski, który 

wnosi doda!nie zmi-ny w liczne zastępy spo- 
łeczeństwa objęte dotychczas przeważnie 
dzisłałnością Związku L-N., rozszerzen e 
się Suonniciwa Prawicy Narodowej, utwo- 
tz'nie się grupy Oreańiizscji Zachowawczej 
Piacy Państwowej uw żać można za dziar 
łania wprowsdzejące ożywienie po stronie 
uniarkowanej. 

Więc Obóz Wielkiej Polski: jako 

stronnictwo umiarkowane (dlaczego 
umiarkowane nikt nie wie, chyba dla 

tego, że nieumiarkowane w swej nie- 
chęci do rządu) na pierwszem miej- 

scu i z komplementami, a Prawica 

Nar. i Organizacja na drugiem i bez 
komplementów. W rezultacie człon- 
kem stron. Czrześcijańsko-Narodowe- 

go wolno wstępować do namiotów O: 
bozu, a nie wolno być członkami 
Prawicy Nar. i Organizacji. 

l znowu nas to cieszy. Najlepsze 
są sytuacje jasne. Najgorzej było wtee 
dy gdy p. Stroński udawał rządowca 
(nie tak dawno). Należy niestety 
przypuszczać że stron. Chrzęść.-Na- 
rodowe ulegnie likwidacji. Część o- 
dejdzie z powrotem do endecji, a 
cześć stanie się łącznikiem pomiędzy 
prawicą Nar. i Organizacją i przy- 
czyni się do konsolidacji konserwa- 

tystów polskich, Cat. 

La a i i 

Sejm i Rząd. 

Dziś nastąpi nominacja Min. 
Poczt i Telegrafów. 

WARSZAWA, 17.1. (żel. wł. Sfo- 
wa). Dziś zostanie;podpisana no- 
minac,a posła Miedzińskiego na 
stanowisko Ministra Poczt i Te- 
legrafów. : 

Marszałek Rataj chce prote- 
stować. 

WARSZAWA, 17. I. (żel, wł.Słowa). 
Jak nas informują, marszałek Rataj 
dotychczas jeszcze nie zdecydował, 
czy ma wystosować protest z powo- 
du aresztowania posłw białoruskich, 
W sprawie tej w dniu wczorajszym 
odbyło się szereg konferencji poszcze- 
gólnych posłów oraz przedstawicieli 
Rządu. 

Niefakt dziennikarski. 

WARSZAWA, (tel. wi. Słowa). 
17 artykuł Głosz Prawdy pisma 
uważanego za zbliżone: do rządu 
wywołał powszechne zdziwienie, któ* 
re zwłaszcza akcentują korespon- 
denci prasy zagranicznej bawiący w 
Warszawie. Wypowiadają oni prze- 
konanie, że artykuł ten przedstawia 
Polskę jako kraj bezprawia i wywoła 
zdumienie w prasie zagranicznej. 

Polowanie w Spale. 

WARSZAWA, 17. 1 (żel, wł. Słowa) 
W dniu 21 b. m. urządzone zostanie 
w Szale wielkie połowanie dia korpu- 
su dyplomatycznego. 

Fatalne wyniki wyborów w 
Pruszkowie. 

WARSZAWA, 17,1, (żel, wł. Słowa) 
Ostatnio odbyły się w Pruszkowie 
wybory do Rady Miejskiej. Z ogólnej 
ilości 24 mandatów, komuniści zdo- 
byli 11. Naogół głosowało 75 pro- 
cent uprawnionych.
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$zczesóły likoidacji szpiegowskich agentur sowietów. 
Bronisław Taraszkiewicz. : | Po pierwszych gorączkowych i niezupełnych informacjach © rozgro* 

mie organizacji komunistycznych, w dniu dzisiejszym dowiadujemy się 
o dalszych szczegółach, które wyszły na jaw czy to przy badaniu wstęp- 
nem, czy to przy konfiskacie dokumentów. > 

Jak już podawaliśmy pos. Bronisława Taraszkiewicza aresztowano 
około godz. 3 w nocy z 14 na 15 b. m. w nowonabytej przez dyrektora 
gimnazjum białoruskiego, Radosława Qstrowskiego wilii, w kolonii. kolejo- 
weį Aresztu dokonano w chwili gdy dwaj najwybi'niejsi kierowaicy roboty 
komunistycznej Taraszkiewicz i Ostrowski naradzali się nad wytworzoną sku- 
tkiem aresztowania w Poznaniu kurjera C. L. K. Szićłajtisa — sytuacją. 
Jak stwierdzono obaj aresztowani usiłowali zniszczyć materjał komoromi- 
tujący znajdujący się w mieszkaniu dyc. Ostrowskiego, jednakże szybkie 
wkroczenie policji zniszczeniu dokumentów przeszkodziło. ||| 

Prócz ogromnej ilości pieniędzy w dołarach amerykańskich, oraz 
okólnika Centralnego Komitetu Wykonawczego Parji Komunistycznej, 
w ręce policji wpadły pokwitowania na pieniądze podpisywane przez poś. 
Taraszkiewicza. Pokwitowania te drogą okólną przez Qlańsk szły do 
Moskwy. 

B dnocėdinia w ręce policji wpadł materjał obciążający pos. Rak- 
Michajłowskiego; Wołoszyna Miotłę, Holowacza i cały szereg innych 
osób, oraz Bank Kooperatywy Białoruski przy ul. Wileńskiej Nr. 8. 

Rewizja w mieszkaniu Rak-Michajłowskieg o. 

Niezwłocznie po aresztach w willi dyr. Ostrowskiego, przystąpiono 
do zrewidowania mieszkania pos. Rak-Michajłowskiego przy w. Święciań- 
skiej Nr: 14. 

Jak stwierdzono poseł Rak-Michajlowski został uprzedzony o doko- 
nywanych w mieszkaniu Ostrowskiego aresztach i na pół godziny przed 
przybyciem policji zdołał zbiedz. ® 

Pos. Rak-Michajłowski sądząc, iż zdoła umknąć, podążył na dworzec 
i został aresztowany dopiero w chwili gdy wsiadał do pociągu odckodzą- 
cego do Baranowicz. 

Przy aresziowanym Rak-Michajłowskim znaleziono  dokumenta 
stwierdzające niezbicie iż pos. Rak-Michajłowski wsiadł do pociągu w za- 
miarze dotarcia do granicy sowieckiej i przedostania się do Mińska. 

Dolary z Moskwy. 

Już prawie nad ranem organa policji przeprowadziły szczegółowe 
rewizje w Banku Bielaruskim. Przy rewizji stwierdzono, iż Bank w dniu 
14 b. m. posiadał 900 członków. Część nazwisk członków jak i włożo- 
nych przez nich wkładek okazały się fkcyjne, a ogromna ilość pieniędzy 
przeważnie w walucie zagranicznej (w 95 proc.) szła z Moskwy. 

Szpieg i złodziej. 

Dyrektor tego Banku, a jednocześnie dyrektor gimnazjum biało 
ruskiego Radosław Ostrowski przy badaniu wstępnem nie mógł wyjaśnić 
wielu pozycji zawartych w księgach bankowych a w rezultacie badań 
przyznał się do szeregu czynów nałury kryminalnej. 

Radosław Ostrowski zeznał, iż jeszcze w r. 1921 popełnił nadużycie 
w Amerykańskim komitecie pomocy dzieciom w Pińsku i wskutek tego z 
Komiietu został usunięty, wobec czego przeniósł się do pow. Braslaw- 
skiego. 
SZ przyłapanych przy rewizji dokumentów stwierdzono, iż Radosław 

Ostrowski, będąc dyrektorem gimnazjum, utworzył w szkole specjalne 
biuro wywiadowcze, działające na korzyść Mińska, a składające się z ucz- 
niów klasy 7 i 8. 

Stwierdzono, iż właśnie dyr. Ostrowski za pośrednictwem ucznia Ale- 
ksego utrzymywał kontakt z wysłannikiem III Międzynarodówki Konczew- 
skim i żydem Abe - Jonasem Tenenbaumem „wysłannikiem C. J K w dale 
szym przebiegu dochodzenia wstępnego stwierdzono, iż Radosław O :trowski 
Jeszcze przed dwoma miesięcami wysłał grupę młodzieży białoruskiej 
do Mińska za pieniądze otrzymane z Moskwy. 

Wyszły też na jaw sprawki kryminalne: nabyta w Kolonji Kolejowej 
pod Wilnem willa zanłaccna jest częściowo ze składek członków «Hramady» 
i członków Banku Białoruskiego częściowo z pieniędzy przeznaczonych 
na agitację. 

Godni pomocnicy, 

Przy badaniu Ostrowskiego i przy dalszych rewizjach ujawniono 
dokumenta obciążające powierników pos. Taraszkiewicza i dyr. Ostrow- 
skiego, sekretarza Hramady Bursewicza i radcę prawnego Centralnego 
„sekretarjatu Ak ńczyca. Bursewicza aresztowano (Akińczyc jeszcze od 
czasu demonstracji na Lukiszkach siedzi w więzieniu). 

Przyłapanie agentury szpiegowskiej. 

Około godz. 5 policja zrewidowała lokal Centralnego sekretarjatu 
Hramady przy ul. Wielkiej Nr. 30 m 9, gdzie zlikwidowano referaty; 
prawny, techniczny, ekspedycyjny i informacyjny. k 

Jak ustałono referent informacyjny zbieral materjał szpiegowski prze- 
syłany następnie do Mińska. 

Część dokumentów znajdujących się w Sekretarjacie Bursewicz zdołał 
zniszczyć.  * BY. 

* Z wykazów i ksiąg sekretarjafu, skonfiskowanych przez policję, wy- 
„nika, iż Hramada do dn. 14 b. m. zdołała za pieniądze sowieckie za- 
łożyć 1720 „hurików* w 27 powiatach. 

Po przeprowadzeniu rewizji, wszystkich aresztowanych odesłano do 
więzienia na Łukiszkach. 

Dajsze areszty. 

W dniu 15 i 16 b. m. policja przeorowadziła dalsze areszty po- 
szczególnych osób, które w dniu 14—15 b. m. zdołały ujść przed 

pościgiem. ` 

Poselskie awantury w więzieniu 

W więzieniu aresztowani posłowie Taraszkiewicz i Rak-Michajłowski 
usiłowali demonstrować, rzucając się na administrację więzienia, łarriąc 
znajdujące się w celach przedmioty i domagając się niezwłoczaego ich zwoj- 
nienia jako chronionych przez Konstytucję posłów. 

  

poetyckie przyszłego autora „Księgi 
sa” i „Godzinek” Giaos 

uch). 

Rainer Maria Rilke. 
Na dwa dni przed nastaniem no- 

wego 1927-go roku, w Montreux 
nad Lemanem, życia dokonał naj- 
większy poeta liryczny współczesnych 
Niemiec przed- i powojenaych: Rainer 
Maria Rilke. Śmiało nawet wyrazić 
się wolno: jeden z najprawowitszych 
poetów z Bożej łaski w literaturze 
wszechświatowej. 

A zaledwiz męina o nim wiado- 
mość błyska tu i owdzie po ziemiach 
polskich!.. 

Pochodził ze starego szlacheckie- 
go rodu, mającego od wieków gniazdo 
swoje rodziaue w Karynfji, a k'óry 
się był dwieście łat temu przeniósł 
do Czech. Dziad poety wyzbył się 
ostatniej posiadłości ziemskiej, za- 
meczka Kamenic; Riikowie osiedli w 
Pradze. Tam pięćdziesiąt lat temu— 
w środowisku oe rodziny 
urzęiniczej—urodził się Rainer Ma- 
ria Riike. ‹ 

I tam, w Pradze Czeskiej—lat te- 
mu trzydzieści — w zeszyłowem Cza+ 
sopiśmie wydawantm przez niemiec- 
kich akademików tamtejszych, en'u- 
zjastów choćby naj ialej iiącego mo» 
dernizmu w iutėraiurze, dla których 
bożyszczami byli Dehmel, Gusiaw 
Falk i Liliencron, a wiersz każdy 
musiał być obowiązkowo „przeży- 
tym*—pojawiły się pierwsze utwory 

Pomimo tych prób pióra najwy- 
raźniej wskazujących na jakie tory 
zwraca się niepospolita duchowo a 
nader wątła fizycznie indywidualność 
młodzeń.a, chciano go poświęcić 
karjerze wojskowej. Ž trudem  nie- 
małym, z mocno  nadszarpniętem 
zdrowiem udało mu się wydostać z 
zakładu, gdzie przysziych kształcono 
oficerów. Studja dokonczył spokojnie 
w Monachjum i Berlinie, 

Potem wiele, wiele podróżował. 
Najdłużej atoli popasał w Rosji, gdyż 
przeszło lat dwa (1899 i 1900 г.). 
Ogromny na niego wpływ wywarł— 
rosyjski świat ducha, Tam nauczył 
się być naprawdę samotnym, z 
zamkniętym w sobie całym światem, 
nauczył się być «pełnym mroku jak 
góra» a głębokim w pokorze wobec— 
Boga. Mistykiem stał się. Jął szukać 
Boga—i znalazł go w dziele Stwórcy. 
Tam zaznał na życie całe wrażenia, 
że rzeczywistość jest czemś nieskoń- 
czenie dalekiem., 

Przerwawszy pobyt w Rosji, nie 
wrócił już do Niemiec. Pojechał do 
Paryża, gdzie przemieszkał lat dob. 
rych dwanaście—do samego wybu- 
chu wojny wszechświatowej. Kuliu'a 
francuska położyła na całą istotę du- 
chową Rilke'go a i, co za tem idzie, 

Odezwa Wojewody. 
Prowadzona od dłuższego czasu 

przez władze obserwacja jak również 
zebrane w tym kierunku obszerne 
ma'erjały dowodowe w postaci ze- 
znań poszczególnych osób, rozrzu- 
canych proklamacji i ulotek nawołu- 
jących do przewrotu, antyoaństwo- 
wych rezolucji i uchwał powziętych 
na niektórych wiecach i zebraniach, 
postanowień kolejnych konferencji 
KP.P. i KP.Z.B jako Ekspozytur 
Komunistycznej Międzynarodówki w 
Polsce, oraz wypadków morders'w o 
charakterze terorystycznym i innych 
natury kryminalnej przestę>stw, — ро- 
pełnionych i zamierzanych pod wply- 
wem szkodliwej agitacji, ustaliły, że 
szereg legalnych i jawnie działających 
na terenie Województwa Wileńskiego 
organizacji i instytucji zostaj: two- 
rzony, opanowywany względnie kie- 
rowany przez emisarjuszy Komiaternu 
łącznie z działaczami Centralnego Ko- 
mitetu Komunistycznej Parji Poiski 
względnie Centralaego Komitetu t. 
zw. Komunistycznej Partji Zachodniej 
Białorusi. 

Konspiracyjna robota czynników 
wywrotowych, prowadzona od dłuż- 
szego czasu w łonie takich jawnych 
organizacyj z jednej strony, ułatwiała 
tym czynnikom osiągnięcie czołowe- 
go zadania Kominternu w postaci 
wywołania w Polsce krwawej rewolii- 
cji socjalnej na modłę Rosyjską, z 
drugiej zaś wprowadzała do tych or- 
ganizacji moment rozkładu i fermen- 
tu, przez posługiwanie się metodą 
prowokacji pod plas'czykiem bądź to 
rzekomego popierania aspiracji naro- 
dowościowych, bącź też celowego 
zaognienia różnic socjalnych, naro- 
dowościowych lub wyznaniowych. Ta 
antypaństwowa dzialalność była ma- 
terjainie całkowicie i wydatnie wspie- 
rana z zagranicy przez Komintera i 
zdołała wciągnąć w orbitę swych 
„wpływów poszczególne elementy ma- 
ło uświadomione, które w okresie 
trwającego od dłuższego czasu w 
Państwie kryzysu ekonomicznego i 
bezrobocia, będąc małoodpornym na 
oddziaływanie des'rukcyjne tem  łat- 
wiej szły na łep prowokacji komu 1i- 
stycznej, dokonując czynów kolidują- 
cych z Kodeksem Karnym i obowią: 
zującymi przepisami, i narażając się 
na kary i represje ze strony powoła- 
nych władz państwowych wówczas, 
gdy przywódcy i emisarjusze komu- 
nistyczni, kierujący w istocie tą akcją 
prowokacyjną z ubocza i konspird« 
cyjnie, sami pozostawali b:zkarni. 

Uzewnęirzniająca się w różnych 
formach akcja antypaństwowa - zna- 
lazła swój odzwięk w postaci wy- 
raźnie skrystalizowanej a ogólnie za- 
niepokojonej opinji publicznej, jak 
również w coraz częściej zwłaszcza 
w czasach ostatnich notowanych wy- 
padkach czynnego masowego prze- 
ciwdzialania opisanej akcji komuni 
stycznej ze strony ludności, do- 
puszczającej się pad wpływem ogó!» 
nego oburzenia, aktów gwałłu na 
osobach agitatorów i działaczy ko- 
monistycznych. 

Podaję do powszechnej wiadomo- 
Šci, że organa państwowe, powołane 
do utrzymania porządku i spokoju 
publicznego, poczyniły konieczne kro- 
ki dła unieszkodliwienia zamiarów 
spiskowców, działających z ramienia 
Kominternu, a przeto wszelkie sa- 
morzutne wystąpienia grup lub jedno- 
stek przeciw działaczom komunistycz- 
nym, podyktowańe ogólnym eburze- 
niem, panującem w łonie całego spo- 
łeczeństwa, jest niedopu :zczalne. 

Wzywając ludność Województwa 
Wileńskiego do zachowania calkowi- 
tego spokoju, ostrzegam  równo- 
cześnie przed należeniem do organi- 
zacji opanowanych przez wywrotow- 
ców. 
'm, Wilno, 16 stycznia 1927 r, 

(—) WŁ. Raczkiewiczy 
(Wojewoda). 

i ii iii i came wwa wania ia i iki ii i iii ii i i 

na jego poezje niezatarte piętno. 
Szlif paryski znać aż nadto na bry- 
lancie jego ogromnego talentu; jego 
wrodzone, cudne poetyckie na świat 
patrzenie (które jest przecie znamie- 
niem prawdziwego poety) przeszło 
przez francuską wysoką, najwyższą 
na świecie literacką szkołę. 

Giy potworna wojna wstrząsala 
do posad Europą zalewając krwią i 
obracając w pustynię kraje kwitnące 
dorobkiem i trudem całych pokoleń— 
Rilke peregrynował po stronach jak- 
najdalszych od zgiełku i okropności 
wojny, raz po Hiszpanji, to znowuż 
po Szwecji i Norwegji, iub po pół- 
mocnej Afryce. Zaś w 1918 tym ob- 
rał sobie Szwajcarję za miejsce sta- 
łego pobytu. Pewien gorący a wspa- 
niałomyślny - przyjaciel oddał do dy- 
Spozycji poety swój zameczek Cha. 
teau de Muzot. (*) 

*) Pisał o Rilkem względnie obszernie 
Witoli Hulewicz w Nr 36 <Przegądu War- 
szaw kiego» zapowiadając ukazanie się swo- 
ich przekiedów ie poezyj. Wyszły atoli 
tymczasem, w I r. tylko pisane prozą 
«Powiastki o Panu Bogu», wydane wytwor- 
nie, z winjetami, w przekładzie W. Hulewi- 
Cza i Macji Czabanówny. Tłamaczył poezje 
Riikeg» Leopold Staft. Balladę o <Krz sz 0- 
fie Rulke, Co był Cnorążym»  przetłum:czył 
— pododno wybornie — J, Wiitlin, Polska 
czytająca publiczność zaa przedewszystkiem 
ksią: kę Riisego o R>vz nie (a kilxadziesęcio . 
ma fiustracjami) w przegładzie Olwida, 

    

Ur. w roku 1892 w powiecie Wi- 
leńsko-Trockim. Początkowo uważa 
siebie za Polaka. Je-zcze przed woj- 
ną wyjsźdża do Petersburga, gdzie 
studjuje na wydziale humanistyczaym 
Uniwersytetu Petersburskiego 

W roku 1918 staje się Białoru- 
sinem, co spowodowane jest ambicją 
i chęcią zysku. Wkrótce wyjeżdża da 
Mińska, gdzie zostaje członkiem t. 

Paweł Wołoszyn. 

Ur. w roku 1891 we wsi Gasko- 
wicze pow. Sokólskiego z zawodu 
urzędnik pocztowy. Początkowo uwa- 
ża się za Rosjanina. Należy przed 
wojną do partji socjal-rewolucjoni: 
stów. Po wojnie w r. 1918 znany 
jut jako wyraź1y komunista. 

Zdolny o'ganizator. Na rozkaz 
Mińska organizuie iaczejki na Kre- 
sach. 28 lipca 1923 roku wchodzi 
do Sejmu na miejsce posła komuni- 
sty Kalinowskiego. 

zw. «Rady Republiki Białoruskiej», 
Widząc możliwość prędszego wy- 

bicia się przyjeżdża do Wilna i tu 
zostaje prezesem Rady Białoruskiej 
woj. Wileńskiego i Grodzieńskiego. 

Jako typowy karjerowicz usiłuje 
nawiązać kontakt z Marszałkiem Pil 
sudskim, pragnąc za wszelką cenę 
uzyskać jakiekolwiek dobrze płatne 
stanowisko. 

Zawiedziony w swych nadziejach 
przerzuca si; do skrajnie lewicowych 
ugrupowań i już w roku 1922 za- 
czyna dźiałać па szkodę Państwa 
polskiego. 

W tymże roku zawdzięczając wa- 
dliwej ordynacji wyborczej wraz z 
innemi mętami społ.cznemi zostaje 
wybrany jako poseł do Ssjmu. 

Po rozłamie w poselskim Klubie 
Białoruskim tworzy Klub „Нготаду” 
i nawiązuje ścisły kontakt z Mińskiem, 
skąd otrzymuje pieniądze na agitację. 
Zdemaskowany i ujęty na gorącym 
uczynku zdrady osadzony zostaje w 
więzieniu na Łukiszkach. 

  

Szymon Rak Michajłowski. 
Ur. w roku 1885 Ukończył t. zw. 

seminarjum nauczycielskie w Molo- 

  

  

decznie. W roku 1905 drogą па 
różnorodni:jszych machinacii dostaje 
się do Dumy, W roku 1921 przy- 
jeżdża z raju bolszewickiego do Pol- 
Sk, gdzie dla własnej karjery, pracuje 
z eserami białoruskimi orjentacji Ła- 
stowskiego (na Kowno). We wsi Во- 
runach pow. Oszmiańskiego zostaje 
zdemaskowany, jako wywrotowiec i 
pracuje z ks. Piotrowskim. 

Po aresziowani Piotrowskiego, 
wybrany do Sejmu pracuja wraz z 
kompanami z poselskiego klubu 
„Hramady*. 

W r. 1924 przystępuje do two- , 
rzenia na Kresach jaczejek komuni- 
s'ycznych. Po zdemaskowaniu „Hra- 
mady* usiłuje uciec do Rosji jednak- 
że zostaje ujęty przez organa policji. 

Interwencja pos. Sobolewskiego 

Jednocześnie, jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, interwenjował 
w sprawie aresztowanych posłów, ostatni pozostający na wolności puseł 
z <Hramady» Jerzy Sobolewski, prezes <Międzypartyjn:go 
zwolnienia więźaiów. 

Komitetu 

Wybi'ny działacz komunistyczny pos. Sobolewski interwenjował u 
władz administracyjnych jak i u p. prokuratora. 

Areszty na terenie zw. zawodowych, 
Na terenie m. Wilna aresztowano 

jeszcze kilka osób, a wśród nich 
czterech wybitnych działaczy zwią- 
zków zawodowych skórnego i tyto- 
niowego. Pośród aresztowanymi znaj- 
duje się jedna kobieta. Wszyscy are- 
sztowani byli os< bistościami odegry- 
wającemi niepodizędne role w całej 
tej, wrogiej państwu, robocie. 

Liczba aresztowanych w Wilnie 
dochodzi już 25 osób. Zanaczyć na- 

leży, że całą akcja prowadzona przez 
organa bezpieczeństwa ma wybitny 
charakter akcji antykomunistycznej i 
niema nic wspólnego z pogłoskami 
rozsiewanemi przez wrogie Polsce 
elementy © rzekomej reakcji narodo- 
wościowej. 

Szeregowi członkowie «Huitków» 
nie zostali aresztowani, co jest naj- 
istotniejszym tego potwierdzeniem. 

Optymizm prasy francuskiej. ° 
PARYŻ 15—|. PAT. Opinie prasy 

francuskiej w sprawie rozbrojenia 
Niemiec stały się po wczorajszych 
naradach na mowo optymistyczne. 
Dzienniki stwierdzają, że delegaci 
niem eccy zrozumieli bezcelowość 
manewrów przez nich Stosowanych 
i konieczność zrealizowania ebietnic 
uczynionych w Genewie przez Sire- 
semana. 

„Petit Parisiem* podkreśla, że w 
sprawie fortyfikacyj na wschodni 
granicach Niemiec chodzi o uwolni 
nie Polski, k'óra nie żywi przeciwid_ 
swemu sąsiadowi żadnych zamiarów 
m, od zbytnich obaw. 

„Petit Journal" wyraża pogląd, że 
możliwe jest osiągnięcie pożądanego 
rozstrzygnięcia pcszczególnych kwe- 
Styj, że jednak daleko jest j-szęze 
do ostatecznego porozumienia. Z 
drugiej strony zerwanie lub odrocze- 
nie rokowań jest wysoce nieprawdo- 

, 
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Сгура w Berlinie. j 

BERLIN. 15—1. PAT. W szpita+ | 
lach miejski h znajduje się dziś 1035 
osób chorych na grypę. O1 wczoraj 
liczba chorych zwi:kszyła się o 67. 
Miejscowa Kasa Chorych zanotowała 
933 zachorowań na gryoę. 

Radio w wagonie, 

WARSZA WA, 15. [, Pat. Daia | 
14 b. m. ocbyla się na przestrzemi + 
Warszawa— >kierniewice próba od- | 
bioru audycyj radiowych w wagonie 
podczas biegu pociągu. Jest to dra- 
gie z rzędu doświadczenie tego ro- 
dzaju. W tym celu zainstalowany zo | 
stał w wagonie trzylampowy aparat 
specjalnej konstrukcji bez anteny z u- 
zismiemem otrzymanem przez połącze- 
mie aparaiu z hamulcami wagonowe” | 
mi. Próba aparatu, która odbyła się 
w obecności specjalnej komisji złożo- 
nej z przedstawicieli Ministerstwa 
Komunikacji i Warszawskiej Dyrek-_ 
cji Kolejowej, dała naogół wyniki do- 
datnie. 

Ministerstwo Komunikacji będzie 
jednak jeszcze przeprowadzało cały Е 
szereg doświadczeń z tej dziedziny, 
aby sprawę słuchania audycyj rądio- 
wych w wagonach postawić na od- 
powiednim poziomie. Narazie chodzi- 
łoby o dostosowanie radio ma kol 
dla celów rozrywkowych i wygody 
pasażerów, jakkolwiek władze kolejo-. 
we opraccwują plany wykorzystania 
radio również i dla celów służbną/* 

A eksploatacyjno - administrac; 4 
nych. й 

WIRÓWKI —. 
do odtiuszczania mleka | 

„Blin= Laval" | 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 
nie mają sobie równych, cieszą 

się wszechświatową sławą. 

Na ostatniej togorocznej wystawie w | 
Gasiniieonis" natas złotym | 

med zlom 2 

Najdegodniejsze warunki kupna | 
(i0«i0 miesięczne raty) 30 tetnia 

gwarancja używalności 

Kompłetne urządzenią  mieczarń 
ręcznych i parowych 

POLECA: | 
WILEŃSKI 

SYNDYKAT ROLNICZY 
w Wilnie, ul, Zawalna Nr 9. 
Oddziały w Głębokiem, Dziście, 
Smorgoniach, Gródku Wil. — 

     

    

  
“ Dziš, we wtorek 

$ otomcie podwoi 
Gabinety ' przytulne. Sale do zebrań towarz. 

kuch mistrzów. TRUNKI — WINA — KO. 
Koncert doborowego kwa tetu przygrywa do obladów i kolacja ЗАМОСНО 

  

Dla ratowania zawsze słabego 
zdrowia w błogosławionym klimacie 
nadlemaūskim przebywał Rilke ostat- 
niemi czasy coraz częściej to w Mone 
treux, to w Clarens — I nad jezio- 
rem Oenewskiem, podczas gdy śnieg 
gęsto a cichutko, ogromnemi, jak 
zwykle tam bywa, płątami kładł się 
na wiecznie zielone laury I mirty, tu- 
dzież na róże nie mogące tu i ow- 
dzie po ogrodach przestać kwilnąć 
nawet w grudniu — odszedł w 
Wieczność. 

* 

A i poczje Rilkiego czyliż nie za- 
kwitły jak owe róże romantyzmu nie- 
mogąc wciąż przestać kwitnąć pod 
ciężkiem, chmurnem niebem nieubła- 
ganego reaizmu — kiórego to właś- 
mie była pora, przed trzydziestu laty? 

Pisał o nich świeżo  Wertheimer, 
pod wrażeniem zgonu  poety-czaro- 
dzieja, pisał dziwnie pięknie, wzru- 
szony do głębi, utrzymując, że w 
momencie zgonu Rilkiego świat u- 
boższym stał się w Dobroć, Pękno i 
Miłość.. Die Welt ist Armor an GA- 
te, Schónheit und Libe geworden... 

Pisał — jakże trafaie! — o pierwe 
szych poezjach Rilkego juz nieskoń- 
czenie dźwięcznych i piosenkowych, 
o ludowy ton zarywających, pełnych 
nieuchwytaej tęsknoty, młodzienczej, 
słodkiej tęsknoły za czemś,. co nie 

Restauracji BRISTO 
Wygodnie i komfortowo urządzonej. 

kich. Kuchmia — Bufet pod 
JAKI — LIKIERY najleps 15 

istnieje... czego nietylko na świecie, 
ale wogółe niema. 

A potem posypały się poezje 
niezrównanie czyste i świetlane i 
wiośniane. Zdawało się, że to śpiewa 
jakiś Minnesūnger, jakiś trubadur 
o dziewicach w bieli i blado-różo- 
wych, obłokach, © wioskach, ma któ- 
re schodzi cisza wieczoru, o kwia- 
tach i łabędziach, o królowych i ich 
paziach.. Tak, Minnesdnger, lecz 
2 co to za bee R ma 
*ragę, miasto niezliczonych legend i 
posągów Świętych Pańskich, miasta 
najprzedziwniejszych historyj o. cudo- 
twórcach i alchemikacii, gdzie słoń- 
ce z taką wspaniałością za Hradozy- 
nem zachodzi i gdzie tak niesamo- 
wite Jakieś mroki rozchodzą się po 
wąskich, krętych uliczkach, gdzie 
zda się dzwony dzwonią najkunsz- 
towniejszemi melodjami. 

Ariel, Franciszek z Asyżu, wielki 
samotnik - filozof w jednej osobie. 
Arystokrata ducha, z najwyższą w 
duszy pogardą dla wielkiego plebsu. 
Łowiący uchem najsubtelniejsze, naj- 
delikatniejszę, prawie nie do nazwa- 
nia odgłosy przyrody, świata, duszy 
ludzkiej. Mag, inicjowany i inicjujący, 
eln — jak wyraża się Wertheimer — 
geheimuisum wobener Gotteskiindiger, 
ten co przeniknął tajemnicę Boga... 
Qto Rilke. 

A wiersz jego kazdy—to muzyka. 

ch marek krajowych i zagranicznych. 

   

  

    

    

   
   

pieczołowitą opieką nojwybituieszych 

DYSPOZYCJI GOSC. Tel. Nr. 764, 

  

Najczystsza,  najprzedniejsza komi 
nacja melodyjności dopełniającej s 
wyrazów. Całą jego poezję nazw 
można: „Symfnja Tesknoty*, 

Das ist die Seknsucht; ma 

Und keine Heimat haben 1! der 
Und das sind Wiinsche: leise Dial. 
der armen Stunden in der Ew 

Tłumaczyc? Trzeba mieć NU 
odwagi? 

, ać ой аан ZAK 
Własnego kąta nie mając wiać 

Panel? Dosyć cichych dijalozó! 
ycia przelotnych Iro kai 

wieczn. 
W „Buch der Bilder i w eSiul 

denbuch» artysta w pełnej dośpi 
ci duchowej i pisarskiej dociera | 
e wszechrzeczy i z niem 5 

ednoczy. A cały ten proces odzwi 
ciadla się w oajdelikatniejszych aky) 
relach i pastełach, biorący.h w siel$. 
jakbytylko refieksy  rzeczywistośij 
kształtów i obrazów realnych, Ze% 
mane, bląde dziewczę u studni gdzie! 
dzieci... jakiś cichy, w myś'ach 
grążony poeta przesuwa się sylweik3 
mglistą przez krajobraz przechodząty 
niepostrzeżenie z pory w porę roki=" 
jakieś wieczory o bezgranicznej mit” 
lancholji.. nagle zrywa się burze- 
oto i w duszy czyj:ś rwie się coś * szarpie i pogrzmiewa i wyje jak wii 
cher w pustem polu. lecz to tylko 
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A 

SKO 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEŃ WSCKODRICH 
kowania, zgodnie z planem, żadnym ojczystej przyrody, a zarazem jako 
ograniczeniom przez urząd ochrony źródło bogactwa dla najdalszych po- 
lasów. W tych okolicznościach urząd k>ień, czy też pójdziemy dal-j, po 
perjodycznie sprawdza tylko prawicło- linji, wytkniętej nam orzez wrogów? 

Co to jest „Urząd 
ochrony lasów"? 

„Płynie lasu Śpiew, szumi w 

wo 3 
  

dzie stosowana w ten sposób, jż niezamożności kierowaty się jedynie poda- * * . 
polowa przypadającego is zem wstej normami dochodu toc nago, bez „nikt przyznać się nie chce. 

* i tku przemysłowego, 

stałaby zapłacona przez płatników do wobć czego sama obrota, ustalonego do 
nia 20 stycznia, druga zaś połowa wymiaru podarku p zemysłowego od obrotu 

do dnia 20 lutego. Nadto zarządzo- jest obecnie bez znarzenia dla otrzymania 
ma dodatkowa opłata od wyrobów Saświadczenia niez imożasści, 

i i — (0) Ujawnienie een wyrobów far- 

YIM WRBBĆ, nie będzie dotyczyła ežys 4 Jax wiadomo, dotychczas 

> bów, które zbutelkowane wyroby f:rmaceutycne zwoloione oyły Od 
znajdują sie jt w sprzedaży. obowiązku ujawniania na nich cen deta'icz- 

— (/) Zeznania © obrocie za nych na etytielach. Qbecnie jednak, wobec 

Każdy czytelnik Kurjera Wileńskiego, 0- 
głądając komplet swego pisna od czerwca 
r. b. znajdzie tam dziasiątxi zaczeJec pod 
adresem naszego pisma, na które nleodpo- 
wiadilišmy ze względu na ich ton nieodpo- 
wiedni. Zdawało się nawet członkom - tej 

rędakcji, że pisywali całe artykuły p. t. <W 

nieskeńczoną dał, 
Rezelkany szlochający Płynie 

wość wykonywania projektów planu Artykuły takiej treści świadczą O 
i tego rodzaju działalność urzędu, z konieczności zespolenia się z urzę- rok 1926. Jak się dowiadujemy, w 

skonstatowania szeregu f-któw, žė nieujaw- 
nianie Cen piwodeje różnego rodziju madu- 

lasu žai Natury swojej, skrępowaniem rozpo- 
(Wacław Wolski), TZądzania się własnością, nazwaną 

- być nie może. 
W języku urzędowym odpowiedź | Inaczej dzieje się z tem, gdzie 

ua pytanie brzmi krótko jest to nad- wiaąścicięł lasu nie prowadzi gospo- 
zór nad wykonywaniem przepisów © darstwa leśnego, lecz użytkuje bez. 

ochronie lasów, mających na celu planowo, często z tendencją nietylko 

dem Ochrony Lasów. 
Wł. Kotkorowski. 

Qd redakcji: Powvższy artykuł umie- 
8zczamy jako artykuł informacyjny, mie wcho- 
dząc w rozweżanie słuszności twier lze1i1, 
że eksport z wojevództw wichoda ch w o- 
stan'ch czasach zaczyna odbywać sę ko- 

urzędach skarbowych czydion: Są życa, z dniem 15 stycznia r. b. na etykie- 
obecnie przygotowania wstępne do tach winaa być oznaczona Cena w walucie 
wymiaru podatku przemysłowego od Polskiej, w prz ciwnym bowiem razie 

wznianzowa e wyroby będą wyctywane 
a w Są Podstawą do z handlu, Celem skai Oznaczenia 
tego wymiaru są tak zwane Zeznania cen na etykietach, stare cpakowania mogą 
płatników, które, szczegółowo i do- być narazie znaczo se Czerwsnym atramen- 
kładnie wypełaione, należy składać we tem. po pierwszym zaś dniu marcą Ceay 

maiszą być bezwzględnie drakowane. 

odpo wiedzi p. Wł Studnickiemu» chociaż 
nasz Czcigodny kołega redakcyjny nic się 
ich nie pytał. Wczorajszy jednak entrefilet 
Kurjera jest naoisany 'ego rodzaju formą, 
że odpowiadać na to nie można, podkreślić 
ten ton, sposóv i formę należy. 

Zawsze ze swej strany wyrażaliśmy u- 
znanie już to dła byłych redaktorów Karjera 
wybitnego publicysty, p. Oculicza i zastužo- 

zapobieganie przeciwko dokonywaniu zupełnego wyczerpania zapasu drzew- Sztem sunstancji. Da tej sprawy powrócimy 
nadmiernych wyrębów lasu, przeciw- nego, ale i zmniejszenia, lub zupeł- nebawem. 

właściwym urzędzie skarbowym, t. į. z ali (Ep ż w tym okręgu, w którym znajduje się mego patrjoty p. Świechowskiego, już to 
GIEŁDA WARSZAWSKA dla ciekawych autorów tam piszących, jak 

„usunięcie lasu na zboczach i pochy- 

ko bezpodstawowemiu zmniejszaniu nego uniecestwienia danego obszaru 
jego powierzchni, oraz przeciwko leśnego. W tych wypadkach Urząd 
zaniedbywaniu odnawiania lasem wy- Q-hrony Lasów musi stosować prze- 
Tąbanych obszarów. Inaczej stormu- pisy zabezpieczające lasy od zniszcze- 
łowaną odpowiedź daje przecięiny nia do jakiego prowadzi niepomierny 
właściciel lasu, twierdząc, że jest to wyrąb i samowolna zamiana gruntów 
skrępowanie prawa rozporządzania jeśnych na inny rodzaj użytków, bo 
się lasem, jako własnością. twiaj właśnie potrzebnem jest wkro- 

Z tej racji dają się nawet słyszeć czenie państwowe dla tego, że tylko 
głosy o zbędności urzędu ochrony Państwo może ująć całokształt lasów 
lasów || ‚ każdej doby i uregulować zapotrze- 

| Odpowiedź taka jest świadectwem bówanią danej chwili z widokami na 
mie przejęcia się istotą lasu, bo przyszłość. 
las, oprócz produkcji drewna, czyli Lasów prywatnych i naństwowych 
tworzenia wartości materjałnej w zna- mamy w całej Polsce 8943762 ha, z 

czeniu „ekonomicznem, stanowiącej tej iloś-i, nowierzchni produkującej 
korzyści namacalne dla każdega wła* grewno 7673342 ha, z roczną pro- 
ściciela łasu, posiada takie właściwo- dukują 23060400 mtr*, czyli, że na 
ści, które wychodzą po za ramki jednego mieszkańca wypada rocznie 
osobistych wygód i korzyści, czyli 0,85 mtr.s drzewa (Józef Kostyrko), 
osobistej używalności. ю a że zapotrzebowanie w Polsce, na 

Ale, że wpływ lasu, w calej jego jędńego mieszkańca wynosi 1,25 
rozciągłości, świadomie nie był ujęty mirs (Jan Mikłaszewski) przeto wy- 
przez szerszy ogół, to i idea OChre- tworzył się już niedobór 040 mtr.* 
uy lasów, datująca swój początek od na jednego mieszkańca, który, oczy- 
1669 roku, powsiala nie tyle pod na- wjstą rzecz, pokrywa się dowozem z 
ciskiem detalicznie uświadomionego k:ałów sąsiednich, oraz w nagłych i 
wpływu jego, ile z konieczności ZA- njeprzewidzianych wypadkach, kosz- 
<howania lasów tam, gdzie one me- tem zmniejszenia kapitalmych zapa” 
chanicznie wsirzymywały glebę sów drewna. Wobec tego mamy w 
uruchomienia, w wypadkach utrwaia- pewnych miejscowościach niedobór 
mia przez lasy wydm piasczystych i z importem dia częściowego pokry- 
lotnych piasków, które zagrażały za- cła, a w inrych ex>ort drewna, kitó- 
sypaniem okolicznych, w kulturze za rok 1923 stenowił 11 proc., za 
będących, posiadłości; tam, gdzie rok 1924—12 proc. i za rok 1925— 

a 1 20 proc. ogólnej wartości wywozu, 
łościach górskich spowodowałoby g ry drewna, eprzęć 
dekonfiguraeję tych powierzchni przez kraczającym 10 proc. wartości ogól- 
osypanie się i zasypywanie pól Upra- nego wywozu. 
wnych, tam, gdzie wyrąb lasu w gó- "Export pochodzi przeważnie z 
tach zagrażał formowaniu się law n kresów wschodnich, posiadających 
śnieżnych,  niszazących  WSZYSIKO pewien miejscowy nadmiar, bo wo- 
na swej drodze, nareszcie tam, jewództwo polskie posiada na 1-до 
gdzie zachowanie lasów od wyni- mieszkańca 1,88 m'r.3 drewna  rocz- 
szeęzenia okazało się konieczuem nie, wileńskie 1583, nowogródzkie 
dla podtrzymania ekonomicznej Sa- 140 mt.* i wołyńskie, bez nadmia- 
modzielności narodu, bo lasy ZAWSZE ry 1,15 mtr.?. Jednak eksport z tych 
były, są i będą jednym z najważniej- województw zaczął przybierać rozmia- 
szych czynników dobrobytu, nietylko ry niepożądane, bo w kierunku wy- 
peszczególnych jednostek, w posia- czerpującym zapasy drzewne, jako 
Dans Których pozostają, ale całego kapitalną wartość i tutaj wlaśnie u- 
020 “ЬЗРЧ*ССЦП›М.П@ ipaństwa I nie- wjąacznia się poirzeba egzystencji u- 
ma s tcnie wskutek tego na koniy- rzędów ochrony lasów, które drogą 
nencie pańsiwa cywilizowanego, któ- rzeczywistego nadzoru, przez reduko- 

O wynagrodzenie za majątki 
ziemskie, przejęte na cele 

osadnictwa wojskowego. 

Ministerstwo Reform Ry'nych ro- 
zesłało do wszystkich miaistersiw, 
celem uzgodnienia projektu rozporzą- 
dzevia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, o wynagrodzeniu za majątki 
ziemskie, przejęte na Kresach Wschod- 
nich z mocy ustawy z dnia 17 grud- 
nia 1920 r. na cele osadnictwa woj- 
skowego. Rozporządzenie to zmierza 
do zastosowania zesad szacunku i 
sposobu wynagrodzenia, przewidzia- 
mych w ustawie z dn 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, 
z tą zmianą, by przewidziane w tej 
ustawie wyołaty gotówkowe, zastą- 
pione zostały przez wydanie reskry 3- 
tów dłużnych Skarbu Państwa, sku- 
pionych w ciągu kilku lat z odpo- 
wiedniem oprocentowaniem. 

INFORMACJE, 
Wpływy z danin publicznych | 

monopoli w grudniu 1926. 
Od szeregu miesięcy zwiększające si 

ku keńcowi roku woływy z dali PE 
nych i monopoli państwowych dały i w 
grudniu spodziewane wyniki. Ogólne wpły- 
wy wyrosiły wedle tymczasowych zesta- 
wi ń 190.553 mili, zł. Podatki bezpośrednie 
si d'chód warga zł. W tem: podatek 
g utowy wynić „1 milj. 22, przemystow) 
30,6 milj. zł., dochodowy taa mi *Ł, na 
nina majątkowa 8,3 milj. zł, podatek od 
nierochomości 4,5 miij. zł., odserki za zwto- 
ki, kary, grzywny 3,2 milj. zł., resztę wyno- 
$Szą inne mniej wydatne podatki, jak wcj- 
Aaa, SA kieloiou irentit. 

odatki pršrednie pizyniosty 13,4 milj. 
zł. Cła 21,1 miij. zł. OWY stemplowe 126 
milj. zł. Nadzwyczająy dodatek do danin 
publicznych 8 3 miij. zł. Z m nopo'ów p ń- 
stwowych w 'łynął dochód w wysokości 67,2 

mili. zi z te20 monopo! tytoniowy przy- 
niósł 285 milj. sł., monopol spirytusowy 
30,7 miłj. zł., resztę mon pol solny, zapał- 

czany, loterja państwowa. 
tymczasowego zestawienia za 12 mie- 

sięcy r. 1926 wynika, Że prócz Ceł, które 
przyniosły 94,7 proc. kwoty preliminowanej, 
co spowodowane jest zmniejszonym iwpot- 
tem, wszystkie inne acchody a 'ministracji 
skarb 'wej przekroczyły kwoty preliminowa 
ne i to w granicach bardzo znac-nych s 
np. podatek gruntowy, który przynióst 1525 

dane przedsiębiorstwo. Zeznania te 
należy składać już w bieżącym mie- 
siącu, naipóźniej do dnia 15 lutego 
r. b. Właściwy wymiar tego podatku 
przez komisje szacunkowe nastąpi 
w pierwszych dniach marca. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, związanych 
z wypełnieniem zeznań, urzędy skar- 
bowe będą uzielały dokładnych i 
wyczerpujących wylaśnień 

— (0) Ułatwienia przy wyjeździe 
zagranicę. Jak wiadomo, władze skarbowe 
dotychczas przy wystaw'aniu zaświadczeń 
niezameżności, potrzebnych dla mzyskanią 
paszportu uigowsgo na wyjazd zagranicę, 
udzi-lały tych zaświadczeń tylko tym oso- 
bom, których ohót, ustalony do wymiaru 
podatku przemy łowega, wynosi mniej niż 
15003 zł. iocznie, majątek, ustalany do wy- 
miaru podatku majątkow 'go, nie przekra- 
Cza kwoty 27800 zł, i wreszcie dochód ro- 
сгву nie przewyższa sumy ał. 7200 dla sa: 
motaych, wz.iętaie 9,600 dlą posiadają- 
cych rodz'ny. 
„W rych dniach został wydany okólnik 

Min. Skarbn, wprowadzający zaacrne ulgi 
przy wydawaniu wspomnianych zaświad- 
czeń. Przedewszystkiem wzmiankowany о- 
kólnik podwyższa najwyższą graicę war- 
tości majątku, przytoczoną powyżej, z 20000 
na 30000 zł Pozatem rozpo ządzenie poleca, 
by włidze skarbowe przy wyrażeniu zgody 
na udzielanie wssomnianych zaświadczeń 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
za Meteorologji U. S. B. 

z dnia 17—l 19% r, 

Vs 

Wsch. ai, o g. 7 m. 85. 

Zach, sl. o g. 15 m. 57. 

  

Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
Šiedūis 

Opad za do- 
bę w mm, 

Wiatr ż = 
praswažsjący ) Poładniowo-Wschdni 

Uwagi:  Pochmurno. Mgła. Mini- 
mum sa dobę—80C. Tendencją barometryczna 
bez zmian. 

J- ec 

| brak 

17 stycznia 1937 x. 
Dewizy i walatv 

Trans Sprz. Kupno. 
Dolary 8.98 900 8.96 
Belgija 125.:0 125 81 125.49 
Hotandja 36075 36104 _ 235985 
Londyn 43.78 43,89 43.67 
Nowy-York 9— 012 8.08 

Paryż 35,88 35,97 35,70 
Praga 26 72 26.79 26,66 
S7waicarja 17371 17414 173 8 
Wiedeń 127 05 127.37 126.73 
Włochy 38 90 39,00 3880 

Papiery Procentowe 
8 proc. pożyczka konw. 97.00 — 
Pozyczka dolarowa 8081 
Pożyczka kołejowa 9350 — — 
* p. puzycz konw, 48,— 4825 4805 

proc. listy zse* 
emalie złoto *e  40,— 40,40 4035 

49,75 zę warsz. złotowe 49 - 
proc. warsz. złotowe 45.50 45,75 

8 proc, warsz. 61. — 60.75 

GEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia I7 stycznia 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,98 
Złota. 

Ruble 4,76 — 4,756 

— 8,07 

nie rejestracji używanych samocho- 
dów przez wyżej wspomniane insty- 
tucje i uznała takowe za odpowiada- 
jące przepisom obowiązującym. 

— (x) Gośce angielscy w Wil- 
nie. Onegdaj przybyło do Wilna 
dwóch wyższych oficerów  angieł- 
skiego sztabu generalnego, pułk. 
Braun i pułk Klayton. Goście angiel- 
scy spędzą w Wilnie prawdopodob - 
mie dni kilka. 

— (x) W sprawie uniknięcia 
wypadków nieszczęśliwych przy 
saneczkowaniu. w: b:c zagrażeją: 
cego z racji ruchu k ł'wego ni:bez- 
pieczeńsiwa amatorom sportu sanecz- 
kowego, zjeżdżającym z góry Trzy- 
krzyskiej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 

p. Świaniewicz, nie mówiąc jaż o tak wy- 
jątkowym talencie pisarskim jakim jest pami 
Helena Romer-Ochenkowska. Ale tych re- 
daktorów niema i tutaj właśnie przychodz 
to pytanie, które formnłujemy w sposób 

następujący: 
Słewo jest związane z konserwatystami 

witeńskiemi, dość jest nawet znane kto 

wchodzi w skład naszego konsorcjum wy- 

dawniczego. Dziennik jest organem Obozu 
Wielkiej Polski —także wiemy kto żyruje 
artykuły tam umieszczane. Ale koge repre- 
zentuje Kurjer? Uchodził dotychczas za ©r- 

gan demokratów wieńskich. Jest to grupa 
nieliczna, łecz jakościowo nader wartościo- 
wa. Pan Okulicz i Świechowski byli człoz- 
kami tej grupy. Ale teraz? O ile znamy de- 
mokratów wileńskich są to ludzie poważni, 
wpływ wi, zżyci z Wilnem i wątpimy aby 
ktoś z mich na artykuł również w Wilnie 
znanego i szanowanego p. Michała Obiezier- 
skiego odpowiadał ulicznikowskiem <gwiż- 
dżemy». Tak nie zrobi ani p. Abramowicz, 
ani p. Staniewicz, ani p. Jan Piłsudski, aai 

prof. Zygmant Jundziłł, ani, twierdzimy ta 
głośno, nikt z tego grona. Natomiast musi- 
my dla objektywizmu zaznaczyć, że pod ta- 
ką formą pole iki z rozkoszą się podpisze 

GHNZEZYZZWNNENONNNNNNNK WAWENWKNENEWEW Licjeden z reporterów warszawskiej prasy 

NIKA 
bnikowej. 

Albo więc demokracja wileńska przyzna 

się do Karjera, a wtedy będziemy wiezie, 

że pochwa'a i zaleca formę pisania <gwiż- 
dżemy» etc., albo pominie tę naszą prośbę 
milczeniem, a wtedy jasaem się stanie, że 
Kurjer Wileński jest organem de którego 
nikt przyznać się nie chce. 

Jak nas informu'ą, powyższej pro- 
śbie Magistrat prawdopodobnie za- 
doščuczvni 

— Podziękowanie. Zarząd T—wa <P. 
„P.» dz ekuje serd-cz ie Pani Marszą'ke- 

wej Aleksandrze Pił-udskiej za ofiarowane 
10) złotsch na rzecz Donu Wychowawcze- 
go dla sierot po żołnierzach. 

— Czarna Kawa Donia 20 bm. we 
czwartek w Klubie Szlacheckim (Mickiewi- 
Cza 19) <Osarae kawa» pod protektoratem 
p. Miecz: stawowej Jeleńskiej. @ } 

Początek punkiualnie o godz. 8.5 

— W Sielańskiej Niwie spotykamy 
artykuł wstęony, gdzie po szeregu 
napaści na X. Arcybiskupa  Jałbrzy- 

re w ten, czy inny sposób, nie prze- wanie użytkowania do możliwych о proc. preliminowanej kwoty, podaiek do- 

jawiało by w prawodawstwie SWem rozmiarów, wedlug zasad gospodar chodowy 148,8 proc. 

z. r. Komisarz Rzącu na m. Wilno kowskiego za jego, rzekomo szowi- 
zwrócił się w dniu wczorajszym do nistyczną politykę w artykule tym 
Magistratu z prośbą o ogrodzenie znajdujemy fałszywy Zupełnie opis URZĘDOWA 

Liryki, eln lirisches Bauwerk, istna 

idei ochrony lasów. Różnią się tylko ki J:Gnej, maja na celu zachować la- 
sposoby stosowania i wykonywania gy gd » |alzażerie i zapobiec za- 
jej. Jedne prawodawstwa ustalają nad- grążzjącemu niebezpiecztństwu utra- 
zór zabezpieczający lasy od wyai- ty ekonomicznej samodzielności Kra 
szczenia i spustoszenia, inne stosUją jų. Czy wobec przytoczonego, mogą 
środki zachęca ące do prowadzenia mieć rację bytu zdania © zbędności 
prawidłowego gospodarstwa w lasach urzędów Ochrony lasów? 
istniejących, oraz do zakładania no- Że niebezpieczeństwo utraty nie- 
wych, jeszcze inna stosują i ie i tamie zależności ekonomicznej spowodowa- 
sposoby łącznie, a są nawet takie, ne nadszaronięciem stanu lasów, jak 
które ograniczyły prawo wolnej sprze- w czasie wojny tak i następnego po- 
daży drewna, obowiązując rejestro- wojennego okresu, jest faktyczne, 
wanie jej u najbliższych władz, w potwierdzają nietylko cyfry starystycz- 
celu kontroli. ne, ale i zdania sąsiadów, którzy 

Qdrodzona Polska, w spadku, po bacznie czuwają nad wszystkiem, co 
byłych trzech zaborąch odziedziczyła sę u mas dzieje. Jako ilius'rację, 
trzy ustawy O ochronie lasów. Au- prof. hodowli lasów na politechni e 
strjacką z 1852 roku pruską z 1879 łwowskiej S. Sokołowski, podaje do 
roku į rosyjską z 1888 roku działa- ogólnej wiadomości, że Niemcy ot 
jące dotychczas w granicach podziału warcie piszą o konieczności dla nich 
byłych zaborów. Rosyjska ustawa, nawiązania stosunków handlowych z 
"Obcjnująca ziemię Wileńską, w celu Rosja, aby zawczasu zapewnić so 
zachowania lasów, stósuje środki za- bie potrzebną ilość surowca, bo Pol- 
bezpieczające od zniszczenia i ząchę- ska wkrótce może wyczerpać swe za- 

<ające do prowadzen'a prawidłowego pasy drzewne i dodaje od siebie: 
gospodarstwa leónego. Właściciel la- „czy zdobędziemy się na tyle siły i 
"Su, który pa zasadzie tej usiawy spo- obywatelskiego ducha aby czynami 
rządził prawidłowy plan gospodarczy, zaprzeczyć temu zdaniu i zachować 
mie może podlegać w kwestji użyt- polski la:, jako niezrównany wytwór 

AEL tan seen as 

jakby kto nagle jeden jakiś akord 
wziął, znowu cisza... tylko teraz roz 
oczyna się nieskończony Korowód 
alek i siepców, opętanych i ówę- 

tych, królów, królowych i mnichów, 
a Duch Boży, zda się, unosi się nad 
wszystkiem tem—ji westchnienie ja- 
kieś ogromne przeleciało, zda się, 
nagle po Wszechświecie. I w balla- 
dzie o rycerzu w ten cały, niezmie- 
czony „przestwór. 

yjeżdża rycerz zakuty w s 
> stai 

W zgiełk I szumu pełny Świac a 
: jeżdżą. 

A tam na wiecie wszystko jst: 
Gudna dolina, słoneczny dzień, 
1 druh i wróg i uczta w pysznej sali 
ł mej i pus/cza i dziewiC a0rowody 
I Giaiu uroczysty strop 
1 Bóg w tysiącu kształtów 
Wsaędzie. 

— „Aie Bóg — pisze Wertheimer, 
aby do niego wrócić — jeżeli gdzie 
ma swój tron, to w księdze „Sture 
denbu.h*. To gmach jakiejś potężnej 

  

on Boga. W mrokach nieprzeniknio- 
nych i w absolutnej samotności, w 
ciszy bezgranicznej i we wszystkich 
problematach, w kształtów niezliczo- 
nej odmianie..." 5 

O Wietki Świeciei Ty, co się unosisz 
nad równinami Wieczności, jestes 
Kurem, po necy Cza u Co zapłeje, 
rosą poranną, dzie wczęciem kochanem 

‚ a także owym wielkim i Nieznanym, 
Co przyjść ma jesteś Ty p cą i 

GT 

Wielkiego poetę straciła ROGKOŚĆ. 
Czy się spostrzeże? Przedziwne me- 
lodje, które on wygrał na najdelikat- 
niejszych strunach niemieckiej mowy, 
nie poświęcając wszelako dla muzy- 
kalności wiersza ani krzty niesłycha- 
nie skondensowanej treści myślowej — 
któż zdoła przetransponować na pol- 

poetycką mowę? 
Riikego talentowi równy, polski 

talent poetycki czy zdecyduje się — 
choćby tylko na czas pewien—u:onąć 
w wielkim trudzie: przeszczepiania 
cudzej sławy na rodzinny gruni? Lecz 
zbiorowemi siłami sporo zdziałać 
można. Niech że zgon wielkiego li- 
ryka będzie dła poetów naszych has- 
łem choćby tylko miezrsżającego się 
niczem próbowania czyby nie dało 
się stopniowo spopułaryzować w 
Polsce jednego z Rajprawowiiszych 
przedstawicieli swolucyjaego w Po- 
czji postępu. 

Ge. J. ; 

katedra gotycka Liryki niemieckiej, z 
rozetkaini i misternych ozdób mnóst- 
wem—wieikiego mistrza to dzieło. Są 
to modliiwy, są to zaklęcia jakby ja- 
kiegoś mnicha cerkwi wschodnio- 
greckiej, pelns ognia wewnętrznego, 
wielkiej mocy, wielkiej górności i 
wielkiego majestatu, We wszystkiem, 
co poeię Otacza — a wszystkich on 
rzęczy jest dobryma bratem—zuajduje 

Nowe ustawy i rozporządzenia, 

Z «Dziennika Usfaw Rz. P.» Nr 2, s dnia 
9 st.cznia 1927 r.: 

— Rozpor'ądzenie Rady Ministrów z 
dnia 5 stycznia 1927 r. o ustajenu na rok 
1927 wyka:u iniennego nieruchomości ziem- 
skich, podlegających wykupowi przymuso- 
wemu (poz. 13); 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P> Nr3, z dnia 
14 stycznia 1927 r.: 

— Rrzpor ąd:enie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utwo- 
rz-niu Głównej i Wojewódzkiej Rad napra- 
wy ustroju rolnego (poz. 14); 

— Obwieszczenie Prez,denta Rzeczy 
pospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. w spra- 
wie sprostowania omył k w tekście ustawy 
a dnia 1 li ca 1926 r. o opłatach stempio- 
wych (poz. 15); i 

— Rozporządzenie ministra S*tarbu z 
dnia 8 styc:nia 1927 r. w sprawie wypu* 
szczenia serji XIV biletów skarbowych (poz. 

; — Rozporządzenie Minist'ów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z dnia 8 stycznia 1927 r, w 
spiawie wyznaczenia ostatecznych kontyn- 
genów cukru na czas od 1 paźlzierniza 
1926 r. do 30 września 1927 r. (poz. i8). 

— (t) Soboty angel:kie zo- 
stały wprowad one Rada mini- 
s''ów na posiedżeniu swem w dniu 
10 bm. powzięła uchwałę o tym, że 
godziny urzędowania w urzędach 
państwowych w ciągu całego roku 
w sobotę trwają od godz. 8,30 
godz. 14-ej. W związku z tem urzę- 
aowanie w uizędzie wojewódzkiem 
w sobotę dnia 22 bm. kończy się o 
godz. 2-ej popołudniu. 

— (t) Awans w urzędzie woje- 

terenu ślizgawkowego, jak również 
o wydanie odpowiedniego zarządze- 
nia w tym kierunku. 

2 SZKOLNA. 

— (t) Egzamina w Į-zyku he- 
braj k'm. Ministerstwo Oświaty u- 
wzgiędniając prośbę miejscowego na- 

dO uczycielstwa żydowskiego, zgodziła 
się na przeprowadzenie w hebrajskiem 
seminarjum nauczycielskiem w Wilnie 
egzaminów dodatkowych w języku 
hebrajskim. 

Egzamina te odbędą się w obec- 

przyjęcia «delegacji białoruskiej» któ- 
rą jakoby miał zbyć arcybiskup nie- 
graecznemi słowami. 

Geneza tego artykułu tkwi w ura- 
zie osobistej. Oto pos. Jaremicz przy- 
szedł istotnie do arcybiskupa, ale przy- 
jęty został sam bez żadnej delegacji, 
Skoro sposób mówienia pos. Jaremi- 
cza ujawnił, że trakiuje arcybiskupa, 
jakby swego kolegę z Sejmu, z od- 
powiednią swobodą przy wyszukiwa- 
niu wyrazów i określeń i skoro zwró- 
cenie uwagi nie skutkowało, arcybis- 

wódzkim. Lustrator weterynaryjny ności i z udziałem przedstawicieli Mi- kup ograniczył się do  przerwamia 
dr. M. Rynkiewicz został mianowany 
z dniem I stycznia rb. radcą" woje- - 
wódzkim z pozostawieniem  dotych- 
czasowego zakresu czynności. 

SAMORZĄDOWA 
— (t) Sejmik Wileńsko-Trocki 

dba © rozwój ośw'aty. S:jmik Wi- 
leńsko Trocki na ostatniem swem po- 

misterstwa w końcu b. m. ‚ 
RÓŻNE. 

— (x) Konferencja klasow; ch 
zw. zawodowych. w związku z 
dokonanemi ostatnio aresztowaniami 
f likwidacją „hurtkow* w poszcze- 
gólnych Województwach, onegdaj 
odbyła się pod przewodnictwem inż. 

rozmowy i polecenia służącemu by 
posła |Jaremicza wyprowadził za 
drzwi. ; 

SĄDOWA. 
-—— (0) Sprawa o mury pe-ba- 

zyljańskie. 5prawa ta od tak dawna 
interesująca większość ludności w 
Wilnie—spor z konsystorzem prawo- 

siedzeniu przyznał kilkanašcie stypen« Godwoda konferencja mężów zauta- sławnym o prawo własności rządu 

djów dla uczni powiatu. 
Seminarjum nauczycielskie będzie 

nia kl. zw. zawodowych. 
Z racji nieprzybycia wszystkich 

na mury po-bazyljańskie została na- 
reszcie rozstrzygnięta w ostatniej in- 

KRONIKA MIEJSCOWA. miało czternastu stypendystów, jedna zaproszonych członków, uchwalono stancji—w Sądzie Najwyższym w dniu 
— Ruch towarowy na st. Stol- 

pce. Od pewnego czasu ruch towa- 
rowy na stacji Stołpce wzmógł się 
znacznie. Codziennie przechodzi do 
Rosji kilkanaście wagonów z maszy- 
mami rolniczemi i manufakturą różne- 
go gatunku. : 

Większa ilość rosyjskich towarów 
tranzytowych przeznaczonych dla №е- 
miec, a idących przez Sfołpce stano- 
wią: tytoń, terpentyna oraz ptactwo. 
Niezależnie od tego polskie towary 
eksportowe przeznaczone na rynek 
Wschodu, jak dotychczas w ilości 
kilkudziesięciu wagonów tygodniowo 
idą przez Stołpce. 

Stołpce odegrywają obecnie doa- 
m'nujące znaczenie w transporcie to- 
warów tomiędzy Rosją, a Polską, 
oraz Rosją, a Niemcami. : 

— (o) Kursa rolniczo ogrodni- 
czo-pszczelnicze, Wczoraj, dnia 17 
stycznia, rozpoczęły się, w lokalu 
pracowni doświadczalnej (Zawalna, 
róg M. Pohuianki), 6-cio tygodniowe 
kursa rolnicze, zorganizowane przez 
zespół organizacyj rolnych. Na kursa 
te zapisało się sporo osób przyjezd- 
nych ze sf r rolniczych i z pośród 
inteligencji wileńskiej. 

— (oj Odroczenie terminu 
wpłaty 4-ej zaliczki podatku 
obrotowego. Miejscowe organizacje 
kupieckie otrzymały wiadomość z 
cemrali związku kupców, iż w wy» 
miku starań w Min. Skarbu termin 
wpłaty 4-ej zaliczki podatku obroto- 
wego za rok 1926 będzie odroczona 
do dnia 20 luiego r. b. Ulga ta bę; 

ze szkół powszechnych (według 
nania sejmiku) jednego, szkoła rolni- Niedzieli. 
= dwóch i pe =" Lelewela _ Na konferencji tej zgłoszono re- 
Jednego. 

Obywatelski ten czyn sejmiku 
Spotka się niewątpliwie z ogólaym 
uznaniem, 

— (t) Budowa mostu kamien- 
nego na Wilji. Dyrekcja Robót 
Publicznych przystąpiła do opraco- ZOWEJ. 
wania projektu i kosztorysu mostu 
kamiennego przez Wilją w m. Nie- 
menczynie, 

Dotychczasowy most dzewniany 
wybudowany przed kilkunastu laty, 
jest już zupełnie zniszczony i ciągie 
wymaga remontu. 

MIEJSKA 
— ( Zmiany w Il komisji 

obywatelskiej. Na stanowisko zast, 
przewodniczącego drugi'j komisji o: 
bywatelskiej, powołanej w sprawach 
sumarycznego stwierdzania obywatel- 
sstwa wyznaczony został p. W'art- 
man, b. urzędnik Komisarjatu Rządu. 

Dotychczasowy zastęgca przewod- 
niczącego p. B. Kucharkowski opuścił 
to stanowisko z racji nominacji na 
stanowisko administracyjne w woj. 
Nowogródzkim, 

— (x) Rejestracja samocho: 
dów straży ogniowej i pogotowia 
ratunko »ego Wealug usiawy o 
ruchu kołowym wojewódzka komisja 
samochodowa dokonała onegdaj o- 
ględzia samochodów wileńskiej stra- 
żyogniowej i pogotowia raiu1kowego. 
Komisja ta pod przewodnictwem p. 
-iaż Janowicza dokonała równocześ- 

uz- Odłożyć konferencję do nadchodząc.j 14 stycznia. Sentencja Sądu Najwyż- 
szego w tej sprawie zostanie oglo- 
szona w terminie 2-tygodniowym, 

zolucję, która miała być, po zatwie- czyli dzień 28 stycznia r. b. 
dzeniu, przesłana odpowiednim  wła- 
dzor. Rezolucja przewiduje protest 
przeciwko  aresztowaniom ostatnio 
przeprowadzonym. 

— Z Tow. Obrony Przeciwga 

— «U Techn ków». We środę 
dnia 19 bm. od godz. 9 wiecz. zabž- 
wa taneczna dla członków Stowarzy- 
szenia i wprowadzonych gości. 

— (x) Podniesienie stawki 
rocznej Ligi antyalkoholoweį 
Zarząd zrzeszenia Poiskiej Ligi an'y- 
alkoholowej w Poznaniu, którego 
członkami jest Magistrat m. Wilna, 
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
ostatniego z prośbą o zwiększenie 
stawek rocznych asygnowanych na 
cele tego towarzystwa. Dotąd Magi. 
sirat opłacał rocznie stawkę w wy- 
sokości 30 zł. 

® 
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komiczna w 3-ch aktach 
- |]. Strau-s'a. W roli tysulowsj Henryk Mil- 

Wykłady dla lastruktorów !7 ; 
Obrony. Przeciwgazowej rozpoczną 
się w czwartek dnia 20-go stycznia o 
godz. 7-ej wiecz. w sali Farmakogno- 
zji U. S. B. ul. Objazdowa 2. 

w biurze podróży <Or' 
w dnie powsze nie i od zodz. 10 — 12 w 
miedzićle i 63 
bilety sprzed 

TRATR I MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance. Dziś opera 

<Baron cygański» 

tenor opery poznańskiej. 
Ceny miejsc od 38 er, 
Juero <Batin aygański». 
Bilety 1 abonamenty nabywać można 

ois» od godz. 10—4.30 

święą. W dniu p'zedstawienia 
JE ka6a teatru <Reduta>. 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze 
Polskim. D:iś Featr Polski daje arcycieka- 
we widowisko, beizie niem sztuca a nery- 
kańska Arnolda Ridley'a «<Pociąq-Widmor. 
Sztuka jest niezmiern e oryginalna i efekto“ 
wna. Widz przez uzy akty kie jakby zahy- 
pne:;zowany, wychodzi jednak z — Геайги 
pod wrażeniem miłem, ukontentowany, że | 
wszystko skończyło się dobrze. Do efektów | 
Sztuki zaliczyć nal ży pociąg, który z bl 
skawiczną szybkością p zebiega scenę Po- 
nieważ sztuka ta ma znaczne koszty dzienue 
specjz1e, przeto nie może być graaą C0- 
dziennie. 

— «Proboszcz wśród bogaczy» Pe- 
nieważ osiatnie przedstawien'e <ProDoszCza> 
odbywały się przy wyprzedanej widowni 

Bal kosfiumowy 
na obozy letnie dla hareerzy 
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1927 r, w salonach garałzonowego 
klubu oficerskiego. 
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Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze 
meldunkowych, 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
cy domów przy u: Szeroka 7, Z—k Krupni* 
Czy 1 (S erota 3) i 3. 

Do Ii Komisarjatu, ul.: Poleska Nr 22 
(d, Sawssrk ewicz:), 24 a, 26, 26-», 28, 29, 
39. 32, 36, 36-a, 36-b. 36 (d. Tomkiewicza) 

i 38. 
Do II Komisarjatu ul: Uniwersyte- 

cka Nr 1,9, Srorówk» Nr 4, 6, 8. 

Do IV Komiserjatu. ni.: S?omiauka 7, 
7, 13, 19, 21, 23, 39, 49, 51. 53, 57, 65, 63. 

V Komisarjatu, vi. Dynabursk» 49 
Kurlandrka całą lewa i prawa Strona, JĘCz- 
as cała lewa i prawa strona, Smoina 
cała. 

De VI Komisarjatu, uł: Piaski 9 (2 
domy), 15-a, 11, 16, 34. m 

). 
  

+ProDus:Cz wšrod bugaezy> gra:y Deozie 
raz jeszcze w piątek. 

— Popoindniėwka niedzielna. W 
miedzielę grana bęczie rekorcowa komedja 
St. Kiedrzyńskiego «Wino, kcbieta i dan- 
<img». Ceny miejsc n: jniższe. ł oczątek o g. 
4—8j Pp. 

— Teatr Rewji «Kakadu». Diiš we 
wtorek 18 stycznia o gocz. 7 i $ wiecz. 
premjera <W szale karnawału» wielka 
rewja barrawałowo-: ku] o-ioks'na w 2 
<zęściach, 13 ocsłorach. Szczegóy м ali- 
szach i programach. Ceny miejsc od 75 gr. 

[Kilka słów o grypie. 
Duże zaniepokojenie wśród spo- 

ecztńsiwa wywołują liczne wypadki 
grypy (ir fluency). 

Udaliśmy się w tej sprawie do 
ostby kompetentnej. 

Z uprzejmie udzielonych nam w- dni 
wag wnioskować należy, że jeżeli na- 
wet niema epidemji w właściwem te- 
go słewa znaczeniu, jak to obecnie 
da się zanotować w Winie i Wi: 
leńsz:zyźnie, uważać jednak należy 
za barozgo pozącane i celowe izolo- 

-wanie chorych w mieszkaniach, by 
otoczenie miało najmniej styczneści z 

„nimi, 
Od początku grudnia r. ub. да- 

tuje się pewien wzrost zachoroweń 
na grypę w Wilnie, stan ten zresztą 
powiarza się stale w tym okresie w 
w. miastach. 

Niżej podajemy kilka uwag o gry- 
pie, jej sympicmaiach i sposobach 
zazobiegania jej 

Po piawie 60-0 letniej przerwie, 
grypa zjawiła się pod postacią pa- 
nendemji w latach 1889 i 1890. Ou 
tego czasu mamy ją siale wś.ód nas 
pod postacią spcracycznych wypad- 
ków, zazwyczaj mało złośliwych. Qd 
czasu do czasu z niewiadomych 
przyczyn zk śswość zarazy się wzma 
£a, powsiają panendemje grypy, 
„Bardzo złośliwe, Ostatnia epidemja 
w lasach 1918— 1019 zabiła na ca- 
Jym świecie pono ckoło 15 miijonów 
Imozi, 

Giypa zaczyna się naglym dresz- 
czem i gorączką, natężenie której 
bywa rozmaite czasem dochodzi od- 
razu 40—41* C, w innych razach 
bywa mniejszą i waha się od 37—39, 
chociaż można spoikać gorączkę 
barazo nieznaczną; gorączka w wy- 
packach niepowiklanych trwa 2—7 
dni. 
m Drugim objawem grypy jest ka- 

„ ‘аг oróg oddechowych, a więc nosa, 
garcła, oskrzeli, kaszel z początku 
bywa Suchy, częsty, pod koniec 
wilgotny z piwociną, czasami zdarzają 
sią krwotoki z nosa Trzecim obja- 
wem barczo ważnym i stałym jest 
uezucie ogólnego osłabienia, łamanie 
w kościach i bol w człenkach. 

Zresztą nie sposób opisać różno: 
rodne objawy, kióre mogą Się zdarzyć 

g'ypie. 
z aka grypy w Polsce odróż- 
niają awie posiacie zwykłą i płucną. 

Pamiętać trzeba, że nawroty gry- 
py są b. tzęsie, dlatego też rekon- 
walescenci, kiórzy zbyt wcześnie wy- 
chodzą na powietrze, narażają Się 
temsamem na powiói cierpienia. 

Podczas panowania grypy uchro- 
mić się od chcroby jest rzeczą truaną, 
przedewszystkiim z tego wzgędu, 
że grypa, jako choroba zaraźiwa 
szerzy się bardzo prędko, a więc za- 
razek jest piawie wszędzie, izolacja 
zaś chorych od zdrowych podczas 
epidemji Die zawszę prowadzi do 

- €elu. į T. 
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LEON DAUDET. 

> KREW WŠROD NOCY. 
Marjus uczuł, że popełnił krok 

fałszywy, zaniepokojony tem próbo- 

- wał naprawić swój błąd: 
— Krzyk, o którym wspomnia- 

łem, ado kiórego tak wielkie znaczenie 
przypisuje pan sędzia, mógł być rów- 
nie dcbrze wydanym przęz jakiegoś 
ptaka nocnego, których tu nie brak, 
Jesienią wydają one istne koncerty! 

— Mój chłopcze, przed chwilą 

Gkreśliłeś ten głos, jako wołanie ko- 
goś duszonego. : 

— Piaki nieraz krzyczą podobnie. 
— A człowiek, ukrywający się w 

krzakach, czy też był piakiem nocnvm? 
‚ — Oczywiści, nie. Widziałem go 

dobrze” 
- Gantaume wmieszał się z wyja- 

śnieniem: Panie sędzio,  Marjus jest 
Gobrym chłopcem; lecz wiadomem 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recakior wz. Czesław Karwowski. 

Sport. 
800-kilometrowy rajd narcarski 
AZS'n wzdłuż granic wschodnich 

" Akademick: Związek Sportowy w War- 
srawie zwróci się do AZS'u wileńskiego w 
sprawie pomccy w Oryunizacji poiężnego 
p'zedsięwsięcia, jakim jest 'ajd n-rciarski 
wzdłuż wschod: ich gra: ic RscCzypospolitej, 

Proj-kt ien ma na względzie  przenie- 
sienie skoncentrowania turysty cznych zaia- 
teresow ań ra'Ciarsk ch z zamkn £tepo OŚrod- 
ka Małopolski na szerckie prz: strzeri- na. 
szej Ujezyzny, ma też rosbud '6 zamiłowa- 
nie młodzieży do śmiałych i szeroko pomy- 
Śanych przedsię wzięć. : 

Począ ek rajdu przewidziany jestw koft- 
cu bieżącego miesąca w Wilnie i ma išė 
szlakiem: Lida, Baranowisze i t. d, sż do 
graricy naszych Sprzymierzeńców 2 pułu- 

ia. 
Wśród kandydatów na uczestnik ów spo- 

tykamy, głośne w Świecia sportowym raze 
wiska; Jaworskego, Maisnowskiego, Lipif- 
sbiego craz T ojanowskiego, znanych Czy 
to 3 wyczynów lekkoatletycarych, Czy z in- 
nych d/iedzin sportu. 

Ciekawe, czy znajdzie się więcej pu do- 
bn e odważuych narciarzy ufaych w siły, by 
zaprścić 'ę na długie tygcduie w Śnicżną 
biel niezm erzonych równin. 

W swoim €za-ie podamy szczegóły tego 
ciekawego przedsięwzięcia. + 

Przy 5000 gotó ki mł,a 
10 klm. od stacji. w ruchliwem miej- 
scu, parowy 25 H. P, Hara kamieni 
sztucznych ł.nncnskich 45 cali, periak 
automat, złożenie na kaszę greczarą 
PR drewniany piętrowy kryty 
blechą 10 ha ziemi żytnioskartoflznej. 
Cena 55 000 zł. Sprzedaż na rozpłaty. 
Dom H.K. ar Gdańska 6, 

—05 

Oddam na własność 
daiewczynkę 6-0 miesięszrą, z dobrej 
rod:.iny, zdrową, z braku $ odków do 
życia Wiadom : nl Mrstowa 17 m 6 
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PRZETARG. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót Publicz- 

nych) ogłasza pisemny prbliczny przetarg ofertowy na dostawę materja- 

łów kamiennych (t. j. kamienia na podkład szosowy i szabru) dla budo- 

wy odcinka drogi bitej na trakcie Wilne— Chazbiejewicze— Świętniki— Ro- 
pieje pomiędzy kilometrami: 

a) od km. 94-200 m. b. do km. 12-1-560 m. b. i b 

b) od km. 15-1-330 m. b. do km' 18-ego, razem na ogólnej prze- 
streni 6 km., 

660 m* szabru, a razem па 6 

szabru, 

licząc na 1 km. po 720 m* kamienia na podkład i po 

km. — 4330 m” kamienia i 3960 m* 

Dostawa może być dokonarą przez poszczegó'nych dostawców dla 

kamienia lub szabru oddzielnie dla odcinków mie mniejszych od 1 km. 
przyczem ilość tych materjałów z wyszczególnieniem kilemetrów, na które 

reflektuje dostawca, winna być wskazana w cfercie, Termin wykonania 
całej dostawy do dnia 26 marca 1027 r.Ceny w ofertach powinny być 
podawane od 1 mt“ kamienia lub 1 mi* szabru. 

Przetarg publiczny odbędzie się w dniu pierwszego lutego 1927 r, 

© godzinie 10 rano w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilsie 
przy ul. Magdaleny 2, w Oddziale Dregowym, pok. Nr. 87. 

Pisemne oferty w zapieczęjowanych kopertach wine być złożone w 
tymże dniu do godziny 9-ej i pół w kancelarji Oddziału Drogowego Dy- 
rekcji pok. Nr. 86, łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłaco. 
ne wadjum przetargowe' w wysokości 5 proc. zaoferowanej w cier- 
cie sumy. 

W razie przyjtcia oferty, wadjum musi być uzupełniene do wyso- 

kości 10 proc., które będzie zaliczone jako kaucja. 

Obowiązujące warunki przetargu, warunki techniczne dostawy kamie- 

nia i szabru dla budowy i konserwacji dróg bitych, projekt umowy, oraz 

ogólne przepisy M. R. P. o przetargach, które są dla oreferenta obewią- 
zujące, są do przejrzenia codziennie w Oddziale Drogowym Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych od godziny 12-ej do 14-ej. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, oddania 

robót jednej osobie lub kilku dostawcom, względnie rieprzyjęcia żadnej 
oferty. 

ZA WOJEWODĘ 

DYREKTOR 1 NŻYNIER (—-) SIŁA-NOWICKI. 

ТЕНАБ 
Dziś we wiorek 18 stycznia o godz. 7 i 9 wieczorem 

PREMI 

„Kakadu“ | q) szgłe karnaomu" 
EBA 

Wielka rewja  karnawałowo: 
aktualno-tokalna w 2 częściach, 

13 odsłonach, 

Szczegóły w afiszech i progr. Ceny miejso od 75 groszy, 

| BEZBOŻN 
Dziś będą wyświetlane filmyz 

E MIAST O* aramaż w5<iu aktach. : 
| Oraz pad pregrem: «Na złamanie karky, komedja w 2 skt. i <Osioł skrzydlaty« 
| komedja w 2 autach, Ostatni seans o godz, 10, pasje 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiero. 
CRNA BILETÓW: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gr. 

a 

KASA CZYNNA; w niedzielę I $włęta od godz. 2-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 © godz. 5-tei, 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wiłeńska 38,   

Wielkie arcydzieło genjalneza króia reżyserów JQE MAYA 

„Hrabina z Texasu* 
W rol. gł. prześliczna Mady Ch TISłIaNS i bożyszcze kokiai Willy Fritsch, 

Niesamowite pełne giozy zdarzenia i wypadki trzymają widza w ciągiem napięcin. 

Seamsy о @. 4. 6, 8 1 10 m. 15 w. 

  

ZWIEDZIĆ ROZMAITE 
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'KTO CHCE dowolnie zatrzymując się, 
ZAGRANICZNE MIASTA 

WARUNKI: Energia, szybka orjentacja i uczciwość 

OFERTY z dokładnem podaniem nazwiska, adresu i zatrudnie- 
nia, kierować do red. «Słowa» «P.a.p.». 

salonowo-sen-=acyjny 

dramat, 
$ 
Ф 
Ф 

& 
  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

oststni miesiąc w Wiłale. 
prawnuczka Łenormanz która 

wróżyła Napoleonowi: Hrzepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d Przyjnvje od godz. 10 zrana 
do 8 ej wiecz, ul. Młynowa 21 m. 6, 
naprzeciw Krzyża, w bramie na 

schody. na prawo.     

  

Siemie Iniane 
Il odsiew znanej odm any «Psłowskij d 
importowanej z Roeji. Zopełnie suche 1 
odczyszczone. Do nabycia w no 

po cenie 1 zł. za Ma. 
ADRES: poczta Molodeczno maj 

ch workach 100 kig. 
tebe Motodeczno, Ria 

Czesław Odyniea 

dokładnie 

Wiązowne 
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WYGRA. RICE PEREZ 
jest ogólnie, w całej okolicy, że ma 
nmysł trochę nie w porządku. Sam 
zresztę to przyznaje, nit prawdaż pocz- 
ciwcze? 

— jest w tem trochę prawdy, 
panie Gantaume. Mam jakiegoś ro- 
baka pod czaszką. 

— Dosyć tego,—przerwał Dėsar- 
naud — później powrócimy do tych 
kwestyj. Ciało zamordowanego może 
być teraz przeniesione do pałacu: 
Sekcja jest konieczna. Obecnie zaj- 
miemy się rewidowaniem pokojów 
służby. Ach, przepraszami O mało 
co nie zzpomniałem © pewnym szcze- 
góle. Panie Gantaume, proszę zdjąć 
but, a teraz oboje z panią Moneuse, 
przyjrzyjmy się trupowi. 

Trzymając but kucharza w ręku, 
sędzia przydlądał się uważnie bada- 
nym. Lecz ci nie drgnęli nawet. Za- 
czął więc przymierzać but do ran i 
sinców na nodze i chociaż nie oapo- 
wiadały one całkowicie, jednak było 

SĘ RAE wani 
więcej prawdopodobieństwa, iż właśnie 
od uderzenia takim butem została 
złamana noga zamordowanego. Lecz 
nagłe przypomnienie słów Moufre'a 
o stosunku Gantaume'a do Ciav sse'a 
wpłynęło na zalajenie tego spostrze- 
żenia. Desarnaud, jak większość urzęd- 
mków republikańskich wchodzić mu- 
siał nieraz w konfiikt z własnem su- 
mieniem, nie chcąc ryzykować utratą 
widoków na awans. Wydało mi się 
mało prawdpodobnem, by agent po- 
licji mógł osobiście dokonać morder- 
stwa. Zazwyczaj oddają to oni w inne 
тесе. Zresztę sędzia nie miał dowo- 
aów obciążających. Ganiaume'a, za- 
równo, jak i innych. 

W zamyśleniu powróciłi wszyscy 
do pałacu. 

— Drogi mistrzu, — zwrócił się 
Desarnaud do doktora Rėverchota — 
mam wrażenie, że zechce pan być 
obecnym przy sekcji zwłok, której do- 
kona ju ro dr. Edmond, 
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i pora pP d. odnie 

е : : praszamy Žądaė bezpłatnie w sklepie Rol- г T ika . 

RAZ CZA) niczym, Szwarcowy 1 (Wielka 15). Po zako- | AP.KOWALSKI” - D. M. K ucackąia> 
PURYĄ ULYS BR CRRYPKI munikowaniu adresu wysyłamy na prowincję. a” Wasza A | tei, 9 — 05, 

at BS EN LS о i i WZA 

„EET 
— Wasz Edmond jest wstretay, Starannie. Pokoje służby odznaczały 

uprzedzano mię o tem, lecz rzeczy: się równie bogatem umeblowaniem, 
jak apartamenta ich pana. Pełno by: 

— Cóż pan chce... ekspert.. jest ło wszędzie obrazów zmskomitych 
to zawsze mieszarina spiskowca i pędzii, szkiców, rzeźb, Był to pałac, 

W pokojach służby 
uderzał kontrast pomiędzy wspania- 

wistość przeszła moje oczekiwania. 

służalca, Taki już fach, 
— Co pan myśli o morderstwię, 

panie sędzie? 
Jest to sprawa ciekawa, lecz za« 

wikłana i pelna zagadek. Sądziłem 
przez chwilę. Pad widział tego Bra- 
banta? A jednak tego ani on, ani 
dozorca, ani kucharz nie popełnili tej 
zbrodni. Co do kobiet, nie może być 
o tem mowy. Przypuszczam, że mu- 
siał być jakiś nieznajomy. Jednak dla 
spokoju sumienia przeszukamy cały 
pałac i folwark. A propos, kiedy uj- 
rzymy pannę Goneret, może tnoglaby 
dać nam cenne wskazówki? 

— Przypuszczam, że jest już bliz- 
ko, Z Burgu do Lugdunu nie daleka 
podróż. 

Rewizję przeprowadzono bardzo 

Odpowieozialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

od 
16-—18-cj A. Michie: 
wicza 04—6, 2 piętro, + 

  

  

DOKTOR 

D, ZELDOWICZ 
chor.WENERYCZ 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor. 

DR MOCZ, 
prz 122 ied 46 
uł.Miekiewicza 24 

tei. 277 

w. Zdr. Nr. Ji. 

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elekirycznošcią i opa- 
łem, Wejścien'ekrępu - 
jące. Adres w Redskcji 

* . 
M. Wilenkin 

i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

wia ul. Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalme, sypialne, sa- 
tony, gabinety, łóżka 
niklowane i angief- 
gkie. kredensy, stoły, 
szzły, biurka, krzesła 

dębowe i t, d. 
Dogodne warunki i na 

raty: 

      

  

tenografji wyucza 
darmo listownie. 
Redakcja  Steno- 

grafa Potskego, 
Warszawa Szczy zla 12 

  

  

Akuszerka 

W.: Smiaiowska 
mnje od @, 9 

aa: ia kaka 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Oddaję 
obrazy 

ZA DRZEwO 
Adres w Redakcji 

«Słowa». 

  

okujemy 
wszelkie sta y, po- 
czyn:jąc od 
złotych na naj- 
pewniejsze gwa 

rarcje u osóh od 
powiedzialnych 

i solidncyh 
Wileńsk'e Biuro 
Komisowo Hardio 
we ksucjonowane 
ut. Micziewieza 21, 

tel. 152 
  

  

Poźyc:ki 
zaat»ia pod 

pewne zab' zpiecze- 
nia bez najmniej. 

87650 ryzyka 
WWileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 
м!, Micklewicra 21, 

tel. 152,     

  

DYREKTOR 
zagranicznej firmy 
wynajmie 1 ® 

elektrycznością ewent. 
tetefonam natychmiast 
Cena obojęsna Oferty 
sub, «Szwecja» do 

Administracji <Słowa> 

  

Drukarnię 
w ruchu za 1000 
dołarów spredamy 

  Gdańska 6, 
Do sprzedan a Telefon 9—05, tur ° pie miski, m 

S ORTEPJAN 
A z krzyżowy lab 

Wielka 33—1, pianino kupię, - dobrze zapłacę Wietka 
NNG POhulanka 9 m. 23, 

  

1) Mieszkanie z 5 
pokoł z kuchnią, 

2) 1-go pokoju z 
uchną, 3) Jokal 
nadający się na 

sklep uęsny, pra- 
cownię lub jadłodajnię 
wraz z mieszkaniem. 
Ut. Tartaki 
(róg Cisnej). Ogłąd, 
ma miejsca © warun. 
kach dow. Się n p. 

pełen luksusu. 

   

ZARAZ do WAĆ 

Nr. 19 

Kzmber, ut. Trocka 3, 
m. 2, 

Rejestr Randloay. 
Do Rejestru Handlowego Dział B Sadu Okr. w Wilnie 

w dn. 10—1. 1927 reku pod Nr. 83 wciąen ęto wpis dodaikowy: 
R. H. B. VI. —83. Firma: pne $towar:yszeni Nauczy- 
cielstwa Polskiego w Wilnie «Spółka akcyjna». Zarząd : Бес- 
nie składa się z d»óch d:rektorów zamieszkałych w Wilnie: 
p zy ul, Królewskiej i: Witolda Czyża i Pistra Hniedziewicza. 
Ws elka koresponden ja, e/eki i pokwitowania z odbioru na- 
łeżności oraz wszelkie »obo wiązania pieniężne i z tytułu w: k- 
sli wymagsją poopisu dwóch osób prawo pešasi = 

144—VI 

  

Do Reiestru Handlowego Dział A SądugOwr. w Wilnie 
w driu 10—1 1927 r. pod Nr. 5074 wciągnięt ; R. H. A. 1. 
5074. Firma: <Kiekromotor biuro elektr.techn czne Szmidć £ 
Dewetow S-ka». Przedmiot—handel arty ułami elektro-tech- 
nicznemi. Sedziba w Wilnoul. Tr cka 9 Pirma rozp częła 
dział.lność 24 czerwca 1926 r. Ws;ólnisy, samieszkał w Wił- 
nie przy ul. M, Stetańs iej Nr. 21 Szożom Dazueltow i Kadisz 
Szm di. Spółka firmowa, £.w:ria m: mocy umowy z dnia 24 
€zerwca 1926 r. na Czas neckreśkny. Z iząd nale y do obyd- 
wóch wsjólników i wszelkie weksie Ce-i i inne zob wiąza- 
nia, wydawane w imieniu spółki p.dpisują obsj wspóimieg 

je.nie, 
" 3545—VI 
  

Do Rejestra Handlowego dział A Sądu Okr. w Wine w 
driu 10— I 1927r. p d Nr. 5076 wciągnięto: k. H. A. 1—5076 
Firma: <Dentex m Józefa Aaidona 1 S.iomona Wiktorowa 
$-xa», Przedmut — sprzedaż przyborów i in t umentėw den: 
Z SCE Siedziba — wiino ul. 4 m owa 26 Firm: isa eje 0 

19 Ór. wspó n cy z mieszkali w Wilnie: 1) Jozeń Awidon pr y ul. 
Qs/miański j 4 i 5ałk'mon Wistorow przy ul. Kalwaryjskiej 20. 
Spółka fira owa, zawarta na mcy umowy z dnia 24 cze wca 
1926 r. na ros jeoen z prawem «:viomatycznego piz:ałużania 
z r ku na rox o ile żaden ze współn ków na miesąc przed 
up ywem te minu nie zażąda rczwią:mes spcłki, Wszystkie 
zobowiązania, wek le i nne dokumenty, wydawane w imienin 
spółki, mają b ć podpisywane pod stempiem tumowym przen 
obu wsjóluików łączn.e. 

3546—V1 

  

Do Reje tru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie w 
dn. 10— 1. 1927 r. pod Nr. 5068 wciągnięt : R. H. A 1.—5068 
Firma: <Alprowicz Załman». Siedziba w Kurzeńcu powiecie 
Wiiejskim. Prz: dmiot — sklep sitykułów skórz-nych. Firma 
istn ej: od 1921 roku, Wiaściciel Ałperowicz Zaiman, zam. 
tamże. 3547—Vi 
  

Do Rejestru IE S4du Okr. w Wilnie w 
dn.10 — I. I r. pod Nr. wciągnięt : R. H. A. I. 5060. 
Fi'ma «Alpe owics Pesias. biedzbi w Ku zeńcu pow. Wileje 
skim. — Przedmiot—skl: p bakalej y i bława ny. Firma istn eja 
od 1924 rugu. Właścicielka ĄAlp:rowicz Pesia, zam przy 

3548— VI 

  

Do Rejes ru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wiinie: 
w dn. 10—1. 1927 r. pod Nr. 507u wciągnięto: R. FH. A.l.—-5070 
Firma: «Chazan Zelda». Si dzłoa w Rudz szkach pow. Wileń- 
s-o-Trockim. Fizedmi t—sklep kolunjalvy, gaianteryjny i łoke 
ciowy. Firma istnieje od 91Uroku. Wxaświcielka Ch-z*n Zelda 
zam. tamże 3249—VI 
  

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 10—ł 1927 r. pod Nr. 5071 wcą nięto: K. H. A. I. — 
5071. Firme: «Choies Chajas. S edziba w Rzečzkach powie- 
ei“ Wilejskim, Hrzedmiot—sklep spożywczy, L-kalji i gaiante- 
1ji. Firma istnieje od 1902 roku. Wiaś.iciel Chod+s Chaja, 
zam. tamże. 35:0—VI 
  

D» Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie w 
dnia 10—1. 1927 r. ped Ni, 5072 wciągn'gi : В. Н. А. 1.—50°2. 
Firma: <D is2+cka Meras. »'eozba w Dułhino we pow. Wilej- 
sk m. Hrzedmio'—sklep drobnych tow»srów. Firma istnieje od 
1925 roku, W łaśc.cieika D.kszy.ka M«<ra. zam, A s 

  

Do Rejestru HandiowEgo Dział A Sądu Okr. w Wilnie w 
dn. 10—1 1927 roku pod Nr. 5073 EA : К. Н. А. В — 
5073. Firma: <Diuzniewski M chał». Siedziba w  Wardumi- 
<ząch Nowych pow tcie Wilejskim. Przedmi t—sk ep spužvw> 
£zy, tytoniowy i łokciowych towarów. Firma istni je od 1924 
rvku. Właściciel Dłu.niewski Micnał, zam. tamże. Sj 

2— 

  

Do Reje-tra Handlowego Dział A Sądu Ókr. w Wilnie 
w dn. 10—1. 1927 rcku pod Na. 5075 wciągnięto: R. H. A. ł.— 
5075. Firma: <U.imenszieja Szymon». Siedziba w Dołhinoa- 
wie pow. Wiłejskim rrzeum ot — handel zbożem i mąką, 
Fiema istnieje oa 1926 roku. Właściciei Maimensztejn 5 ymon. 
zam tamże. 35533—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilai- w 
dn. 10—1. 1927 roku pod Nr. 5077 wciągn €to: R. H,A. 1.—-5077 
Firma: «Guic Szym n». Siedziba w Lo hn wie pow. Wiiej 
skim. Przedmiot — han.el „bożem i mąką. Firma istni. pe 
1925 reku. Wsaściciel Gitiic Szymon, zam. tamże. — 

3554— 
  

Do Rejestru Handlowego Dsi.ł A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 10—11v27 reku pod Nr 5078 wciągnięto: R. H. A I. — 
5078. Firma: <Q: rdon Ch ua— basia». Siedziba w R d szko- 
w i.zach powiecie Wiiejsk m. Przedmiot — skiep drobnych towa- 
rów i galanctji. Firma istnieje od 1890 roku. Wiašcidaika 
Gord,n Chana,Basia, zam. tamże. 3555—V1 

  

Do Rejestru Kes e A Sądu Okr. w W tnie w 
dn.10—1 192/ reku poa Nr wciąznięto: R. H. A. I 5079 
Firma «Goluzin Benojan+ Sedzioa w Rosos ko »iczach pow- 
W.ieįskim. +-r.edmio:—-slep m ęsa. Firms istnieje od 1900 ra. 
ka. Właściciel Godzin Ben. jan, zam. tamże. 3356—VI 

  

Do Rejestru HandlowegoDział A Sądu Okr. w Wilnie—: 
w w dn, 11—l 192 7 «oku pod Nr. 5080 e R. HA. L. 
5080. Firma: «leygzon jewel». Siedziba w Rad sskowicznch 
powiecie Wilejskim. Pizedmtot — sklep drobnych towarów 
Firma istnieje od 1901 roku. Właściciel Iiygzon Jewel, zana 
tamte, 3557—VI 

  

Do Rejestru Handla Daiał A Sądu Okr, w Wilnie 
w dn. 11—11927 r pod Nr. 5081 wciągnięto: R. H. A. 1.-—5081. 
Firma: <Kacowica Szmujło» Siedziba w Krzywiciach pow. Wi- 
lejsk m. Przedmiot—s leo mięsa i kielbas. Firma istnieje od 
1946 roku. Wiašciciel Kacowica Szmujło, zam. a. a 

355 

  

mam ochoty kompromitować damy 
z townrzystwa, 

W pokoju Gantaume'a zraleziono 
przedmioty potrzebne do polowania 
i połowu ryb, oba te zajęcia stanowi- 
ły mamiętność kucharza. Sędzia śled- 
czy przyglądał się uważnie shzelbom, 

łem urządzeniem, a niezwykłym nie- 
porządkiem jaki tam panował. Posia- 
dali oni wiejką jlość garderoby, któ- 
rą udało się widocznie wykraść ich 
panu. W pokoju Brabania pełao by- 
ło pustych butelek, Na ścianie wisia- 

ły liczne fotografje aktorek z napisa- 
mi: Drogiemu Honorjusowi.. Na pa- 
miątkę pięknie spędzonego dnia... 
Przyjacielowi — przyjaciółki i t. d. 
Podczas, gdy przeglądano to wszyst- 
ko, lokej przybrał pozę dumnego lo- 
welasa i z twarzą bezczelną i komicz- 
ną zarazem, zdawał się mówić: „Oto 
tacie są moje zbrodnie!” Podając fo- 
tografje do obejrzenia zaznaczył: 
„Mam jeszcze dużo innych, lecz nie 

oraz wszystkim metalowym przedmio- 
tom, które znajdywały się w tym po- 
koju. Umyślnie nie zwracał on uwagi 
na ślady uduszenia, tak widoczne na 
szyi zabitego, lecz nakazał Edmondo- 
wi sfotografowanie ich, jaknajdokład- 
niejsze i powiększenie odbitek. Ku- 
charz odpowiadał majspokojniej na 
zadawane mu przez sędziego pyta- 
nia, które ten mnożył w zastraszają- 
cy sposób, chcąc swym zwyczajem, 
zapiątać w sieci pytań swą ofiarę, 
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