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ia 1927 r. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

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

WARSZAWA, 18.1. PAT. Senacka 
komisja skarbowe-budžeiowa pod 
przewodnictwem sen. Adelmana przy- 
 stąpiła w dniu dzisiejszym do obrad 

* nad budżetem na rok 1927—8. Za 
podstawę dyskusji komisja wzięła 
projekt budżetu w brzmieniu, uchwa- 
lonem w 3-em czytaniu przez ko- 
misję sejmową. 

Zgodnie z ustalonym programem 
prac komisja przystąpiła  przede- 
wszystkiem do załatwienia budżetu 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Najwyż- 
szej lzby Kontroli Państwa i Prezy- 
djum Rady Ministrów. Wszystkie te 
budżety referował sen. Szarski (Ch. 
N.) witając z zadowoleniem przy 
budżecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
utworzenie oddziału gospodarczego 
kancelarji cywilnej. W dyskusji jaka 
się nad budżetem Prezydenta Rze- 
czypospolitej rozwinęła, po wyjaśnie- 
niach udzielonych przez szefa kance- 
larji cywilnej p.  Dzięciołowskiego, 
przemawiali senatorowie Woźnicki 
(Wyzw.), Adelman (Ch. D.) oraz ks, 
Albrechte (Ch. D.j. Żadnych wnio- 
sków, poza wnioskiem referenta o 
przyjęcie budżetu w brzmieniu sej- 
mowem oraz © przyjęcie rezolucji, 
twzywającej rząd do przedłożenia 
projektu ustawy, normującej uposa- 
żenia Prezydenta nie zgłoszono i 
bez głosowania przystąpiono do 
budżetu Najwyższej lzby Kontroli 

Dyskusła przy tym budżecie do- 
tyczy głównie organizacji kontroli, 
wynikiem zaś jej jest ogłoszona przez 

n. Adelmana rezolucja, wzywająca 
rząd do przedłożenia noweli do usta- 
wy o Najwyższej lzbie Kontroli, na 
dającej Najwyższej Izbie Kontroli pra- 
wo zatwierdzania wydatków budže- 
towych. 

|__ Referując budżet Prezydjum_ Rady 
*miniswów, w skład którego wchodzą 
budżety Najwyższego Trybunału Ad- 
ministracyjnego, Trybunału Kompe- 
tencyjnego oraz przedsiębiorstw: Pol- 
skiej Agencji Telegraficznej, Monitora 
Polskiego i Drukarń Państwowych, 
sprawozdawca sen. Szarski podkreślił 
kompresję wydatków, jako wynik 
oszczędnej gospodarki i nowej orga- 
nizacji Prezydjum Rady Ministrów. 

Przy budżecie P.A.T. sprawo- 
zdawca zauważył, że wprawdzie P.A,T. 
jest przedsiębiorstwem  deficytowem, 
jednak ze względu na odpowiedzial- 
ne zadania jakie ciążą na P. A. T. w 
zakresie propagandy zagranicznej, 
nie należy na ten deficyt zwracać 
zbyt wielkiej uwagi, a raczej patrzeć 
na bilans działalności P.A.T. Dy. 
skusja, o ile chodzi o Najwyższy 
Trybunał Administracyjny, dotyczyła 
ygłównie zbyt powolnego postępowa! 
nia w Trybunale, czemu sprzyjają 
złe warunki lokalu. Z tego też pa- 
wodu sen. Popowski (Z.L.N.) zgłosił 
rezelucję zmierzającą do dostarczenia 
dla Trybunału Administracyjnego od- 
powiednich lokałów. 

Przy dyskusji nad budżetem P,A.T. 
zabierało głos cały szereg mówców. 
Wyjaśnień udzielał dyrektor ;P.A.T. 
Górecki, odpierając zarzuty pod adre- 
P. A. T. Skierowane i wskazując na 
ciężkie warunki w jakich P.A.T. musi 
pracować. Ponadto w dyskusji poru- 
szono kwestję zwinięcia etatów sta- 
łych korespondentów w Paryżu, Lon- 

„„Ajašnieniach dyr. Góreckiego, który 
stwierdził że prowizoryczne zwinięcie 
tych placówek dokonane zostało ty- 
tułem próby, w wyniku dyskusji zgło- 
szcny został wniosek referenta o pod- 
wyższenie wydatków na nadzwyczaj- 
nych korespondentów o 25,000 oraz 
o przyjęcie z tą zmianą budżetu w 
brzmieniu sejmowem. 

W dyskusji nad budżetem Dru- 
karń Państwowych wskazywano na 
utrudnienie tworzenia kapitału obro- 

„towego w tem przedsiębiorstwie z 

powodu zarządzenia odprowadzania 
zysków do kas państwowych. 

Przy «Monitorze Polskim» dyre- 

ktor Baranowski odpowiadał na za* 

„rzuty zbyt wysokich kosztów druko* 
+ wania ogłoszeń i wyjaśnił, że prze- 

ciwnie koszty te nie są wcale wyso- 
kie, przyczem stwierdził, że są one 
miższe od kosztów ogłoszeń niektó- 
ych pism warszawskich. 

Odnośnie wszystkich 3-ch przed- 
siębiorstw referent zgłosił ponadto 
wniostk o podwyższenie © 10 proc. 

wydatków personalnych, z równo- 
czesną taką samą podwyżką pozycyj 

dochodowych. Wreszcie przy budże- 
cie Prezydjum Rady Ministrów, sen. 
Adelman zgłosił rezolucję wzywającą 

rząd do przyśpieszenia stabilizacji U- 
rzędników, 

Na tem porządek dzienny wy- 
czerpano. Następne posiedzenie od- 
będzie się jutro o godz. 10-ej rano. 

  

Minister Sławoj - Składkowski. 
Po likwdacji komunstycz. spsku Hramady. 
Przeprowadzona likwidacja hurt- komunistyczną. Jedynie podobno pos. 

«Sielańskawo Sojuza», 
który był b. ostro zwalczany przez 

ków Hramady wywołała wśród lud- 
ności na wsi ogromne wrażenie. Ze 
wszystkich stron nadchodzą wiado* 

mości o masowem zgłaszaniu się 

włościan do władz, którzy oddają 

swe legitymacje czlcnków Hramacy 
oraż całą bibułę nadsyłaną im grati- 

sowe przez ceniralę Firamady. 
Jeśli chodzi o ugrupowania bia. 

Jaremicz z 

Artykuł Głosu Prawdy: „Bezsens 
masowych aresztoweń* bagatelizuje- 
my jeśli chodzi o jego wpływ na 

rozwijającą się akcję, lecz nie może: 

Hramadę wystąpił z protestem z po- my go pominąć jako symptomu psy- 
wodu aresztowania posłów. W związ. chologji pewnych kół. Państwo nie 
ku z aresztami posłów w rozmowie aresztuje chyba ludzi masowo nie- 
z Marsz, Ratajem Min. Meysztowicz 

dokonanie rewizji w 
klubach poselskich skrajnej lewicy. 

że nym kryzysem, 

zaproponował 

Niema najmniejszej wąipliwości, 

potrzebnie. Aresztowania masowe 

bądź co bącź są dia państwa pew- 

Wszyscy lojalni oby- 

łoruskie, to likwidacja Hiramady nie rewizja taka ujawniłaby wiele mate- watele rozumieją, że władza nie czy- 

wywołała w tych kołach większego 

wrażenia. jest to zrozumiałe, gdyż 
Hramadę oddawna nie uważano za 
partję białoruską, lecz ekspozyturę 

rjału obciążającego 
posłów jek również 
pe na wolności. 

aresztowanych 
i ich kolegów, 

Marsz. 

ni tego rodzaju zarządzeń dla przy: 
jemności. Możliwe są omyłki i błędy 

ataj jednak żądaniu temu odmówił, Personalne, lecz im większa jest mą. 

Odpowiedź min. Meysztowicza na list marsz. Rataja. 

WARSZAWA, 18 I. PAT: We wtorek rano p. minister sprawiedli- 

wości nadesłał odpowiecź na ręce marszałka Sejmu Rataja na list jego w 

sprawie aresztowania posłów Holowacza i Miotły. 

W liście p. minister zawiadamia, że zażądał niezwłocznie ścisłych in- 

formacyj w tej sprawie, po otrzymaniu których zawiadomi p. marszałka 0 

przebiegu sprawy. +. 

Likwidacja akcji spiskowej na prowincji. 

dla przecięcia wrzodu komunistycz- pisywania takich artykułów, jak wła- Likwidacja akcji spiskowej Hra- 
mady na prowincji — wedlug na: 
deszłych wiadomości—dała rezultaty 
nadspodziewane. Wszędzie, gdzie 
przeprowadzono rewizje znalezicno 
poważne iloście materjału obciążają: 
cego w postaci bibuły  komunistycz- 
nej, instrukcjy, korespondencji z par- 
tją komunistyczną raz nierzadko 
broni i amunicji. 

Fakt ten świadczy nader dodatnio 
o akcji naszych władz bezpieczeń- 
stwa, które wybrały, jak widać Z re 
zultatów, moment najodpowiedniejszy 

Aresztowanie członków komitetu okręgowego K.P,B.Z. . 

Dnegdaj organa bezpieczeństwa, 
po dłuższej obserwacji przystąpiły do ilość materjału 

nego. 
Zaznaczyć należy, iż aresztowania 

dotyczyły tylko głównych prowody- 
rów akcji spiskowej. 

sowość aresztów, tem  widoczniejsze 
jest niebezpieczeństwo jakie państwu 
groziło. Areszt kilku ludzi wskazuje 
na komplot antypaństwowy o sla- 
bych siłach, areszt kilkuset wskazuje, 
iż bezpieczeństwo państwa zagrożone 
było spiskiem o rozmiarach poważ- 

dziński, a w prasie polskiej tylko 

tygodnik Głos Prawdy, Kurjer Po- 

ranny i nasze Słowo. Tyiko że tamte 
pisma były z osobą marsz. Piłsud- 
skiego związane, a my nie. 

z 

Nominację pos. Miedzińskiego na 
ministra można różnie tłómaczyć. 

Oto jeden ze sposobów, sposób в0- 
cjologiczny, 

Po przewrocie majowym władza 
przeszła do inteligencji polskiej. 

W chwili formowania gabinetu p. 
Witosa miało dojść do władzy w 
Polsce zbogacone włościaństwo. Ta 
klasa miała rządzić, jak Wenecją rzą- 

dzili niegdyś kupcy, Polską szlachta, 
a Rosją biurokracja. 

Gdyby większość parlamentarna 
była istotne podstawą solidną p. 

Witos stałlby się polskim Stambulij- 

Sejm i Rząd. 
Nastroje sejmowe. 

WARSZAWA, 18. 1. (źel, wł.Słowa), 
W związku z przeprowadzoną likwi- | 
dacją Hramady i innych organizacyj 
komunistycznych, oraz  zaaresztowa= 
niem posłów, w kołach sejmowych 
panuje przekonanie, iż ta ostainia 
sprawa zostanie pomiędzy rządem a 
Sejmem załatwiona szczęśliwie, Sejm 
boi się z powodu aresztowania po- 
słów, co da których zbrodniczej dzia- 
łalności niema wątpliwości, wyw. 
wać jakiekolwiek bądź konflikta z 
Rządem. Związek Ludowo-Narodowy 
1 inne ugrupowania sejmowe wyra- 
żały początkowo ochotę do wystą: 
pienia z inicjatywą w sprawie zwoła- 
nia komisji regulaminowej któraby 
się wypowiedziała w sprawie areszto* 
wania posłów bez uprzedniej proce» 
dury wydania ich przez Sejm, jed- 
nakże myśl ta nie znalazła licznych zwolenników i wobec tego można przypuszczać iż Sejm opozycji z tego 
powodu robić nie będzie. 

nych, lm większa będzie masowość Sk;m. Oczywiście nie byłby tak rady- Wyjazd vice.premjera Bartla. 
tem więcej powinno się unikać wy- 

śnie ten] z Głosu Prawdy. Popisy- 

wanie się ograniczoną demagogją i 

jełkiemi demokratycznemi wykrzykni- 

W ciągu ubiegłych kilka dni u- kami w chwili gdy państwo walczy 
jęto w powiecie Oszmiańskim 
sób. 

W _ powiecie Brasławskim - poza 
dokonanymi już przedwczoraj areszta- 
mi w Drui i Nowym Pohoście, za- 

10 0- z potworną robotą bolszewickich 
kretowisk porównać można do wy: 

stępu jakiegoś Filipa z Konopi, któ- 

ryby po komendzie do ataku, w 
rządzono dałsze obserwacje i rewizje. chwili dla boju rozstrzygającej, starał 
Naogół powiat Brasławski najmniej się przekrzyczeć komendę oficera 
okazał się dotknięty chorobą „komu- 
nizmu*, 

Podczas rewizji znałeziono dużą 
kompromilującego, 

wyglaszaniem swoich osobistych pacy- 

tistycznych skrupułów. 

` * 
Na tle takiego niezrozumienia pier- 

ostatecznej likwidacji komitetu okrę: stwierdzającego niezbicie kontakt Hro- wszorzędnej, historycznej wagi likwie 
gowego Komunistycznej Partji Za: mady z K. P. Z. B. 
chodniej Białorusi. Policji udała się Zupełnie przypadkowo w ręce po- 
przychwycić komitet składający się z licji wpadł specjalny wysłannik С. К, 
czternastu osób. Pomiędzy członkami w Warszawie Strumpf. : i - 

Do Komisji Okręgowe| należał z opóźnianiem zamknięcia Hramady, komitetu organizacyjnego jest kilka 
osób z Hramady białoruskiej. 

Są to Olejniczek, Nowakowski i kiś Misiuro, notowani 
trzeci, nazwisko którego trzymane działacz drobnerowski. 
jest dotychczas w tajemnicy. 

Co zawierała waliza posła Wołoszyna. 
Podczas rewizji w mieszkaniu po- łostockiego znaleziono dużą walizę 

sła Wołoszyna w Sokółce woj. Bia- napełnioną bibułą komunistyczną. 

Wysłannik 1ll Międzynarodówki ujęty. 
W dniu wczorajszym organy bez- przez Braslaw. Przy aresztowanym samych siabrów. Lecz zduszenie ca- 

pieczeństwa ujęły specjalnego wy- znaleziono między innemi wykaz listę 
partjj komunistycz- płac dla członków Hramady będących 

na usługach wojskowego wywiadu 
Adler przybył do Wilna z Łotwy sowieckiego. 

2 - <' В, PPYCTYZZEPO $ 

stannika С. К. 
nej nlejakiego Adlera. 

    

Waldemaras niepewny wladzy. 
Zjazd tautininków domaga się utrzymania stanu 

wojennego, 
Z Kowna donoszą: W ostatnich 

ninków, na którym PN między 
wzięte przez _ zjaz rezolucje wywołały duże poruszenie 

dniach odbył się tutaj zjazd tauti* 
imnemi premjer Wałdemaras. Po- 

w kołach 
politycznych. Rezolucje te domagają się utrzymania stanu wojennego, 
przedłużenia ważności mandatów poselskich do lat 5-ciu, zmniejszenia 
ilości posłów w Sejmie do liczby 35 oraz przeprowadzania wyborów 
prezydenta drogą głosowania wyborców na wzór St. Zjednoczonych 

"ję dynie, Królewcu i Moskwie. Po wy. Ameryki Północnej. 

Zmiany w dyplomacji litewskiej. 
KOWNO, 18. l. PAT. Oczekiwane tu są poważne zmiany na zagra- 

nicznych placówkach litewskich. Poseł w Londynie Galwanauskas ma 
być przeniesiony na stanowisko członka dyrekcji portu kłajpedzkiego. 
Na jego miejsce do Londynu ma być wysłany Naruszeviczius, dotychcza* 

sowy członek rady portu w Kłajpedzie. Do Kowna powrócić mają poseł 
w Moskwie Bałtruszajtis i Sidzikauskas poseł w Berlinie. 

Zakończenie obrad delegacji łotewskiej i 
estońskiej. 

RYGA, 17—|. Pat. Po trzydniowych obradach delegacja łotewska i 
estońska do rokowań w sprawie unji celnej zakończyły wczoraj swe pra- 
ce. W wyniku wczorajszych, trwających 8 godzin posiedzeń, osiągnięto 
całkowite porozumienie we wszystkich punktach. Konferencja przyjęła 
ostatecznie projekt traktatu, 

Tallina. 

Oświadczenie J. E. ks. 

który podpisany będzie po zaaprobowaniu 

go przez oda rządy. Delegacja estońska dzisiejszej nocy wyjechała do 

kardynała Gasparri. 
WARSZAWA, 17—]. Pat. Ablegat apostolski mag. Chiarlo był przy” 

jęty dziś przez p. ministra spraw zagranicznych i złożył mu następującą 

depeszę od kardynała Gasparriego do kardynała Lauriego: 
J. E. ks. kardynał Lauri w Warszawie. Pismo „Action Francaise" 

ogłosiło, jakobym miał powiedzieć, że terytorja, która należały do Niemiec 
przed wojną, powinny być im zwrócone. Proszę Waszą Ekselencję — о- 

świadczyć rządowi polskiemu i ogłosić w prasie, że takie twierdzenie jest 
zwykłem kłamstwem. (—) Gasparri*. 

Walki religijne w Meksyku. 
Arcybiskup na czele oddziału powstańców. 

MEKSYK, 18—1. Pat. Według niepotwierdzonych jeszcze wiadomości 

arcybiskup Guadalajary stanął na czele oddziału powstańczego złożonego ,z 

500 ludzi. 

dacji Hramady wyrasta postać,p. min. 

Składkowskiego. Wytaczano przeciw 

niemu tak wiele zarzutów, w związku 

też aresztowany już uprzednio nieja. z tolerowaniem wewnętrznej rewolu: 
у jako wybitny cji, Stanął przed nami operator Stra- 

tegiczny znakomity, dowódca posia- 

dający wspaniałą cechę dowódcy 

o silnych nerwach, cechę wybrania 

właściwego "momentu. _ Zamknięcie 

Hramady spowodowałoby albo 

otwarcie innej bolszewickiej organi. 

zacji, albo podziemną robotę "tych 

łej wrażej roboty, zamknięcie wyjść 

w tych ślepych  kretowiskach wyma- 

gało twardej dycyzji, siły i rozmachu. 

Przyjął się w prasie „polskiej zwyczaj 

krytykowania władz, chwalenie mniej 

jest rozpowszechnione. Myśmy byli 

alarmistami z powodu Hramady, 

nie wstydzimy się tego, jesteśmy 

raczej z tego dumni, nie coiamy na- 

wet swoich impertynencji wypowiedzia» 

nych pod adresem rządu—lecz właś- 

nie diatego uważamy sobie za obo- 
wiązek dziś skłonić głowę przed 
zasługami szefa resortu Spraw we- 

wnętrznych. 

Cechą społeczeństwa kresowego 
jest wdzięczność, | dlatego od chwi- 
li likwidacji bolszewickiego niebezpie- 

czeństwa witać będzie ono zawsze 

ministra Składkowskiego wdzięcznem, 
szczerem i  serdecznemi „Niech 

Żyje”. 
* 

Schylenie głowy przed zasługami 

min. Składkowskiego, jego inicjatywą, 

jego energiją dyktuje nam uczucie 

dziennikarskiego obowiązku, uczucie 

objsktywizmu i cześć dla zasługi na 

polu pracy państwowej. Jest nam 

równie daleki ideowo i politycznie, 

jak p. Miedziński, który ma być mia- 

nowany ministrem poczt i telegrafów- 

Uznawanie zasług swoich przeciwni- 

ków politycznych uważane jest przez 

niektórych za naiwność polityczną. 

Naprawdę nie jest to naiwność, jest 

to metoda, która się opłaca w większej 

polityce, w polityce szerszych hory- 
zontów i dumniejszych ambicji. 

Pos. Miedziński zwalczał swego 
czasu ustawę o „Naczelnych władzach 

wcjskowych*, min. Sikorskiego, wtedy 
jeszcze, kiedy Klub Pracy raczej tej 
ustawy bronił. Przeciwnikiem ustawy 

w Sejmie był bodaj jeden pos, Mie- 

kalny, «lecz przejście władzy w 
Polsce do rąk |chłopów  cechowałby 
silny egoizm partyjny, wyzysk miast 

przez wieś, zniszczenie ziemiaństwa, 

jako przedmiotu nietyle rozumowych 

ile nerwowych animozji naszego 

włościaństwa, wreszcie brak żywszych 

i większych aspiracji w życiu państwa. 

Ideałem byłby syty chłop w etnicznej 
Polsce. 

Po przewrocie majowym docho- 
dzi do władzy inteligencja polska. 

Gabinety Piłsudskiego to odbicie tej 
inteligencji przez taki aparat, który 

. mie uwzględnia podziału na partje, to 

klisza bez kolorów partyjnych. 

Weszedł do niej Moraczewski jako 

pół socjalista,zale iluż to polskich in- 

teligeniów pokutuje w socjaliźmie. 

Weszli ziemianie psp. Meysztowicz 

i Niezabytowski, miał wejść ks. 

Radziwiłł, lecz inteligencja polska to 
także i ziemianie i szlachta i arysto- 
kracja polska, 

Niema dla gabinetu marsz, Piłsud- 
skiego lepszej formuły, jak przedsta- 

wicielstwo inteligencji polskiej. 

Pos. Miedziński jest pierwszym 

Piłsudczykiem, który ma otrzymać 

tekę od maja. Pierwszym. Reprezen- 

tuje grupę bardzo demokratyczną i 

bardzo militarną. Będziemy go zwal- 

czać jako demokratę, popierać jako 

militarystę. * 

Można inną szkołą iłómaczyć za- 

mierzoną nominację pos. Miedzińskie- 

go. Szkołą nam bliższą, której zadaniem 

jest badanie problemu władzy. 

Władza dziś w Polsce spoczywa 

w rękach marsz. Piłsudskiego. "Ale 

jak on ją wykonywa? 

Powiedział o sobie. 

«Ja rzucam ludzi do wody». 

To znaczy, że próbuje ludzkich 

zdolności, jeśli płynie to znaczy że 

czemś będzie w polityce, jeśli tonie, 

to lepiej by się w polityce nie po- 

jawiał, skoro się w niej utrzymać nie 

może. 

Bezprogramowość Polski, a raczej 

nonsensowność programów naszych 

stronnictw skrajnych jest przyczyną, 

że wola marsz. Piłsudskiego prze- 

ciwstawia się dziś pustyni woli. 

W. tych warunkach Piłsudski przy- 

pomina dziś człowieka, który gra w 

szachy sam z sobą. Grabiałymi prze- 

ciw czarnym. 

A nasza spekulacja na to, że w 
tej partji zwyciężą białe [polega na- 
tem, że my, te białe pionki posiada- 
my ideologję, której częściowe skład- 
niki nie kłócą się z sobą. U pos. 

Miedzińskiego w Głosie Prawdy mi- 

litaryzm kłóci się z demokratyzmem, 

tęsknota do autorytetu władzy z sym- 
patjami do liberalizmu, do żywych 

kolorów anarchji. Polska ma być mo- 

carstwem, lecz broń Boże nie maso- 
we areszty, Polska niech ma silną 

armię, lecz i gadających ile wlezie 
agitatorów bolszewickich. Polska niech 
idzie na wschód, lecz niech rujnuje 

ekonomiczną siłę polskości na wscho- 

dzie. I te sprzeczności na każdym 

kroku uprawniają nas do durnego 

     

Wena EM 18.1, (żel, wł. Słowa) 
ice-premjer Bartel wyjechał w dni 

dzisiegszym do Kiekis Н 
Bilans handlowy wykazuje 

nadwyżkę. 
WARSZAWA, 18.1, (żel, wł, Słow 

Bilans handlowy za styczeń wydać 
je nadwyżkę 28 miljonów złotych w złocie, Nadwyżka w bilansie handlo- 
wym jest jeszcze jednym dowodem, 

że nasza sytuacja gospodarcza usta- 
bilizowała się i wszelkie przesadne 
pogłoski puszczane przez pewne ko- ła o niechybnym kryzysie gospodat- 
czym pozbawione są całkowicie pod- 
staw. 
  

Dr. med. B. SCHERMAN 
Oka chor. wewn. я . й 

Nr. 22. Tel 10657 ‘Оа ос 

twierdzenia, że w obecnych warun- 
kach jedynie my konserwatyści i mo- 
narchiści wiemy czego żądać od 
przyszłości. 

* 

Obóz Wielkiej Polski jest orga- 
nizacją pesymizmu polskiego, @ 

Optymizm nie powinien byč ślepy, 
lecz optymizm jest w pracy czynni- 
kiem twórczym, pesymizm destruk- 
cyjnym. 

Jak ograniczone są cele Obozu 
Wielkiej Polski dowodzi choćby 
wczoraj tu fuż omawiana uchwała 
Chaenów podyktowana _ przez "pe 
Strońskiego, a wyszydzana przez ca- 
lą prasę warszawską, w której się 
mówi o sympatjach dla Obozu i Org. 
Zach, Pr. Państw, jednocześnie. 

Co to znaczy. Oczywiście poli- 
tycznie jest toi nonsens, Nie można 
życzyć jednakowo powodzenia prze- 
ciwnikom na iurnieju, 

Taktycznie nie jest nonsens. En- 
decja chciałaby aby Chrześcj.-Nar. 
stronnictwo było wielkim magazy. 
nem ziemian, którzyby tam siedzieli 
nie biorąc w polityce aktywnej roli. 
Taki jest cel endecji co do tego 
stronnictwa, temu celowi służy p. 
Stroński i zwycięstwem takiego celu 
jest formuła „i tam i tam*, a więc 
„i nie tam i nie tam”. 

* 

Chcemy się teraz wylegitymować 

z tytułu, który widnieje nad artyku- 
łem niniejszym, nad szeregiem uwag 

© rzeczach nie powiązanych z sobą. 

A więc geneza tytułu hołd dla 
wielkiej zasługi, 

Lecz i w naszych uwagach ш#- 

nych mieliśmy wspólną myśl. Cho. 
dziło nam o min. Składkowskiego, 
jako o symbol przeciwnika ideowo- 
politycznego, którego chwalimy. Cho- 

dziło o wyjaśnienie o ile w opty- 

mistycznej pracy dła państwa można 
liczyć na współpracę przeciwników. 
Problem zawiły, skomplikowany, lecz 
jako temat rozmyślań jakże bogaty, 
i problem, który tak jak się układają 
stosunki w Polsce coraz częściej bę- 

dzie stawał przed nami, 
Cat.
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Czteroletni nieurodzaj 
i jego 

SŁOW 

W zwierciadle prasy 
Zachodu. 

w pow. 
skutki. wiem chyba bardziej 

o 

Sytuacja parlamentarna we Francji 
PARYŻ, 18—I, Pat, Rada Ministrów na dzisiejszem posiedzeniu z a- 

ь ы Sprawa rozbrojenia Niemiec nie aprobowala tekst deklaracji, jaką złożyć ma Briand na jutczejszem. po- 
Oszmiańskim schodzi ze szpalt dzienników fran- siedzeniu komisji spraw zagranicznych Izby. Rada Ministrów przedłużyła 

cuskich, nic dziwnego — niema bo* czas trwania mandatu p. Varenne jako gubernatora generalnego Indo chin. 
poważnego w Po skończonem posiedzeniu Rady Ministrów Briand i Sarraut о- 

W przeciągu ostatnich czterech dłużne z żyrem odpowiedzialnych są- chwili obecnej zagadnienia w polityce Świadczyli przedstawicielom prasy, iż w łonie gabinetu, wbrew twierdze- 
lat zrzędu, powiat Oszmiański na ca- 
łym swoim obszarze, przeżywa strasz- 
ną klęskę nieurodzaja w dodatku 
jeszcze do niezagojonych powojen- 
nych ran i wstrząsnień tutejszych 
gospodarstw. Pomimo natężenia przez 
ich właścicieli woli, myśli a nieraz i 
mieęśni w walce z wszelkiego rodza- 
ju niepowodzeniami, ogromem wygó- 
rowanych podatków, danin i t. p. nie 
mając znikąd żadnej pomocy od po- 
czątku rozpoczęcia smutnej swojej 
powojennej egzystencji, obecnie 
trwający w ciągu czterech lat nieu- 
rodzaj doprowadził do całkowitego 
zubożenia miejscowego rolnika, i u- 
padku jego warsztatów pracy. Stan 
rolnictwa w powiecie jest obecnie 
niezmiernie ciężki i na przyszłość 
groźny. Rok rocznie począwszy od 
grudnia miesiąca rozpoczyna się tu. 
taj u większości rolników jak małych 
tak i większych uciążliwy przednó- 
wek, gdyż do tego czasu cały ze- 
brany urodzaj użyty zostaje na opła- 
cenie robotnika, opłatę najmu, po- 
datków oraz na zaspokojenie matar: 
czywych żądań banków i prywatnych 
wierzycieli. Tymczasem, wciąż rosną- 
ce często i gęsto podatki zabijają 
wszęlką inicjatywę ichęć szukania ja- 
kiegokolwiek ratunku dla utrzymania 
się rolnikom na swojej roli i zagro- 
dzie. 

W czasie ostatnich czterech lat 
przeróżne nieszczęścia przeżywał tu- 
tejszy rolnik-oszmiańczyk, w jednym 
roku gwałtowne burze z ulewami 
powodowały wylęganie się całego 
zboża, który to po tem dawał liche 
ziarno przy zgniłej słomie, jak by 
na odmianę, w roku następnym 
nawiedzały rosnące zboża różne 

żuczki i t p. niszcząc 
prawie do trzech czwartych całego 
obsiewu. Walka z niemi i wszelkiego 
rodzaju zabiegi celowe, były nadzwy- 
czaj trudne, a częstokroć wprost nie- 
możliwe wskutek braku odpowied- 
nich metod naukowych. W roku na- 
stępnym rdza zbożowa niszczyła naj- 
lepsze plony,*oziminy wymarzały z 
powodu zbyt łagodnej jesieni i gwał- 
townej zimy, zbiory w tych warun- 
kach w najlepszym razie dawały nie 
zwracające nasion liche plony. Ziem- 
niaki gniły, koniczyny wymarzały, | 

Rolnik tutejszy od chwili powojen- 
nego zagospodarowania się, pracując 
na swojej roli bez żadnego absolut- 

lub naj- 
skromniejszych zasobów pieniężnych, 
zmuszony był w chwilach smutnej i 
nagłej konieczności do zaciągania 
krótkoterminowych pożyczek, ciężaru 
i skutków których, narazie nie od- 
czuwał i nie przeczuwał. 

By nieszczęścia i klęski te od- 
wrócić naprzyszłość od tut. rolnika, 
winne nasze władze miarodajne jak- 
najszybciej, nie tracąc ani chwili cza- 

siadów. Tylko kilkuletni kredyt dla międzynarodowej w Europie niż 
nas, ze względu na wyjątkowo dłu. Kwestja rozbrojenia Niemiec. Sprawa 
gotrwały nieurodzaj w powiecie, ta nas w Polsce szczególnie powinna 

może jeszcze cośkolwiek tutaj na- obchodzić, przedewszystkiem dlatego 
prawić i dopomódz, zaś  trzy- ŻE atak niemiecki wymierzony jest na 
miesięczny wraz z ciągłemi pro- Wschód w nasze granice zachodnie 
centami, protestami i t. p. rol- i Sprawa usunięcia fortyfikacyj w 
nika tylko gubią. Oprócz uzyska- Królewcu i Kistrzyniu powstałych po 
nia pożyczki, niezbędnem jest tut, roku 1922 ma dla naszego bezpie- 
rolnictwu jaknajprędsze otrzymania czeństwa doniosłe znaczenie. | 
nasion siewnych owsa w ilości co- _ Paryski „Łe Temps" omawiając tę 
najmniej do ośmiu wagonów, do Sprawę stwierdza że: с 
piętnastu wagonów sadzonek ziem- „,,, Niemcy przewiekają pertraktacje rozbro- 
niaków, i na chleb do sześciu wa- Jęniowe, co wpływa uje znie na zapoczątko” 

у SA aną już polilykę pojednania i świadczy o 
gonów żyta. Kredyt pieniężny jest braku dobrej woli z ich strony. Zaprzecza 
tutaj niezbędny dla opłaty zaległości to jednocześnie zapewnieniom, jakich Stres- 
najmu, ordynarji, a tem bardziej dla seman udzielił w Genewie, gdy chodziło o 

sz 5 załatwienie sprawy odwołania komisji kon- 
zakupu brakującego wszędzie inwen* trolującej w kości stycznia r. b. Niemcy 
tarza pociągowego, by rolę pod siew utrzymując, że tekst art. 180 traktatu pare 
wiosenny, dobrze i na czas uprawić jowego zezwala im na reorgnnizację fortec 
i obsiać, jest to b. gorąca sprawa, ten Pao Ar 

. ° ZA zi ii Е 
gdyż część posiadanego inwentarza qomie przekrój WOŚ a wyrazów. 
rolnik tutejszy siłą konieczności zmu* Niemcy nietylko muszą wstrzymać wszelkie 
szony był wyprzedać na opłatę bie: roboty fortyfikacyjne, lecz muszą one 16w- 

żących i zaległych podatków. Przy- nież zburzyć to Co zmieniły w Królewcu, 
i о 2 Głogowie i Kistrzyniu od r. 1922. 

RE aa państwowe i ko- Jest to siABARAZŻEJ konieczne, że forte- 
rok 1927 winne być, ca w ten sposób zmodyfikowane nie mają 

chcąc rzeczywistą dać pomoc rolni- już charakteru obronnego, jak to było w r. 
kowi—odroczone do zimy 1928 r. 1919, PZA MAE 

i ias * stwu Polski. Ježeli Niemcy się ociąga- 
bo niema najmniejszego Sensu tytu ły ze spełnieniem swych zabowiąrak, aa 
łem pożyczki siewnej dawać rolniko- czas wzrosną wątpliwości w szczerość ich 
wi gotówkę do prawej ręki, a zmu- zapewnień pokojowych. Obecnie nadszedł 
szać go by lewą ręką oddał ją w moment, w którym trzeba się upewnić co 

+ + i do rzeczywistych uczuć narodu niemieckie- 
postaci podatków i innych świadczeń go, aby posunąć naprzód sprawę zbliżenia, 
pieniężnych. Czyżby taka miała być To zbliżenie byłoby nie do pomyślenia, je: 
pomoc?! Oto są takie naipilniejsze i żeli Niemcy chciałyby uwolnić się od swo- 

nie mające ani jednej chwili do stra- ich zobowiązań kosztem sprzymierzonych 

cenia potrzeby A ach Osz: P Czy danais o żacwiie do 

sktosiae jakia tntaj podadnci = fikacyj, czy w sprawie komisji kontro- 
я kod ist т lującej lub wogóle jakiejkolwiek in- 

równaniu do rzeczywistej dzisiaj bez- nej kwestji, gdzie są prowadzone 

Ww wa ae ód rozmowy z Niemcami, wszędzie u- 
o a, która de L wymaga ca. ławnia się zasadnicza cecha stosunku eko obszarniejszej i kosztowniejszej Niemiec do _ sprzymierzonych z wiel- 

pomocy że Miz. dzisiejszego Rządu, kiej wojny. Cechą tą jest nienawiść 
który chwalić Boga zakiagirował już do Traktatu Wersalskiego i chęć jego 
= m za a aż obalenia. To ustosunkowanie się 

niechaj = g go natchnie, by udzie- Niemiec oświetla w świetnym artyku- 
lając przedwiosenną pomoc rolnictwu Te na laniach' „The Obsėrpėr* Wičk- 
w Kraju, szczególną uwagę zwrócił ” Sc ham Šieed. 
na pow. Oszmiański, a wyjątkową Na elio autor zaznącza, iż pomimo 
opieką rolnictwo tegoż powiatu Oto- Locacno i wejścia Niemiec do Ligi Nar. 
czyć raczył. Michał Łaszkiewicz. am 2 jak — 8 laty brać jest 

wspólnej platformy «b. sprzymierzonych i 
NIEŚWIEŻ. b. i sai, Dziś znalezienie wspólne- 

— Dostawa owsa siewnego. go dla nich mianownika jest mniej łatwe 
Na porządku dziennym ostatniego niż w 1918 r. > 
posiedzenia Wydziału znajdowała się „ gyawiając stosunek Niemiec do Trak“ 

; > Wersalskiego autor pisze: nienawiść do 
sprawa zorganizowania dla powiatu traytatu była głównym powodem wstrętu 
dostawy owsa siewnego !za 70 tys. Niemiec do Ligi Nar. Chociaż Niemcy są 
złotych kredytu przeznaczonego przez obecnie w Lidze Nar. można oświadczyć, 
rząd na pomoc siewną z powodu iż większość społeczeństwa traktuje przyna- 

3 5 к teżność do Ligi raczej jako šrodek do wy- 
nieurodzaju. Wydział zawarł UMOWĘ -ejiminowania traktatu Wersalskiego niż jako 
z «Rolnikiem» w Nieświeżu na do- i ! sposobność współpracowania z innemi mo- 
starczenie 10 wagonów owsa siewne- a. na ró M IE e za- 

cenię '30 zł. zacentn. metrycz. Poruje elę maCzej, lecz nie śmie .ego_po' 
my loco stacja załadowcza. "Według ieuicć brersysigą ępiią Mienie je, 2 e) S ześni » 
kontraktu owies może być zakupio- tem lepiej, traktat Wersajski względnie 
ny tylko w Wielkopolsce lub Lubel- uznanie przez niego odpowiedzialności Nie- 
skiem, inne bowiem dzielnice w u- BYE e” wywołanie wojny musi 
Pa roku RE były rdžą, Stan „opinii niemieckiej czyni prawde- 

zęść wagonów dostarczona będzie podobnem, iż wyrzeczenie się przez sprzy- 
su, bo do stracenia już ich nie ma- do Horodzieja, a część do Lacho- 
my, udzielić rolnikom pow. Oszmiań- wicz. Techniczną stroną rozdawni- 
skiego jaknajdałej idącej pomocy w ctwa zajmie się również <Rolnik» na 
związku że zblizającą się wiosną, podstawie oddzielnej umowy pod 
gdyż beznadziejna sytuacja tut. go- kierownictwem Wydziąłu Powiatowe- 
spodarstw gwałtownie tej pomocy go. Zasadniczo owies sprzedawać się 
wymaga i wypatruje, albowiem włas- będzie za gotówkę, a jedynie w po- 
nych sił i środków już brak. Sytuacja szczególnych wyjątkowych wypadkach 
jest więcej niż grozną! na kredyt. „Rolnik*, który wykazał 

Najpilniejszą dzisiaj już koniecz- niejednokrotnie dużą sprawność han- 
uością jest udzielenie tut. gospodar- dlową, ocenioną . przedewszystkiem 
stwom znacznego kredytu z warun- przez wojsko, które aprowiduje w 
kiem spłaty go w ciągu conajmniej coraz większym zakresie, będzie miał 
od dwóch do trzech lat, lecz nie na jeszcze jedną okazję do wykazania 
weksle, z któremi trzymiesięczne ma- swej dobrej organizacji i sprawności, 

mierzonych pewnych praw, przysługujących 
im w związku z traktatem, uważane będzie 
w Niemczech nie za dowód pojednawcze- 
go stanowiska sprzymierzonych, lecz za nie- 
chętne uznanie zasadniczej słuszności żądań 
niemieckich. 

Sprzymierzone rządy i społeczeństwa 
mają ciężkie zadanie do rozwiązania. Mu- 
szą pracować nietylko w kieruuku Czasowe- 
go uspokojenia, lecz i wykształcenia opinii 
publicznej w Niemczech. Gdyby obecne po: 
glądy niemieckie nie uiegły zmianie, wysił- 
ki sprzymierzonych zawarcia pokoju moral- 
nego z Niemcami ograniczyłyby się do te- 
go, iż jedna strona dawałaby, druga zaś 
przyjmowałaby bez wdzięczności. Taki sto- 
sunek mógłby pobidzić tylko złą wolę, a 
nie osiągnąłby wzajemnego porozumienia. 
Autor uważa, iż byłoby pożądane, aby kwe- 

niom prasy, panuje zupełna zgodność poglądów co do wszystkich aktual- 
nych spraw. Briand zaznaczył nadto, iż dyskusja nad oświadczeniem rzą- 
dowem odbędzie się nasamprzód w senacie. 

Z perspektywy Niemiec 

BERLIN, 18.1 RAT. Oficjalny komunikat niemiecki ó przebiegu ro- 
kowań w Paryżu zaopatruje korespondent paryski Berliner Tageblatt ko- 
mentarzem w którym stwierdza, że kampanja prasowa skierowana jest 
dziś bardziej przeciwko Briandowi niż przeciw Niemcom. Nie należy jed- 
nak oczekiwać rozłamu między Briandem a rządem jedności narodowej. 
We wtorek i środę Briand udzielił komisjom zagranicznym Izby i Senatu 
wyjaśnień w sprawie sytuacji zagranicznej. Korespondent dowiaduje się, 
że Poincare nie życzy sobie osobiście zerwania z Briaadem i niema nic 
wspólnego z pogłoskami o rzekomym rozłamie. 

Kryzys ministerjalny w Niemczech 
Pertraktacje z frakcjami 

BERLIN, 18.1 PAT. Dziś o godz. 11-tej przed poludniem odbyło się 
spotkanie kanclerza Marxsa z przywódcą niemiecko-narodowej frakcji 
Reichstagu hr. Westarpem. 

Według oficjalaego komunikatu, hr. Westarp nazapytanie czy niem.- 
nar. byliby skłonni zgodzić się na rząd śródka, odpowiedział przecząco, 
iż wogóle tego rodzaju ewentualność nie wchodzi dla nich w rachu bę. 

«Berliner Tageblatt» natomiast dowiaduje się ze źródeł dobrze po- 
informowanych, iż w toku rozmowy między Marxem a hr. Westarpem 
poruszana była również możliwość udzielenia poparcia ze strony niem, 
narod. takiemu rządowi środka, w któryby zasiadły osobistości zbliżone 
do niemiecko-narodowych. Na tę propozycję hr. Westarp nie dal sta 
nowczej odpowiedzi zastrzegając sobie decyzję na czas późniejszy po po- 
rozumieniu się z frakcją niem. narod. 

W ciągu popołudnia dr. Max przyjął przywódców bawarskiej pactji 
ludowej a następnie zjednoczenla gospodarczego. Posiedzenie frakcji 
socjalistycznej odbędzie się dziś popołudniu. Rozstrzygnięcie w sprawie 
rekowań nastąpi prawdopodobnie jutro. Od odpowiedzi jaką otrzyma 
kanclerz od przywódcy socjalistycznego posła Maellera zależyć będzie re- 
zultat dalszych rokowań. 

„Times* o stosunkach polsko<niemieckich. 
LONDYN, 18 1. PAT. Poniedziałkowy Times w artykule wstępnym 

p. t. „Nieporozumienia“ omawia przerwę w kontynuowaniu polityki lokar- 
neńskiej w związku z rokowaniami paryskismi © twierdze krolewieckie 
i wywóz materjału, stwierdzając, że stosunki francusko-niemieck e nie są 
tak dobre jak przed dwoma miesiącami, 

Times podkreśla, że Auglja niewiele wie o skombinowaniu wzajem: 
nych stosunków państw bałtyckich, Niemiec, Polski i Rosji, Niemniej 
przeto nagle oświadczenie złożone tydzień temu przez Zaleskiego iż 
Polska jest zdecydowana bronić korytarza i Sląska przed każdym atakiem, 
stanowi ostrzeżenie iż dla Polski sprawa Królewca i nadal ma niezwykłe 
znaczenie i że uważa ona ją za jeden z czynników usiłowań niemieckich 
odzyskania utraconych prowincyj wschodnich. 

Przy tej okazji p. Zaleski załatwia się z fantastyczaym planem zwrotu 
Niemcom korytarza wzamian za połączenie Litwy z Polską, coby dało 
Polsce dostęp do morza przez Kłajpedę. Taki plan jest oczywiście w naj- 
wyższym stopniu nierealny, lecz sam fakt, że niektórzy politycy mogli 
się nim wogóle zajmować jest oznaką niezdrowej atmosfery wynikającej 
z ciągłego naprężenia stosunków między Polską i Litwą z powodu Wilna 
oraz propagandy potężnych stowarzyszeń niemieckich prowadzonej ; z 
poparciem wysokich sfer celem odzyskania utraconych prowinęyj 
wschodnich. į ` \ 

Obecnie kontrowersje panujące w Niemczech pomiędzy poszczegól- 
nemi stronnictwami oraz w łonie pół-tajnych organizacyj pomocniczych, 
nowe dowody, iż Reichswehra posiada w Rosji sowieckiej źródła dostawy 
broni i amunicji, wreszcie gotowość nacjonalistów do obronienia Reichs- 
wehry przed wszelką krytyką — wszystko to naturalnie jest śledzone 
z niepokojem zarówno przez wschodnich jak zachodnich sąsiadów Nie- 
miec. > 

W chwili obscnej Polska czuje się nieco odosobniona. Należy przy- 
puszczać, iż marszałek Piłsudski i jego doradcy powstrzymają się od 
jakiegoś porywczego wystąpienia, jednak stanowisko zajęte przez Polskę 

e ostrożność Francji wobec niemieckich oświadczeń i niemieckiej 
polityki. 

Zabójca Kuruliszwilego skazany na 4 lata 
WARSZAWA, 18,1, Pat, W dniu 18 b, m, w warszawskim Sądzie 

Okręgowym po 5 dniowej rozprawie zapadł wyrok na Stefana Lebruna 
vał Likiernika, który 28 marca 1925 r. zabił poetę działacza gruzińskiego 
Kuruliszwiliego. Zabójstwo to wynikło ma tle dramatu rodzinnego. Sąd 
skazał Lebruna na 4 lata ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu pre- 

wencyjnego. Ч 

Lombard šiskria12 2 @  Wileńskie Tow; 
© Handl. Zastawowe 

Memorandum zjazdu prawo- 
sławnego. 

Memorandum, doręczone w dniu 
3 b. m. marszałkom izb ustawodaw= 

czych oraz członkom rządu Rzeczy- 
pospolitej przez delegację zjazdu praq 
wosławnego w Warszawie, zawiera 
m. in. następujące oświadczenie: 

Duchowieństwo prawosławne na- 
dal pragnie z całego serca wiernie 
służyć interesom państwa polskiego 
1 w tym celu prosi wysoki rząd © 
ułatwienie mu tej pożytecznej dlań 
państwa działalności, uwzględniwszy 
nasiępujące jego życzenia: 1) Przy- 
śpieszyć ustalenie sytuacji prawnej 
polskiego kościoła prawosławnego 
przez wyższą władzę |duchowną; 2) 
nadać całemu duchowieństwu prawo- 
sławnemu, jako bezwzględnie lojalne- 
mu w stosunku do państwa, prawa 
obywatelstwa polskiego; 3) ograni- 
czyć w stosunku do duchowieństwa 
prawosławnego uprawnienia admin|- 
stracyjnych władz świeckich na miej- 
scach, dając duchowieństwu możność 
każdorazowo bronić się przed zarzu- 
tami drogą sądową; 4) zapewnić du- 
chowieństwu prawosławnemu zasiłki 

pieniężne ze skarbu państwa i zabez- 
pieczenie w ziemi, chociażby w tych 
wymiarach, jakie są wskazane w sta- 
tucie, opracowanym przez najwyższe 
władze kościoła prawosławnego; 5) 
do czasu zatwierdzenia statutu i prze- 
prowadzenia w życie zabezpieczenia 
w ziemię duchowieństwa za pomocą 
wyznaczenia dla kościoła prawosław- 
nego w myśl wspomnianego statutu 
wskazanej ilości ziemi, wstrzymać 
parcelację ziem cerkiewnych, pozo- 
Stawiwszy je w posiadaniu klasztorów 
i paratji; 6) znieść rewindykację cer- 
kwi i uwzględnić prośby  parafjan 
prawosławnych co do otworzenia 
tych parafji i cerkwi, które zostały 
zamknięte w ostatnich łatach i nadał 
traktować przychylnie podobne proś- 
by, albowiem każda parafja więcej 
jest jedną więcej opoką mocy i spo- 
koju nietylko dia kościoła, lecz i dla 
państwa. 

7 SĄDOW. 
Radosilaw Ostrowski przed 

Sądem. 
- W dniu wczorajszym na - wokandzie 
sądu okręgowego znalazła się sprawa *dy- 
rektora białoruskiego gimnazjum w Wilnie, 
Ostrowskiego, aresztowanego w niedzielę w 
związku z likwidacją szpiegowskiej rohotydy 
agentów bolszewickich. 

Tym razem Qstrowski odpowiadać miał 
za zakłócenie spokoju publicznego, 

Z racji aresztowania Ostrowskiego w 
tak ważnej, jak obecna sprawie, sprawa o 
zakłócenie spokoju zdjęta została z wokandy 

    
   

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe możenie mu 
materjainie (drzewo, chłeb i t. p.) Od 
1 VII2: b.r, nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli I ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rodziny. 
lenryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 42 m. 5.   
NADESŁANE. 

Idealna Pasta do zębów. 
Krem Perłowy 

Ihnatowicz Lwów. 
  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

ostatni miesiąc w Wilnie, 
prawnuczka Lenorman; która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada "| 
przyszłość, sądowe sprawy, © miłości 
it. d. Przyjmuje od gs 10 zrana 

1 

nipulacje zadużo pieniędzy chłonią co mu zjedna zwiększającą się ciagle sija <winy wywołania wojny» nie była po- 
i czasu zabierają, lecz na  skrypta 

  

NAJPIĘKNIEJSZY MĘŻCZYZNA. 
Ktoby nim mógł być po nagłym 

zgonie Rudolfa Valentino? 
Niech każdy... przepraszam—każ- 

da szuka pilnie po galerji swoich 
znajomych, a choćby nawet po wize- 
runkach najpopularniejszych dziś po 
świecie całym z tenorów i bokserów, 
polityków i wirtuozów, poruczników 
i lawntenisistów... 

Nie znajdzie! Nie znajdzie mężczyz- 
ny tak pięknego, jak opłakany przez 
wszystkie na Świecie niewiasty w 
wieku kiedy się juź lub jeszcze ko- 
cha. 

Co mówię: opłakany! 
ny dotąd. 

Leży oto przedemną egzemplarz 
już setnego wydania książki pary: 
skiej opatrzonej portrecikiem najpięk- 
niejszego pod slońcem mężczyzny. 
Pod portrecikiem faksymil podpisu: 
Rodolfo. Tytuł książki: La vie amou- 
reuse de Rudolph Valentino (Życie 
miłośne Rudolfa Valentino) Autor? 
Doprawdy, mniejsza. Co komu po- 
wiedzą imię i nazwisko p. Edwarda 
Ramond? Papier bibułasty, bylejaki, 
stronie pod 250, na oddzielnych kart- 
kach bylejak odbite sceny filmowe 
oraz wizerunki Valentina,.. Ot, byle 
była książka—i byle szła, szła, Szła 
do rąk niewieściej klijenteli łaknącej 
oglądać jeszcze jeszcze i jeszcze naj- 
piękniejszego, jakiego Bóg kiedy 
stworzył, mężczyzny, słuchania o 
nim, czytania o nim... 

To też rzucono się na książkę p. 
Ramonda. W chwili kiedy kreślę te 
słowa pochłaniają jej nowe setki o- 
bie półkule ziemskiego globu. O 

Opłakiwa- 

popularność i zaufanie rolników. riiszana. 

» 9 : do 8-ej wiecz, ul. Młynowa 21 m. 6, 
e Wydaje pożyczki bez ograniczenia, Procent obniżony, @ шрпеыи'с…:(;.у;:, Pa m       

nem słońcu mieścina włoska, połud- 
niowa, o jakich 30 kilometrów od 

szczęśliwy wydawcol O szczęśliwy wybrzeża* zatoki di Taranto, W 
autorze! miasteczku gra niemal naczelną rolę 

Tylko czytelnikowi nie zazdroś- wychowaniec uniwersytetu w Nea- 
ćmy. Trzeba być wysoce niewybred- polu, doktór medycyny a obzcnie 
nym co do lektury aby nie pożało- uczony weterynarz il sionor cava- 
wać wydanych ż górą trzech złotych liere Gugliemi. To rodzony - ojciec 
(7 i pół franka), * przyszłego filmowego „szeika*, „Czar 

Kogo zaś tytuł książki i tematnie nego Orła* i „pana Beaucaire*. Matka, 
skusił, ten—niech wolno mi' będzie bajecznie podobno piękna, nosiła 
mniemać—tem większą uczuje wdzię- panieńskie imię i nazwisko tak 
czność dla kogoś, co ostrzegawcze: pełne wdzięku i uroku jak ona: Va- 
mi niniejszemi słowy uchronił go od lentina d* Antonguolla. 
zmarnowanego wydatku, a jednak z Z matczynego imienia wziął przy- 
rozchwytywaną dziś książką zapoznał. o swoje nazwisko Rodolpho Va- 

entino. 
ka Tam, w cichej, słonecznej Castel- 

Zaczyna się ona, ta książka, tak lanecie raczył urodzić się 6-go maja 
szalenie interesująco: 1895-go roku. W jakimże innym mie- 

„Nawpół odwalony na bujającym siącu mógł urodzić się Valentino. 
się fotelu, z mawpół opuszczonemi jeśli nie w miesiącu kiedy pączkują 
powiekami rzucającemi delikatny cień róże — i dziewczęta? 
długich, czarnych rzęs na lekko za- W mieście Taranto chodził do, 
różowione policzki, Rudoif Valentino szkół początkowych. A w Perugii od- 
czytał scenarjusz zaprojektowanego dano go do szkoły — kadetów... 
filmu. Położył arkusze na biurko i Miał zostać co najmniej generałem 
rzekł..." albo admirałem. Rodzice wybrali to 

Wiem, że za urwanie w żakiem ostatnie i przenieśli syna do morskiej 
miejscu skoczy mi do oczu niejedna szkoły w Wenecji. 
prześliczna rączka z wymanikiurowa- W Wenecjil W Wenecji jest tyle 
nemi na ostro paznokietkami. pilniejszych rzeczy do robienia niż 

Lecz wolę to niż pozostawić ko „chodzić do szkoły. Osobliwie gdy 
mu złudzenie, że w książce p. Ro- trafi się pod rękę jakaś śliczniutka 
mond znajdzie coś więcej po nad— Bettina... Ach, ileż to przecudnych 
wcale nawet nieudolne—opisanie ży- wieczorów spędził z nią sam na sam 
wota głośnego filmowego artysty. A w gondoli lub na hulaszczych wie- 
nadzwyczajne przygody  miłośne? czorynkach młodziutki student Ru- 
Niestety! Też — zawód, kompletny doli Alfons Rafael (sześciu imion) 
zawód. Gugliemi! Niema jednak absolutnego 

Kto nie wierzy—oto rzut oka po a tembardziej wiecznego szczęścia 
książce... z lotu ptaka. na ziemskim padole. Rodzice Bettiny 

Castellaneta. Cicha, cała w wiecz- odjeżdżali do Ameryki jako zdekla- 

rowani emigranci. Zabrali dziewczyn- 
kę z sobą. Płacze, lamenty... W por- 
cie stoją okręty... Chusteczka, kwia- 
tek zmięty.. Ach, ty mój Bože 
święty! 

Lecz oto jakaś komisja orzeka, 
że Rudolf Gugliemi z racji wątłego 
zdrowia a głównie krótkiego wzroku 
jest najzupełniej niezdatny do służby 
wojskowej zarówno lądowej jak mor- 
skiej. Młody aspirant do rangi co 
najmniej  admiralskiej wpada 'w 

cząrną rozpacz. Otrząsa się z niej, 

biedak, jak może w objęciach  nieja- 
kiej lady Berrymore... Już + zaczynał 
być najpiękniejszym mężczyzną na 
obu półkulach ziemskiego globu. 
Trochę hula. 

Udaje się do Genuy aby tam w 
wyższej szkole studjować zawodowo 
agronomję. I zdobywa istotnie dyp- 
lom agronoma-inžyniera. Ma zaledwie 
17 lat. Wraca do Castellanety. Rodzi- 
ce mają w pobliżu miasta jakiś ka- 
wał ziemi. Rudolfo próbuje wyłado- 
wać nań całą swoją wiedzę rolniczą. 
Lecz — nie dogadza mu to. Fach to 
jakiś mocno przyziemny (spodziewam 
się!) — rolaictwo. Rodolfo ma aspi- 
racje wyższe. Rodolfo żegna się z 
rodzicami i wyjeżdża, z okrągłą sum- 
ką w zanadrzu, przetarć zię nieco na 
szerokim świecie. ' 

Trafia — przypadkiem — do Pa- 
ryża; potem, również przypadkiem na 
Rivierę. Potem, całkiem już nie przy- 
padkowo, znajduje się na bruku pa: 
ryskim bez grosza przy duszy. Teraz 
co? Wracać do Castellanety, do win- 
nie i oliwkowych drzew, do kukury- 
dzy i kalafiorów? Zanic! Wrócił pod 
rodzinną strzechę jedynie aby wziąć 
udział w podziale całej fortuny po- 

  

zostałej po śmierci ojca. Na jego 
dolę przypadło 4000 dolarów. 

Z tym kapitałem puścił się po 
raz drugi w świat—szukać szczęścia, 
zaspokojenia ambicyji pracy, któraby 
mu zapewniła uczciwie zarobiony ka* 
wał chleba do końca życia, 

Pod sam koniec 1913.go roku 
Rodolfo Gugliemi odpłynął z Europy 
do Ameryki Północnej na statku 
«Cleveland» — w charakterze Emi 
granta. 

* 

Można, okazuje się, być najpięk- 
niejszym mężczyzną na ziemskim glo- 
bie a pomimo to znaleźć się w cięż- 
kiej opressji finansowej. 

Rodolfo — piękny Rudi, jak zwa- 
no go we Francji lub piękny Rudy 
jak pisały Angielki w miłośnych do 
niego listach — zapisał się do ksiąg 
ludności Stanów Zjednoczonych jako 
agriculturist, jako zawodowy rolnik, 
Ba! Zapisać się łatwo, znaleźć zajęcie 
o wiele Kaas, 

Nareszcie! Po dlugich tygodniach 
zabiegania 0 pracę, udało mu się 
(dzięki anonsowi. w gazetach (*) 
przystać na służbę do bogacza ame- 
rykańskiego pana Bliss'a (pragnącego 
w wiejskiej swojej posiadłości West- 
burg założyć na wielką skalę ogród 
— właśnie włoski. Niedługo atoli 
włoski agriculturist wytykał włoskie 
szpalery i wznosił włoskie pergole 

*) Jeszcze jeden wielki przykład sku- 
teczności pośrednictwa w dziale ogłoszeń! 
Kto ma uszy do słuchania niech słucha, a 
kto ma choć grosz przy duszy, niech wy- 
daje go śmiało na reklamowanie się w ga: 
zecie — choćby niedaleko szukając w 
«Słowie». 

gdzieś między New-Jorkiem a Bosto- 
nem, Miał nieszczęście nie podobać 
się pani Bliss. On, już najpiękniejszy 
mężczyzna na ziemskim giobiel Mis- 
tress Bliss była nad wyraz wybredną, 
przyznać trzeba! Słowem piękny Rudi 
zmuszony był znowu szukać posady. 

A nie wiodło mu się tak, że p 
wnego dnia niepozostawało nic jane 
go jak zostać zmywaczem naczyń w 4 
jakiejś z pod ciemnej gwiazdy «gre- 
ckiej» restauracji nowojorskiej. I tam 
go dościgła zła dola, Zwolniono go. 
Nie zmywał naczyń dość szybko. 

Tedy dawał łekcje tańców. Potem 
próbował wynajmować się na tance: 
rza po dancingach. Aż wreszcie udało 
mu się dostać na estradę pewnego 
renomowanego kabaretu, do które- 
goś z nowojorskich Maxim'ów. Po. 
znał tam „damę od Maksyma* rów- 
nie piękną jak wpływową. Była te- 
słynna Joanna Savyer, Potrzebowała < 
właśnie partnera do jakiegoś występu 
monstre. Spróbowała wziąć pięknego 
Rudi. Udało sig wyśmienicie. Tworzą 
arę—choć fotografować i fiimowaćt 
aczyna Rodolfowi świtać sława, tav“ 

sława, profesjonalnego, znakomitego 
tancerza. Fortuna zaczyna nareszcie 
uśmiechać się do niego... 

3 
1 

a 

Jakiš impressario zbiera trupę cyk 
retkową mającą występować w San 
Francisco. Angażuje, za grube pie- 
niądze, Rodolfa. Będzie w trupie o- 
peretkowej tancerzem solistą, „Owiaz- 
dą*... Lecz zaledwie rozpoczęto spe- 
ktakle w Sana Francisco następuje 
przyłączenie się Stanów Zjednoczo- 
nych do europejskiej akcji wojennej 
przeciwko t. zw. państwom central- 
nym. Zaczynają się „chude dni* did 
wszelkich wogóle przedsiębiorstw roz=
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   Plaga wilków w Nadleśnictwie Olkieniekiem. 

W Nadleśnictwie Š. + P. z KASPRZYGKICH Olkienickiem dwa olbrzymich rozmiarów wilki usi- "KRONIKA 

     

  

      

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. В. 

z dnia 18—1 1927 r. 
2 p | 170 

Temperatura 
Średnia j ARS 

prad KA ) brak 

Šios ) Południowo-Wschodni 
Uwagi:  Półpochmurno. _Mini- 

<„ły wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (t) Wyjazd p. Wojewody. 

W dniu 17 b.m. p. Wojewoda Racz* 
kiewicz wyjechał z Wilna na jeden 
dzień na teren powiatu. 

— W sprawie dzieci niezna- 
mych rodziców. Komisarjat Rządu 
na m. Wilno podaje do ogólnej wia- 
domości, że w myśl Ustawy z dnia 
LMVIL 1926 r. (Dz. U. R.P. Nr. 72 
poz. 413) osoby znajdujące dzieci 
nieznanych rodziców, lub mające ta- 
kie dziecko w swojej pieczy, winne 
są zawiadomić o tem w ciągu mie- 
siąca od dnia znalezienia dziecka lub 
objęcia nad nim pieczy, Komisarjat 
Rządu na m. Wiino. 

Wcześniejsze wypadki znalezienia 
lub wzięcia w opiekę dzieci niezna- 
mych rodziców, jeżeli nie zosta je- 
szcze spisany akt urodzenia tych 
dzieci lub nie nadano im zgodnie z 
obowiązującemi dotychczas przepisa- 
mi nazwiska, należy zgłosić w termi- 
nie do dnia 20 stycznia r. b. 

Zgłoszenia należy składać w okiene 
ku Nr. 1 Komisacjatu Rządu na 
m. Wilno (ul. Żeligowskiego 4) w go- 
dzinach od 10—13 codziennie oprócz 
świąt i niedziel. 

Osoby, uchylające się od powyż- 
szego obowiązku poniosą skutki kar: 
ne, przewidziane w art. 8 wzmianko- 
wanej Ustawy. 

— (ty Przenlesienie w stan 
"spoczynku. Rewizor Izby Skarbowej 

mum za uobę—90C. Tendencja barometryczna j 

— Wileńskie Załogowe Koło 
T. W. W. przystępuje do zorganizo- 
wania w Kasynie garnizonowem, 
cyklu odczytów ogólnych T. W. W. 
które będą miały miejsce każdego 
piątku godz. 18-ta. 

Inauguracyjny odczyt w dniu 21 
bm. na temat: „Zarys działań armji 
austr. i rosyjskiej na początku kam- 
panji 1914 r.*, wygłosi kpt. S. O 
Sopoćko Janusz. 

Wstęp na powyższe wykłady ma- 
ą oficerowie służby czynnej garnizo* 
nu Wilno, oraz ofic. rez. za wskaza- 
niem legitymacji. 

SZKOLNA. 

— (x) O subsydja dla Polsk. 
Mac, S:koln. Zarząd Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej w Wilnie zwrócił się 
w dniu wczorajszym do Magistratu 
z prośbą o udzielenie mu pewnych 
subsydyj. 

NARODOWOŚCIOWA 
— (w) Nowy Tymczasowy Ko- 

mitet Litewski w Wilnie. W ubiegłą 
niedzielę 16 b. m. w lokalu przy ul. 
św. Mikołaja Nr. 8 odbyły się wy- 
bory nowego Tymczasowego Komi- 
tetu Litewskiego w Wilnie.; 

Przewodniczył zebraniu ks. Kaj- 
ruksztis. 

Sprawozdanie za rok 1926 odczy- 
tał prezes Komitetu dr. Oisejko. Po 
tem odbyły się wybory, które dały 
rezultat następujący: p. Staszis, St. 
Juchniewich, ks, Rasztutis, p. Budre- 
wicz, (wszyscy Ch. D.) p. Karasija, 
p. Welecki. 

Na siódmego członka Komitetu 
został wybrany dr. Oisejko, jednakże 
mandatu swego się zrzekł, a na jego 
miejsce wejdzie zapewne p. Aleksa. 

Jak widzimy w nowym składzie 
Komitetu większość stanowią człon- 
kowie chrześcijańskiej demokracji ina- 
czej t. zw. '„krikszczionów*. Jest to 
fakt nader znamienny, gdyż przedtem 
kiedy w Kownie był rząd ludowców 
— komitet wileński miał na czele lu: 
dowca, teraz kiedy po przewrocie w 

* ni sprawcy dokonali 

p: Władysław Szokalski przeniesiony Kownie władze sprawuje Waldemaras 
został w stan spoczynku. 
&а (t) Nowe stowarzyszenia w 
ievjMie. Władze wojewódzkie zare- 
duifowały w ostatnich dniach nastę- 
zy jące stowarzyszenia: Stowarzysze- 
wie Urzędników Skarbowych (Od- 
1га м Wilnie), Chrześcjański Zwią- 
kėck Handlarzy mięsem i wędliniarzy, 
xe'owarzystwo Kursów wieczorowych 

dla robotników,  Nowoświęciańskie 
giT-wo Dobroczynności, Święciańskie 
gT-wo Dobroczynnyści oraz Związek 
, Kapłanów  Archidjecezji Wileńskiej 
* aUnitas*. 

— Nowa kancelarja notarjal- 
° @а. B. Prokuratór przy sądzie okrę- 
„ gowym w Wilnie p, Władysław Ho- 
ziłownia otworzył po ś. p. Adolfie 
lu Zmaczyńskim kancelarję  notarjalną 
prprzy Wydziale Hipotecznym du 
Okręgowego w Wilnie. 

и MIEJSKA 

— (x) Inwalidzi proszą Ma- 
gistrat o zwolnienie od pod, 
lokalowego. Zarząd związku inwa- 
lidów wojennych w Wilnie, mając na 
"względzie ciężkie warunki materjalne 
'w jakich się obecnie znajdują konce- 
sjonowani inwalidzi zwrócił się w 
dniu wczorajszym do Magistratu z 
prośbą o zwolnienie wszystkich inwa- 
tidow, zamieszkałych ma terenie m. 

e 

z chrześcijańskiemi demokratami do 
spółki, w Wilnie musiało zajść rów- 
nież przegrupowanie. Harmonja sto« 
suaków więc między Litwinami z Wil- 
nem a Kownem panuje zupełna... 

UNIERSYTECKA. 
/ 

— Wykład inauguracyjny Prof. 
Dr. Rafała Radziwiłłowicza na temat 
„droga i _ bezdroża  psychjatrji 
współczesnej” odbędzie się w środę, 
dnia 19 bm. o godz. 7-ej wieczór w 
Sali Śniadeckich. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileński Oddział Zarządu 
Związku Emerytów cywilnych 
Rzeczypospolitej Polskiej zawia- 
damia, iż z powodu niezależnych od 
Zarządu przyczyn, ogłoszone w ga- 
zetach walne zgromadzenie członków 
związku odbędzie się nie 23 stycznia 
i 6 lutego, lecz dwudziestego czwar- 
tego stycznia, zaś w razie braku 
quorum siódmego lutego 1927 1oku 
(w poniedziałki) punktualnie w go- 
dzinach od 2-ej do 6-ej dnia w lo- 
kalu Stowarzyszenia  Urzędników 
Państwowych, przy ulicy Mickiewicza 

Nr. 9 m. 3. 
Sekretarz (—) A. Sienkiemicz 

Prezes (—) Murza-Murzicz, 

padu. Oio Kapitan Pogodziński d-ca za saniami psa, 
4 Kompanji K. O.P. powracał nocą 
sankami z Olkienik do Wojtowa. 
W pobliżu Papierni zagrodziły drogę 

Jak słychać Starosta pow. Wileń- 
sko-Trockiego p. Witkowski zorga- 
nizuje większą obławę, 

Ujęcie sprawcy rozbicia kasy w Landwarowie. 
Jak już podawaliśmy w nocy z 14 

na 15 bm., w odlegiem o 15 minut 
jazdy pociągiem Landwarowie niezna- 

rozbicia kas 
ogniotrwałej w Nadleśnictwie Land- 
warowskiem rabując 9000 zł. go- 
tówką. 

Niezwłocznie na miejsce wypadku 
udali się wywiadowcy Komendy po- 
licji Wilno—Troki i urzędu śledczego 
z Wilna. 

Jednocześnie wyruszył z psem po- 
licyjnym podkomisarz Gliński, jed- 
nąkże z powodu panujących zawiei 
poszukiwania z psem nie mogły dać 
żadnego rezultatu. 

Dopiero pozostawione narzędzia, 
jak lampka do rozlutowywania i t. p, 

pozwoliły wywiadowcy  Songinowi 
ująć sprawcę kradzieży niejakiego 
Antoniego Straszewskiego praktykan « 
ta w Nadleśnictwie. 

Jak stwierdzono Straszewski nie 
umiejąc wyzyskać posiadanej „lampy 
rozlutowującej” dopiero przy pomo- 
cy siekiery zdołał rozbić kasetkę. 
Staszewskiego niezwłocznie aresz- 
towano. 

Przy  aresztowanym znaleziono 
prawie wszystkie zrabowane z Nad- 
leśnictwa pieniądze z których Stra- 
szewski zdołał wydać zeledwie 105 zł. 

Sprawę Straszewskiego przekaza- 
no narazie sędziemu śledczemu w 
Landwarowie. 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych, ‘ 

Do I Komisarjatu, właściciele ub rząd- 
cy domów przy ul.: Krupniczy z-k 5 1 6. 
Makowa 3, 8, 10, 18, 20 i 22. 

Do II Komisarjatu, ul.: Poleska Nr 42 
= Suchanowicza), 44/33 i 46. Targowa Nr 

‚ 6, 11-а i 25. Środkowa Nr 1/6, 4, 4 (d. 
А. 1 M. Skoszykėw), 6, 8, 9, 10, 10 (d. Żu- 
kowskiego), 1l-a, 13, 16 (d. Tuskiewicza) 

18. 
Do III Komisarjatu ul.: Zamkowa Nr 

1,3,9. Skopówka Nr 1, 3, 5, 7, 9, 11. 
Do IV Komisarjatu, ul.: Zwierzyniecka. 

— Zebranie sprzedawców ga- 
zet. Dnia 20 bm. o godz' 6 wiecz od 2 
w lokaru Związku przy uł. Wielkiej 
34 odbędzie się zebranie sprzedaw- 
ców gazet m. Wilna celem powzięcia 
stanowiska w sprawie usuwania 
sprzedawców gazet ze stałych miejsc 
sprzedaży. 

Zarząd Związku wzywa ogół ga- 
zeciarzy do puaktualnego i licznego 
przybycia. 

— Doroczne Walne Zgromadzenie 
Wil. Tow. Ginekologicznego odbędzie 
się we czwartek 20 b. m. o godz. 20 w lo 
kalu Państw. Szkoły Położnych z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1. Odczytanie 
protokułu z poprzedniego W. Zgrom. 2. Za- 
gajenie przez Prezesa i wybór Przewodni- 
czącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sprawo- 
zdanie Sekretarza. 4, Sprawozdanie Skarbni- 
ka. 5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Re- 
wizyjnej. 6. Wybory Władz Towarzystwa 
na 1927 r. 7, Wnioski i interpelacje. 

— Odczyty o Meksyku, Meksyku 
powrócił do 4 p. Melchjor Wańkowicz 
i będzie miał w Wilnie dwa odczyty z prze- 
zroczami. я 

1-szy w dn. 221 o godz. 7-ej wiecz. w 
Sali Śniadeckich U. $. B. «W Krainie Osła 
i Węża». Treść: Nowy Świat wita nas z cy- 
klonami i listami gończymi. Podróż fanta- 
styczna zocA z nad oceanu na szczyt 2600 
metr. Śnieg i banany. 2 kraj 
świata, jego krwawa przeszłość. Kobiety 
<«lindas como su E i k Kong 0 
wieszcze piramidy słońca i księżyca. Xochi- 
milo — Wenecja, = wysokości 2600 metr. 
Metody meksykańskie. 
igi dn. 231. 0 godz. 5-tej w tejże sali. 

<Walka z kościołem w Meksyku». Treść: 
2 światy: moje rozmowy z ministrami i Di- 
skupami. Ostatnie stadjum: wyrzucanie księ- 
ży z kraju, pieczętowanie kościołów, bojkot 
państwa. kątakumbach St. Angel. Spro- 
fanowane mumje. Expijacje w Guadelupie. 
Umęczony krucyfiks. Żałoba. Afg? Cier- 
niowe, włosienica. Polityka socjalna, licyto- 
wanie dusz ludzkich. в 

Tematy akiualne i przez podróżnika na- 
der ciekawie opisywane w pismach stołecz- 
nych jak również wypowiadane przez radjo 
— zapewniają słuchaczom parę godzin wy- 
soce interesujących wrażeń. 

Odczyty urządzane są staraniem Naro-ka ta i u nas w Wilnie stała się atrakcyjną. 

  

tywkowych. Rudolf Gugliemi próbuje Julio Desnoyers w rozgłośnym nie- (polski tytuł filmu „Książę krwi”). 
Szczęścia w Kalifornji; porzuca kar- awem potem filmie „Czterej jezdcy Stanowczo najpiękniejsza kreacja. 
jerę tancerza; dostaję zajęcie urzędni- z Apokalipsy". Przepraszam. Wystą- Owoc długich studjów nad obyczajo” 
Cze w banku; bank pęka — przyszły 
filmowy miljoner znowu na bruku. 
Chce wstąpić do amerykańskiego 
wojska odjeżdżającego do Europy na 

+. plac boju, ale lekarze amerykańscy 
— 3 tego zdania co i włoscy: kandy- 

+ 

ws 
и 

tia 

dat ma slaby wzrok i w dodatku coś 
tam niedobrego w płucach. 

* wieczora, gdy już mu 
ostatnie dolary brzęczą melancho- 
licznie w kieszeni spotyka Rodolfo 
gwiazdę filmową, z którą był się za- 
poznał jeszcze na Słatku transatlan- 
tyckim. To Norman Kerry. Rozmowa 
gcłiodzi naturalnie na Hollywood. 
Hollywood... Los Angeles... Zaczaro- 
wany świat wszelkich możliwości. 
Hollywood! Olbrzymi megafon, z któ. 

„tego wylatują na świat cały imiona 
Yakie jak: Griffith... Mary Pickford... 
Dougias Fairbanks... Hayakawa.„ Olo- 

wanson.. Chaplin... Charlie 
Chaplin... 
„ Czemuż by on, Rodolfo Gugllemi 

nie miał spróbować? 
Tentacja była zbyt wielka, 

swazje Norman Kerry były zbyt wy- 
mowne. W dodatku ona, Norman 
Kerry, ofiarowała swemu już „prote- 
gowanemu* znaczną pożyczkę dlate- 
go aby mógł do Los Angeles (wia- 
domo, że nazwa ta brzmi po polsku 
Aniołowie») pojechać i utrzymać 
Się do czasu zdobycia stałego emga- 
gemeni, 

_ Pojechali. W ośm miesięcy póź: 
niej—było to już pod koniec 1917-go 
roku czy nawef już na początku 1918-go 
—po debiucie w filmie «Przez całą 
noc» wystąpił Rodolfo Gugliemi jako 

ił nie Rodolfo Gugliemi lecz Rodolfo 
alentino, Obiit Gugliemi—natus est 

Valentino, i 
* 

Od tej chwili wzbija się nowa 
„gwiazda* z zawrotną szybkością na 
szczyt firmamentu. Po niesłychanym 

wością i zwyczajami w najwyższych 
sferach Francji z XVlll-go wieku. 
Valentino korzysta ze wskazówek i 
współpracy znakomitych malarzy... 
Przystępuje do spółki Fairbancks-Ma- 
ry Pickford-Chaplin (przedsiębiorst» o 
fiimowe i wytwórnia pod firmą Uni- 
ted Artists Corporation). Zarabia 0l- 

Zubrowa Nr 12, 5. Wiłkomierska Nr 58 92-a, 90, 114, 81, 107, 109, 135. Zaułek Źoł 
1 a 

o omisarjatu, ul. Dobrej Rady 2 4, 4-a, 6, 14, 16, 18, 20, 26. Dobre T 
Ka każ Ko Na lewa strona (za wy- 
Jątkiem domów re przemeld . Bonos a a ch przi owano). Le- 

o Vi omisarjatu, ul: Belmont 3, 412 (2 domy), 16, 26, 32. Ciesielska 1, do 

(t). 

. Bilety w cenie 
gr. wcześniej nabywać moż- 
Gebethnera i Woiffa przy 

a w dniu odczytu przy 

dowej Organizacji Kobiet. 
zł. do 50 

na w Księgarni 
ul. Mickiewicza, 
wejściu na salę, 

RÓŻNE. p 
— Sprostowanie. We wczoraj. 

Szym życiorysie pos. Taraszkiewicza 
zamieszczone zostały poważne błędy, 
jak np. że „pos. Taraszkiewicz dopie- 

ro od 1918 r. stałsię Białorusinem* i 
inne. Informacje te, niezgodne, zresztą 

ludność miejscowa w straszliwy spo- łujac rzucić się na przerażone konie. и ч 
sób trapiona jest przez plagę wilkėw, Kapitan Pogodzinski -widząc naciera е ŚRODA: Wilna od opłat podatku lokalowego. które rozmnożyły się tu w ogromnej jących wilków użył broni oddając 0 a on 0 OWICZOWA 19 Dzis Wsch. si, © g. 7 m.34 ы jak nas m aiz m. liczbie. Notowane są częstę po: szereg SA z karabinu, Naskutek © : ilna powyższej prośbie prawdopo- wilków па bydło a także i ludzi. ciemności strzały chybił , a rozsza- ką 00.0003, 37 obni zadośćuczyni. Przed kilku dniami wydarzył się zno- lałe wilki pozwdach zołaliwikcć zasnęła w Bogu w poniedziałek dn, 17 MATY. = roku 

Fabj.i Seb, WOJSKOWA. wu wypadek takiego zuchwałego na- się sanie rozszarpały podążającego jopatrzona 6. 6. Sakramentami przeżywszy lat =4.       

      
     

       

  

    

  

© godzinie 10 rano. 

w głębokim smutku 

   

Serdeczne <Bóg zapłać» składają RO 

— Popołudniówka niedzielna w Te- 
atrze Polskim. W niedzieję o g. 4-ej pp. 
po cenach najniższych grana będzie świetna 
sztuka St, Kiedrzyńskiego «Wino, kobieta i 
kęzęm 

—Koncert popołudniowy w Teatrze 
Polskim. W sobotę 29-go stycznia o g, 5-ej 
pp. odbędzie się w Teatrze Polskim koncert 
utalentowanej 13-to letniej pianistki Haliny 
Kalmanowiczówny — uczenicy Cecylji Kre- 
wer oraz młodocianej wybitnej skrzypaczki 
Marji Bloch—uczenicy Aieksandra Kontoro- 
wicza. 

Program zawiera kompozycje Chopina, 
Beethowena, Rubinsztejna, Liszta, Szumana, 

“ Sarasate Różyckiego, Głazunowa i innych. 
„Bilety do nabycia od poniedziałku w 

kasie zamawiań Teatru Polskiego od 11—9 
wiecz. bez przerwy. 

— Teatr Rewji <Kakadu», Dziś o 
dz. 7 1 9 wiecz. «W szale karnawału». 
'ielka rewja aktualno-lokalna w 2 czę 

ściach, 13 odsłonach. Ceny miejsc od 75 gr. 
— Dzisiejszy program radjo. 15.00— 

15.25, Komunikat: gospodarczy oraz meteo- 
rologiczny. 

16.45—17.10. Program dla dzieci. 
17,15—18.40. Koncert popołudniowy, 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. 

Jana Dworakowskiego, Felicja Walicza 
(śpiew), Władysław Burkath (fortep.). 

Cz, |-a. 1. Puccini; Fantązja na tematy 
z op. <Cyganerja» — wykona orkiestra. 2, 
a) Puccini: Waje z óp. <Cyganetja», b) Ró- 
žycki: walc z ep. «Casanowa» — odśpiewa 

. Walicka, 3, Chopin: E-dur op. 62 Nr 2, 
preludja: cis-moll i C-dur — wyk. p. 
Burkath, 

„ Czili-a. 4 Petras: <Souvenir de Cho- 
pin», fantazja na tematy szopenowskie — 
wykona orkiestra, 5. a) Hugo Felix: <Sen- 
ne marzenia», b) Denz L.: <Oczy urocze», 
c) Bouglovanni: «Motylek» — odśpiewa p. 
Walicka. 6. a) WŁ Burkath: <Nocturn» Fis- 

) 
Wi. 

Wyprowadzenie zwłok z Kościoła Zbąwiciela przy klinice Uniwer- 
syteckiej, ma Antokolu, na Cmentarz Bernardyński odbędzie się we środę 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni 

Wszystkim, którz; li łaskawie udział w oddanin ostatniej 
й 4 ‚ раёеёсііяйшіоі posługi 

Ś.P, Marji z Oskierków Dąbrowskiej 

per- į 

tryumnfie w dziele wieikiego hiszpan- brzymie sumy oprócz odsetek czyste- 
skiego powiešciopisarza Blasco Iba- go zysku z przedsiębiorstwa. Pierw- 
neza następuje jeszcze większy try- szym filmem wyprodukowanym przez 
umf. Rudolf Valentino kreuje szeika. konsorcjum był <Orzeł Czarny» z 
Film był ultra-romantyczny, wykro- Valentinem w głównej roli. 
jony z powieści Angielki, pani Hull, _ Ale — kobiety? Gdzież kobiety 
pełny nieprawdopodobieństw — ale Valentina, gdzież jego przygody mi- 
szeik, szeik! Był to szał, była to de- łośne? : : 
mencja admiracji... Tysiąc, sto ty- Odpowiem: Jeżeli już p. E. Ra- 
sięcy kobiet na ziemskim głobie za- mond nie wygrzebał żadnej sensacji 
kochało się w szeiku-Vałentino. Resz- od tej strony, nawet żadnej pikant- 
ta padła ofiarą nowej kreacji pięk- ności to — to pogodzić się trzeba 
nego Rudi w filmie «Krwawa arena» z faktem, że wolne pożycie miłośne 
(też powieść Ibaneza Samgrey Arena, Rudolfa Valentino z artystką filmową 
co ma znaczyć mniejwięcej: „Krew i znaną jako Natasza Rambowa musia- 
piaski areny"). Torreador! Kto go ło być najprzykładniejsze w świecie 
nie widział=nic nie widział. Piękny i zgoła pozbawione wszelkich «inte- 
ak Apollo, sławny jak Napoleon. resujących» szczegółów. 
Oto ostatnia w sezonie corrida. Jeanne Acker była pierwszą żoną 
Rozjuszony byk. Juan Gallardo do- Rudolfa Valentino. Rozwiódł się z 
staje się pod jego rogi—i pada ko- mią. Wzięła go w swe posiadanie 
nający w objęcia słodkiej sieroty, artystka filmowa o imieniu i nazwi- 
Carmeny, podczas gdy wyniosła i sku mocno egzotycznem Winifred 
bezduszna Dona Sol z wysokości Shaughnessy, która przybrała sobie 
swej łoży patrzy obojętnie jak gorące filmowy pseudonim Natasza Rambo- 
słońce Andaluzji suszy krew krzep- wa. Przez czas dłuższy żył z nią Va- 
nącą na piaskach areny... Achl.. Achl.. lentino, jak się mówi dość trywialnie 
W 1922-gim jest już Valentino jak «na wiarę». Aż raz z nią i z dwoma 
świat długi i szeroki najpopułarniej- zaufanymi przyjaciółmi pojechał do 
szym jeune premier «srebrnego Tia Juana (jest to miejscowość nad 
ekranu», granicą Meksyku i Stanów  Zjedno- 

А ою i «Monsieur Beaucaire» czonych, gdzie są „kręcone* najwspa- 

z opinją wyrażoną o pośle Tarasz- dur, b) Granados: Taniec hiszpański Nr 2 — 
kiewiczu w artykule wstępnym, niniej- PKogi p Wa uskati tości 
szym prostujemy. ‚ 19.00—19.25. Odczyt p. «Polska a Olim- 

a», TEATR i MUZYKA: ” 19.00—19.25. «Skrzynka pocztowa». Ko- 
komie Reduta na Pohulanee. Diiś opek CH bieżącą omówi Dr. M. Stę- 

a w aktach <Baron cygański» 19,30—19.45. i iczy. I Strauss'a. W roli tytułowej Henryk Mil- 1008-00 it ea e AO y. Wy- 
zę opery poznańskiej, kłądowca Dr, St. Kohn. jai Bas io. Jutro premjera — 2010-2030, Przerwa. : 

:&::в‹ііі K. Wroczyńskiego -Jabozat miło- ty, Pa | Ergai Via. Po JE 
у ‚ 22.30—23,30. Muzyka taneczna. Trans- 

misja z cukierni «Wielka Ziemiańska. 
Koncert wieczorny. (Muzyka lekka). 

Ofiary. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
Bilety 1 abonamenty nabywać można w biurze podróży «Orbis» od godz. 10—4.30 w dnie powszednie i od godz. 10 — 12 w niedzieje i święta. W dniu przedstawienia bilety sprzedaje kasa teatru <Reduta>. — 0. B, na košci6t Serca Jezusowego z — +Pociąg-Widmo> w Teatrze Pol- Podziekowaniem za uchronienie córki od skim. Dziś po raz drugi efektowna i jedno- nieszczęśliwego wypadku w dniu 9 tym lita w zh ziaka Amolda Ridley'a stycz, — zł. 10. <Pociąg-Widmo», która prawdopodobnie bę- ° 25 List do Redakcji. dzie przez szereg wieczorów zapełniała 

Szanowny Panie Redaktorze. 
82 Kas g Teatru Polskiego. 

a rol ażeni: ardzo 
tworząc pod tym * zka koskureację . Wobec podawanych w prasie wiadomo- 

pewnej kstegocji Obrazów kinematograficz- r A al a ak z й 
i w Zawodow, moim przewodnic- 

DL ai as twem uchwaliła protest Panic ostatnim 
wojeńnych czasach. aresztom członków S ze 

Sztnka ta ie i uprzejmie proszą o sprostowanie, że konfe- 
grana była Só tele wik o WASZŹ rencja Zwiąsków Zawodowych Klasewych 

<Pociąg-Widmo»> ze względu na koszty w, tej sprawie niej powzięła żadnych uchwał 
dzienne, związane ż tem przedstawieniem gdyż Związki Zawodowe, jako organizacje 
nie może 2 grany codziennie. * bezpartyjne, sprawami poszczególnych  par- 

Jutro <Pociąg-Widmo>. tji politycznych nie zajmują się. 
— «Proboszcz wśród bogaczy w Proszę przyjąć wyrazy należytego sza- 

Teatrze Polskim. W JRE raz jeden grą- СЧПКИ ! рожазата. 
ny będzie «Proboszcz wśród bogaczy». Sztu- = ró J. Godwod: 

lao 18.1. 27. 

do- 

nialsze filmy z racji okolicy nadają- Diugi rozwód, co? A no, innego 
cej się dla najróżnorodniejszych scen wyjścia niema. Podczas gdy Valenti- 
tudzież gdzie obywatele „suchych” no wojażował sobie po całej Euro- 
Stanów Zjednoczonych, więc i suchej pie z Małgorzatką Scott, RE 
Kalifornji zjezdżają się pić ile się jego powtómy rozwód — w Paryżu. 
da — na zapas). I fam w Tia Juana Ciężka była sprawa i przewiekła. Do» 
wziął Valentino najformalniejszy ślub piero w początkach roku ubiegłego 
z Nataszą Rambową, 1926-go po załatwieniu wszelkich for- 

l co się stało? Wytoczono mu malności dano pięknemu Rudi upra- 
proces o — bigamję. Tak. Proces gniony rozwód. 
grożący więzieniem i to wcale ciąże Pośpieszył zeń skorzystać aby o- 
kiem. Kodeks Stanów Zjednoczonych żenić się z Margareit Murray Scott? 
zakazuje mężczyźnie rozwiedzionemu Nie, niestety. Akurat wówczas zako- 
wstępować w powtórne związki mał- chał się na zabój—w Poli Negri. P. 
żeńskie przed upływem roku od uzy: Е. Ramond zapewnia, że «wielka pol- 
skania rozwodu, Valentino nie ...spo- ska gwiazda filmowa», une wieille- 
strzegł się, że rok jeszcze nie upły- race polonaise nóe 4 Bromberg, bien 
nął. Wobec prawa był on wciąż je- qu'issue d'une famille modeste, ob- 
szczę mężem Jeanny Acker, aczkol- darzała go wręcz płomienną wzaje- 
wiek najprawowiciej z nim rozwie- mnością. 
dzionej. Skandal! Awantura! Składa. _ Wszelako, co do małżeństwa, po- 
nie olbrzymiej kaucji.  Odraczanie stawiła Pola Negri warunek. Ona;po- 
procesu... ‚ jedzie do Europy na 4 miesiące. On 

A gdy rok nareszcie upłynął mu- będzie tymczasem w Ameryce. Jeżeli 
siał Valentino stanąć powtórnie na po czterech miesiącach nie... odechce 
ślubnym kobiercu z Nataszą Rambo- się ani jej ani jemu stanąć u oltarza 
wą. Prawu stało się zadość. Teraz — to się pobiorą. 
dopiero jest panna Shaughnessy pa- Nie odechciało się. Na styczeń 
nią Valentino. On miał wówczas 27 roku biežącego 1927-50 był nazna- 
lat; ona 26. czony ślub. Już rozpoczęto budować 

Podróż poślubna. Londyn. Paryż. przewspaniałą wiilę w Beverlay Hili, 
Gdzieś tam rzuca się w objęcia pię- gniazdko małżeńskie dla Rudolfa Va- 
knemu Rudi któraś z niezliczonych lentino i Poli Negri (rozwiedzionej z 
jego wielbicielek. Zwie się Margarett hr. Dęmbskim)—gdy nagle Valentino 
Murray Scott. W ogniu jej oczu to- rozchorowuje się. Wrzód w żołądku. 
pnieje szczerozłota miłość Rudolfa Operacja natychmiastowa niezbędna. 
Valentino dla Nataszy Rambowej.. Operacja udała się — tylko pacjent 
której on tyle zawdzięcza, która była był już bliski zgonu. Posłano lotnika 
faktyczną jego inicjatorką w kunszt aż do Dćtroit po jakieś serum do za: 
fiimowy, we wszystkie arkana filmo- strzyknięcia. Samolot w powrotnej 
wego kutsztu, która była jego arć- drodze wpadł w jakieś piekielne mgły 

director'em, jak się mówi w Holly. i musiał lądować. Pilot przesiada się 
wood. do auta... 

MĄŽ, SYN i RODZINA. 

   DZICE, RODZENSTWO i CORECZKA 
JĄ 

    

Wypadek z ppułk 
Bobiatyńskim. 

  

W ubiegły poniedziałek komen- 
dant miasta ppułk, St. Bobiatyński 
uległ fatalnemu wypadkowi,.a miano- 
wicie przy wejściu do swego domu 
poślizgnął się nieszczęśliwie i upadł. 
Skutkiem upadku ppułk. Bobiatyń* 
ski złamał prawą nogę. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy na mieiscu ppułk. 
Bobiatyńskiego przewieziono do szpi- 
tala wojskowego na Antokolu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

18 stycznia 1037 r. 
Dewizy i walnty: 

Tranz Sprz. Kupno. 
Dolary 8,98 9,00 8,96 
Holandja 360,80 361,70 35990 
Londyn 43,78 43,89 43,67 

Nowy-York 9,— 9,02 8.08 
Paryż ; 35,88 35,97 35,79 
Р, 26,72 26,79 26,66 
Szwajcarja 173,74 17417 | 17331 
Wiedeń 127.13 12745 “| 12681 

Włochy 38.70 38,79 — 38,61 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 18 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St, Zjedn. 8,97:/4 — 8,961, 

Złoto. 

Ruble 4,77'/, — 4,76 

Listy zastawne. 
Wil. B. Z. zł. 100 żąd, 33.—płac, 32,50 

Cen: Goła 24 : y w Wilnie z dnia 18 

Ziemiopłody: żyto loco Wino 4150 — 43,00 zł za 100 kig., owies 35—: 
mień browarowy — 40, na ki e 

mne 28—30, 34, otręby żytnie 27 — 29, 
lencja spokojna. ziemniaki 8.50 — 10. 

amerykańska 90-100 (w 

.00. T. 
Dowóz dostateczny. 

qka pszenna 
hurcie), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra 

jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
žytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartofiana 80—90, gryczana 
60—70, įęczmianna 55—60, 

—————————————————— 555555 

Lecz tymczasem już był Valenti- 
no—skonał. 

Le Prince Charmant de UEcran 
est mort... 

A w innej paryskiej publikacji w 
języku na poły francuskim i angiel- 
skim pigknie 
nej Rudolfowi 
ariistes d I'ćcran. Rudolph Valentino. 
Sa vie—ses films — ses 

ilustrowanej poświęco- 
Valentino (Les grands 

A : aventures) 
kończy swoją narację p. Andrć Tin- 
= temi EE 

<Książę kina, król serc, artys 
najszłachetniejszy, aricta-oakdk On me, Rudolf Valentino jest już tylko wspomnieniem, jest już tylko cieniem 
krążącym po. ekranie...» 

Wielu największych tcgo świata i 
tem juź nie są. 

Cz. J. 

Korekta, zaprzątnięta «bez res: spra- wą niewątpliwie wielkie wagi Hkwidowa: nia <Hromady» przeoczyła we wczorajszym R: sporo, tym razem, błędów druvar- 

Więc np. Rilke przyszedł na świat by- najmniej nie w <samotnej» (jak wydruko- ah = w z rodzinie urzędniczej. ie miał pogardy dla cwielkiego: 
lecz do wszelkiego plebsu, YE 

W cytacie wiersza powinno b, Wielki Świcie! "nie zaś ZO wielki wale (co zgoła sensu nie ma), A dopieroż nie- 
miecczyznal Aermer nie <irmor», Liebe nie 
<Libe>, mit der Ewigkeif, nie <in der 
Ewigkeit». 

Okropne są te J. W. Korekty — roz- targnienia.



  

4 SŁOWO 

a 1 WE; EC = : Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. aa LS Dziś będą wyświetlane filmy: ы 
вЕ]езп Hand) OWY nież” w dn. 12—1 1927 r. pod Nr. 5096 | wcią- liejski Kitematograł „K U W Y ŻY N 0 M“ ea L PZA a => 

; © R. H. A. I.—5006. Firma: „Czapla Juljan“, Siedziba _ KULTURALNO-O ŚWIATOWY staraniem Głównego Komitetu Rocznicy św. Stanisława Kostki i Zjazdu Katolickiego 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilniej w 
dn.11—1 1927 roku pod Nr. 5082 wciągnięto: R. H. A, 1.—5082 
Firma: «Korzeniewska Serafina» Siedziba w Wilnie ul. Mickie- 
wic42 35. Przedmiot—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 
rokir Właścicielka Kcrzeniewska Serafina, zam. E e 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A $ądu Okr. w Wilnie 
w dniu 11—1I. 1927 roku pod Nr. 5083 wciągnięto: R, H. A. 1. 
—5083. Firma: «Kamicnkowicz Hind4». Siedziba w Dołhinowie 
powiecie Wilejskim. Przedmiot skłep bławztny. Firma istnieje 
od. 1925 roku. Właścicielka Kamionkowicz AE tamże. 

  

Do Rejestru Fiandlowego Dział A Sądu Okr, w Wilnie 
w dn. 11—1 1927r. pod Nr. 5084 audė 6 H. A. 1.—5084. 

„Firma: «Kiszkurno Żenon». Siedziba w Olkowiczach powiecie 
Wijejskim. Przedmiot—skiep spożywczy i drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Kiszkurno Zenon, zam. 
z że. 3561—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 11—1 1927 reku pod Nr. 5085 wciągnięto: R. H. A.I--5085 
Firma: «Lewin Chaws». Siedziba w W. Solecznikąch powie- 
cie Wiieńsko-Trockim. Przedmiot—sklep spożywczo-galantery j- 
ny. Firma istnieje od 1926 roku, Właścicielka Lewin Chawa, 
zam. w Wielkich Solecznikach. as 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w. dn.11—11927 roku pod Nr.5086 wciągnięto: R. H. A. I.—5086. 
Firma: <Presman Chawa>. Siedziba w Budsławiu pow. Wilej- 
skim. Przedmiot—sklep łokciowy. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właścicielka Presman ;Chawa, zam. tamże 

# 3563—VI 

w Lidzie ul. Suwalska 32. Przedmiot — Restauracja. 
Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Czapla Jul- 
jan, zam. tamże. 3584—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.w 
Wilnie w dn. 12—! 1927 r. pod Nr. 5097 wciągnięto: 

R. H. A. -—5097. Firma: „Dłuski Florentyn — 
kino Nirwana*. Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 40. 
Przedmiot—kinematograf. Firma istnieje od 1920 r. 
Wlaściciel Dłuski Florentyn, zam. tamże. 

3585—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1 1927 r. pod Nr. 5098 wclą- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5098. Firma: „Dobkowska Sora*. 
Siedziba w Łidzie ul. Krzywa 20. Przedmiot—sklep 
kolonialny, spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 
1901 roku. Właścicielka Dobkowska c R tamże. 

586—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dn. 12—1I 1927 r. pod Nr. 5099 wcią- 
gnięto: 

- R. H. A. 1.—5099. Firma: „Gielman Wólf*. Sie- 
dziba w Kurzeńcu powiecie Wilejskim. Przedmiot— 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel Gielman Wólf, zam. tamże. 

3587— VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dzicł A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 11—1 1927 r. pod Nr. 5087 wciąg- 
nięto. 

* R. H. A, I. 5087. Firma: «Swirski Eljokim> Sie- 
dziba w Krzywiczach pow. Wilejskim. Przedmiot — 
sklep bakalji, galanterji i blawatny. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Swirski Foki a a: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 12—I 1927 r. pod Nr, 5100 wcią- 
gnięto: 

R. H. A, I.—5100. Firma: „Gielman Zalman“. 
Siedziba w Kurzeńcu powiecie Wilejskim. Przedmiot— 
sklep spożywczy, bakalji i zboża, Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Gielman Z i z 

588— 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr 
w Wilnie w dniu 11—1 1927 r. pod Nr. 5088 wciąg 
nięto: 

2 R. H. A, 1.—5088. Firma: <Szmerkowicz Sosia». 
Siedziba w Dołhinowie pow. Wilejskim.  Przedmiot— 
kawiarnia, piwiarnia i sklep tyfoniowy. Firma istnieje 
od 1921 roku, Właścicielka Szmerkowicz Scsia, zam. 
tamże. ` 3565.— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okrę- 
gowego w Wilnie w dn. 11—] 1927 r. pod Nr. 5089 
wciągnięto: + : 

R. H.£A I.- 5089. Firma: „Szapiro Abram” Sie- 
dziba w Radoszkowiczach pow, Wilejskim. Przed- 
miot — sklep towarów bławatnych. Firma istnieje od 

1906 roku. Właściciel Szapiro Abram, i: B 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w cn. 11—! 1927 r. pod Nr. 5090 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5090. Firma: „Tonchiłewicz Iser.* 

Siedziba w Racoszkowiczach pow. Wilejskim. Przeć- 

miot—sklep maki i krup. Firma istnieje od 1900 ro- 

ku. Wlagciciel Tonchilewicz Istr, zam. iamże. 
3567—VI 

Do Rejestru Handicwego Dział A Sądu Qkr. w 

Wilnie w dniu 12 — | 1927 r. pod Nr, 1801 wciąg- 

nięto wpis dodatkowy: В: 

R. H. A.i1=1801. Firma: « Gerszenowicz Josiel». 
zmienia się na: «Qerszoncwicz Genia». Właścicielka 

Gerszonowicz Genia, zam. przy ul. Zarzecze 23, 

która nabyła przeds ębiorstwo od poprzedniego wła- 

ściciela. 
CE: 3577—-VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr 
w Wilnie w dn. 12—1 1927 r. pod Nr. 2506 wcią 
nięto wpis dodatkowy: 

z * R. H. A.ll-2596. Firma: „Dom Handlowy Kor- 

sakosów spółka firmowa*. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

3578—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu .Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1 1927 r, pod Nr. 5091 wcią- 

ięto: 
wiej "R. H. A, 1.—5091. Firma: <Elperyn  Mowsza». 
Siedziba w Wilnie ul. W. Świętych 7, Przedmiot — 
sklep apteczno-galanteryjny i płyt gramofonowych. 
Firma istnieje od Z roku. paki Eiperyn 

zam, przy ul, Szopena 5. Mowsza, przy pe o 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1 1927 r. pod Nr. 5092 wcią 

iięto: : 
e R. H. A. 1.—5002. Firma: „Benes Chaim-W'ulf“, 

Siedziba w Kurzeńcu pow. Wilejskim. Przedmiot — 
sklep żelazny. Firma istnieje od 1920 roku. Właści- 

ciel Benes Chaim-Wuli, zam. tamże, 
3580—V! 

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu « Okr. 

w Wilnie w dn. 12—! 1927 r. pod Nr. 5093 wcią- 

gnięto: K 
R. H. A. 1.—5093. Firma: «Berzak Mina». Sie- 

dziba w Podbrzeziu powiecie Wileńskim. Przedmiot 

—sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 

1925 roku. Właścicielka Berzak Mina, EE a: 

  

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—!1 1927 r. pod Nr. 5094 wcią- 

ięto: 
ч R H. A. 1.—5094, Firma: „Codykowa Rachil“, 

Siedziba w Kurzeńcu powiecie Wilejskim. Przedmiot 
—sklep spożywczy, bakalji i garnków. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właścicielka Codykowa Rachil, zam. 
tamże. 3582—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie a 12—1 1927 r. pod Nr. 5095 wcią- 
isto: ; 

=. R. H. A. 1.—5095. Firma: „Chodos Jankiel*, Sie- 

dziba w Hruzdowie pow. Postawskim. Przedmiot — 

sklep spożywczy, bakalji i galanterji. Firma istnieje 
ed 1927 roku, Właściciel Chodos m” Ne 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w.Wilnie w dn. 12—1 1927 1. pod Nr. 5101 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5101. Firma: „Gorfinkiel Benja- 
min”, Siedziba w Kurzeńcu powiecie Wilejskim. 
Przedmiot—sklep spożywczy, bakalji i BI Fir- 
ma istnieje od 1921 roku. Właściciel Gorfinkiel Be- 
njamin, zam tamże. 3589— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 12—1 1927 r. pod Nr.5102 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5102. Firma: „Fendler Mera". Sie- 
dziba w Podbrzeziu powiecie Wileńskim. Przedmiot— 
sklep spożywczy, galanterji, manufaktury i żelaza. 
Firma isinitje od 1924 roku. Właścicielka  Hendler 
Mera, zam. tamże. 3590—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział „A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12,1. 1927 r. pod Nr. 5103 
wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 5103. Firma: ,„Holowacz  Wik- 
torja'. Siedziba w Lidzie ul. 3-maja 7, Przedmiot— 
restaurac'a. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel- 
ka Hołowacz Wiktorja, zam. tamże. 

3591—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A -Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 12. 1. 1927 r. pod Nr. 5104 wciąge 
nięto: 

, В. Н. А. !. — 5104. Firma: „Kagan Basia" 
Siedziba w Gródku: powiecie , Molodeczańskim. 
Przedmiot — sklep bławatny i-drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właścicielka Kagan 
Basia, zam. tamże. 

3592—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego. Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12.1 1927 r. pod nr. 5105 wcią- 
gnięto. | 

R. H. A. L—5105, Firma; «Placówka Polska 
Meblowa Stanisław Makowski». Siedziba. w Wilnie 
ul. Zawałna 15. Przedmiot — sklep mebli. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel Stawisław Makow- 
ski, zam. przy ul. 3-go Maja 9. 

3593—VI 
  

Do Rejestru Handlowego. Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dr. 12.1 1927 r. pod nr. 5106 wcią- 
gnięto: . 

R. H. A. 1.—5106. Firma; «Minkes Ženias, 
Siedziba w Nowej Wilejce. Przedmiot — sklep spo: 
żywczy i sprzedaż piwa, Firma istnieje od 1925 ro- 
ku. Właścicielka Minkes Żenia, zam. "e z 

594— 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1. 1927 r. pod Nr. 5107 wciąg- 
nięto: 

R. H. A, 1.—5107. Firma: „Lewin Zysiel*. Sie- 
dziba w Radoszkowiczach powiecie Wi!ejskim. Przed- 
miot— sklep żelaza i drobnych towarów. Firma istnie- 
je od 1890 roku. Właściciel Lewin zwa pre 

  

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1. 1927 r. pod Nr. 5108 wciąg- 

nięto: в 
R. H. A. 1.—5108. Firma: „Łochacz Joachim“. 

Siedziba w Lidzie ul. Wismonty 46. Przedmiot—sklep 
spożywczo - kolonialny. Firma istnieje od 1807 roku 
Właściciel Łochacz Joachim, zam. 24 M 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12.1, 1927 r. pod Nr. 5109 wciąg- 
nięto: 

й R. H. A. I—5109, Firma: <Rudziecki Antoni». 
Siedziba w Lidzie ul. Krzywa 11. Przedmiot —sklep 
win i wódek, Firma istnieje od 1921 roku. Wlašci- 
ciel Rudziecki Antoni, zam. przy ui. Mackiewicza 11. 

3597— VI. 

SALA MiFJSKA (ul. Ostrobramska 5) 
w Warszawie, akcja dramatu rozgrywa się w Rostkowie i Krakowie, oraz w Wiednia 
i Rzymie. Film ilustrowany będzie śpiewami i koncertem religijnym, w wykonaniu * 
orkiestry; «Katedra Najświętszej Marji Panny w Paryżu» zdjęcie z natury w l-ym 
akcie; «Widoki Paryża wzdłuż Sekwany» zdjęcia z natury w l.-ym akcie. 
Ostatni seans o godz; 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskieg o. 

: CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 
KASA CZYNNA: w niedzielę i święta 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 

PRZETARG. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót Publicz- 

nych) ogłasza pisemny publiczny przetarg ofertowy na dostawę materja- 
łów kamiennych (t. j. kamienia na podkład szosowy i szabru) dla budo- 
wy odcinka drogi bitej na trakcie Wilno— Chazbiejewicze— Świętniki— Ro- 
pieje pomiędzy kilometrami: 

a) od km. 9-]-200 m. b. do km./12--560 m.:b. 1 3 

b) od km. 15-330 m. b. do km' 18-ego, razem na ogólnej prze- 
licząc na 1 km. po 720 m* kamienia na podkład i po 

szabru,”a razem na 6 km. — 4320 m* kamienia i 3960 m* 

streni 6 km., 

660 m? 
szabru. 

Dostawa może być dokonaną przez poszczególnych dostawców dla 
kamienia lub szabru oddzielnie dla odcinków nie mniejszych od 1 km. 
przyczem ilość tych materjałów z wyszczególnieniem kilometrów, na które 
reflekiuje dostawca, winna być wskazana w cfercie. Termin wykonania 
całej dostawy do dnia 26 marca 1927 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. 
o godzinie 10 rano w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie 
przy ul. Magdaleny 2, w Oddziale Drogowym, pok. Nr. 87, 

Pisemne oferty w zapieczętowanych 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 ofer- 

cie sumy. 

W razie przyjęcia oferty, wadjum musi być uzupełnione 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 obowią- 
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 nieprzyjęcia żadnej 
oferty. 

ZA WOJEWODĘ 

DYREKTOR .I NŻYNIER (—) SIŁA-NOWICKI. 

w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

NiuSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

© RECUMATYZM 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY ZĘBÓW 4 

! NAGRODZONY 

MEDALAMI 

Chemika NZ 
1 ASTEKARŁ. NA 

2 TARNOPOLA 
3 Do NABYCIA. WSZĘDZIE 

© WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY Bl 

APTEKA MIKOLAŚCHA 

Wydź. Zdr. Nr. 88. 

04644464664646466 

OoODCIHS 
     

      ZOZ e UT ii 
„„AP;KOWALSKI”” RO      WARSZAWA: 
  

  

    

DOKTÓR SU „2 
PIENIĘ: 

D, ZELDOWICZ og bardzo 
a dogodnie 

NE, MOCZOPEG, | | D. H-K. «Zaohetas į 
й SKORNE ы Gdańska 6 E 

od 10-1, od 5-8 w. tel. 9 — 
OKTĆ RCR: Joe gą || poksiemy 

LIeldOWiCZOWA | | sszeikie sunys ро- 
KOBIECE, WENE. | | czynzjąc od З, 
RYCZNE i chor. złotych na naj- 
DRÓG MOCZ, pewniejsze gwa- 

prz. 122 i od 46] | rancje u osób od- 
ul.Mickiewicza 24 powiedzialnych 

tel. 277. ž a KA ! | wileńskie 
w. Zdr. Nr. 31. Komisowo-Handlo. 

6 Do wynajęcia we kamojonowane 
ul, Mickiewioza 21, ® 

pokėį umeblowany 2 tel. 152. 
elektrycznością i opa: 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 

    

10 pokojowy | 
dom murowany 

  

„ „Akaszerka wygodami, ładny 
Wi Smiałowska ogrodem, * laskie 
przyjmuje od godz, 9 i stajnią 

do 19. Mickiewicza do sprzedania 
  

KTO CHCE dowolnie zatrzymując się, 

ZWIEDZIĆ ROZMAITE ZAGRANICZNE MIASTA 
WARUNKI: Energja, szybka orjentacja i uczciwość 

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

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12, 1. 1927 r. pod Nr. 5111 wcią“ 
gnigio: i 

R. H; A. I. — 5111. Firma: „Kuźnia — Jan Ży- 
žniewski i Michał Delenziak S-ka.* Przedmiot — 
prowadzenie kuźni. Siedziba Wilno ul. Niedźwiedzia 
1. Firma istnieje od 1923 r. Wspólnicy, zam: w Wil- 
nie przy ui. Niedźwiedziej 1 — Michał Delenziak i 
Jan Żyżniewski. Spółka firmowa, przyobleczona w 
umowę pisemną w dniu 29 października 1926 r. na 
czasokres roczny. Wszelkie umowy, zobowiązania 
etc. w imieniu spółki wydawane winny być podpisy- 
wane przez obu wspólników łącznie, 

3 3601—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 13 ), 1927 r. pod Nr. 5119 
wciągnięto: 

R. H. A, |. 5119, Firma: „Z Alperowicz, 1. So- 
sienski i Sz. Gurwicz S-ka* Przedmict — eksploa- 
tacja i handel leśny. Siedziba — Wilno ul. Kwia- 
towa 7. Firma istnieje. od 12 czerwcai1925 r. Wspol- 
nicy, zamieszkali w Wilnie: Załman Aiperowicz—przy 
uł. Kwiatowej 7, Jewel Sosienski — przy ul. Nowo- 
gródzkiej 10 i zamieszkały w Wilejce przy ul, Mało- 
deczańskiej 12 Szloma Gurwicz. Spółka firmowa, 

przyobleczona w umowę pisemną w dniu 7 grud- 
nia 1926 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do wszystkich trzech wspólników, wobec czego 
wszystkie umowy, kupna, Sprzedaży lasu i materja* 
łów drzewnych, zobowiązania,;weksle, czeki i wogóle 
wszystkie dokumenty w imieniu spółki wydawane 
wibny być zaopatrzone w podpisy wszystkich trzech 
wspólników. 

3602—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnie w dn, 13—|, 1927 r. pod Nr. 5112 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. 11—5112. Firma: „Sołomiański Mor- 
duch*. Siedziba w Gródku powlecie Mołodeczańskim. 
Przedmiot—sprzedaż chleba, Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Sołomiański RM zam. tamże. 

603—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 13.1 1927 r. pod nr. 5113 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5113, Firma: «Suckawer Jakób». 
Siedziba w Kurzeńcu powiecie Wilejskim. Przed- 
miot—sklep blawainy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Suckawer jakób, zam, tamże. 

3604—Vi 
  

„ „Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 12.1] 1927 r. pod Nr. 5110 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5110. Firma; «Wiara—Stanisław 
Skwarczyński». Siedziba w Wilnie ul. Kalwaryjska 
27. Przedmiot—sklep spożywczy. Firma jstnieje od 
1926 roku. Właściciel Stanisław Skwarczyński, zam. 
tamże. 3598—V1, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 13.1 1927 r. pod Nr. 5114 wcią- 
gnięto: 

Siedziba w Lidzie ui. Suwalska 12. Przedmiot-—sklep 
obuwia. Firma istnieje od 1906 r. Właściciel Szwarc 

łom, zam. tamże. 
RR 3605—VI. 

   

    

    
aózykanówi. 

„C.Harioią ŠA ! : 

у Oddział w Wilnie $ 

9, OPŁACA: inkaso i przewóz towarów, 

Wiieńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
wc ul. Mickiewicza 

2i, tel. 152, 

— 

Е 

Е 
46 m, 6 

WZP. Nr 63 

0dduję | 
0ODTAUZY Lokal 

ZA DRZEWO. duży 
Adres w Redakcji na Skle; fabrykę. 

<Słowa>. Grukarnię, restaurację 
do wynejęcia.. 
ul. Bakszta 4. 

z 

    
    

    

  

ubiono książecze 
'kę wojskową 
wyd. przez P.. 

K. U. Wilno rocznik: 
1902 na imię Wła, 
dysława Możejko zam.. 

Wileńska 28—14, 
— — 

Domu z.18-20 pokoż. 
2 zabudowaniami 

gospodarczemi poszne 
kuję do kupna nie, 
zwłocznie. Informacj 
udzieli Związek Spółe. 

EKSPEDY TORZY : 

į w POZNANIU. 

  

    

      

ul. Stefańska 29, tel. 1051. 

  

YDAJE i i R R. P. Oddział w: J pożyczki na owar i akre Wilnie. "Mala Pohu.. 
dytywy do 800/o (na cu-- lanka 12, telefon 56, 

kier większy). › apei io iii 

Załatwia wszelkie polecenia : пыетіпіц się 
й 2: zgubioną legitys w zakres ekspedycji Światowej 3 ае den 

wchodzące. wydz. prawa U. S, E 
+ sa r « 1925/26 ne 

i ° s mi azimierza 9 Składy i place z bocznicami т Macieja od 
3 kolejowemi, ‚ 
4 uj 
(0090444044444+4444444 agubiłem , wekeel. 

wystawiony przez: 
  

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ 

poleca po cenach tabrycznych artykuły 

Skł. Art. Wilno. 

Biuto Techniczno - Handlowe 

unieważniam Józef 
Markiewicz wieś / 

Wincuki, poczta Gie- 
ranony, pow, Lida, 

Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
Adres tel, — «KRUŻANT Wijno» 

techniczne i materjaly budowlane, 

PRZETARG. 
3 Okręgowe Szefostwo Artylerji w Grodnie za- 

mierza oddać w drodze przetargu ograniczonego do- 
stawę około 10.000 kg. pakuł inianych. 

Firmy, które zechcą wziąć udział w. przetargu 
nadeślą do 3 Okr. Szef. Art. swoje adresy, celem 
przesłania im zaproszenia do złożenia oferty. 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 1927 r. o 
godzinie 10. 

Szczegóły dostawy i gatunku” pakuł ogłoszone 
są w 3 Okr. Szef. Art. w Grodnie i Kier. Filji 3 Qkr. 

   

    

R. H. A, 1.—5114. Firma: „Szwarc Szolam.“ - 

  

- NA RATY! @— 
I Hurt! Detal! 

NAJTAŃSZE 
_ ы RE is ZRÓDŁO! 
Odbiorniki "czesc skŁaDOWE. 

T-wo FH Ktri я „Tino, » ; 

R djo-techniczne % R || Tel Ne 1038, | 

    

   
   

     

   
   

dzieini Spożywców | 

—*Tomasza Juchnie- 2 
wicza na sumę 40 zł. | 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czeslaw Karwowski. Odpowieczialny z ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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