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ROK VI. Nr 16 (1329) 7 E: 

ŁOWO 
Wiłtno Piątek 21 stycznia i82 

) Bedakej I Administzacja mi. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, Teiefony: rrdabeji 243, aiminjstracji/ 238, drukarni 252 

ODDZIAŁY: 

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

DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
IDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
Nowo ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek © 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—u!, Mickiewicza 24 

  

ga 
a; 

  

  

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 302, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe 0 25 proc, drożej. 

ю 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. O. Nr 80259. 

    

O byt Słudjum Rolniczego. 
Ww roku 1924,  zawdzięczając 

Fundacji Naukowej imienia Włady- 
sława i Janiny Hr. Umiastowskich*, 
powstało przy Uniwersytecie Wileń- 

skim Studjum Rolnicze. Znaczna z 

początku frekwencja Słuchaczy — 

kiedy to jeszcze bytu Studjum nie 

stawiano pod znakiem zapytania ani 

uzależniano od względów oszczędno- 

ściowych lub od dochodowości maj. 

„Żemłosławia” — świadczyła o świa- 

domem chwyceniu się przez rolni- 

ków szczęśliwej sposobności kształ- 

cenia swych synów w zawodzie rol- 

niczym w warunkach dostosowanych 

do potrzeb miejscowych. Zaznaczyć 
tu należy, że zespół słuchaczy pra- 

wie wyłącznie pochodził z '/ Kresów 

Wschodnich, ze sfer przeważnie 

drobnego stanu posiadania. Ten o- 

statni moment podkreślamy z całym 

naciskiem, bowiem przy szybka po- 

stępującej przebudowie ustroju agrare 

nego w kierunku likwidacji większej 

własności, Studjum rolnicze przez 

| wyszkolenie w zawodzie rolniczym 

» zastępu młodych i chętnych do pracy 

tej kategorji rolników,żw stanie było 

między innemi w pewnym stopniu 

rekompensować ujemne skutki przy- 

musowego i sztucznego rozdrabniania 

gospodarstw rolnych, ujawniające się 

w obniżeniu wytwórczości rolniczej. 
Pierwotnie przewidywano, że „Fun- 

P... w postaci majątku Žėmiosia- 

wia z folwarkami i dochodów z la- 

sów, całkowicie pokrywać będzie 

wydatki na utrzymanie Studjum Rol- 

niczego. Atoli wkrótce okazało się, 

7 że u «samowys'arczziności» nie może 

być mowy. Nie wchodzimy W_TOZ- 

ważanie czy jest w tem czyja wina, — 

stwierdzamy tylko, że specjalna ko- 

misja międzyministerjalna, która ba- 

dała stan gospodarki rolnej i ieśnej 

w m. Żemłasławiu w końcu września 

ubiegłego roku, przyszła do wniosku, 

że majątek może dawać dochód — 

w wysokości zresztą niedostatecznej 

dla potrzeb Studjum — li tylko po po- 

czynieniu niezbędnych inwestycji osza- 

cowanych ma sumę 250/000 zł. 

Powołując się na orzeczenie mię* 

dzyministerjalnej komisji lustracyjnej 

i konstatując niewystarczalność <Fun- 

dacji», ówczesny minister Wyznań 

" Religijnych i Oświecenia Publicznego 
p. K. Bartel, zakomunikował Uniwer: 

sytetowi Wileńskiemu o zamknięciu 

kredytów dla Studjum Rolniczego na 

rok 1927—1928 ze względu na stan 

zadłużenia Uniwersytetu, 
Cóż dalej? Niewątpliwie stano- 

| wisko ministra W./R. i O. P. będzie 

| poddane rewizji. Ono musi ulęc re- 
wizji z wielu bardzo względów. 

Od czasu przewrotu majowego 

poraz pięrwszy mamy rząd, który po- 

litykę swą, program i zamierzenia 267 

° вро!} 1 skoordynował z  gospodar- 
czemi potrzebami Państwa, który prze- 

| Aęptal lekce sobie ważyć najpoważniejszą 

dziedzinę wytwórczości — rolnictwo, 

a który wreszcie zmienił zasadniczo 

stosunek do Kresów Wschodnich, 
traktując je bardziej równorzędnie i 

wciągając te Kresy w orbitę ogólno- 

państwowej polityki gospodarczej. 

Otóż w interesie właśnie obecnej 
gospodarczej polityki rządowej jest 

dalsze utrzymanie Siudjum rolnicze: 

м go. Zamknięcie Studjum—to zaprze- 
| czenie tej polityki, wyłom w dotych- 

czasowych intencjach rządu a Zara- 

|. zem zaprzepaszczenie potrzeb  ról- 
4 nictwa ogólno państwowych a bynaj: 

Į mniej nie tylko na terenie Kresów. 

| Nikt nie odważy się twierdzić, że 

Av z Kresów zaniedbywali szu- 

“Е kania diėg prowadzących do podnie- 

sienia wydatności, do racjonalizacji 

rolnictwa. Otrzymując jednak wyk- 

ształcenie rolnicze gdzieś w obcych 
stronach, tak dalekich i tak pod 

'_ każdym względem innych, wracali do 

gwych warsztatów bezradni jak za- 
stosować zdobytą wiedzę i praktykę 
na własnym zagonie, wymagającym 
odrębnego sposobu traktowania wo- 
bec odmiennych warunków i właście 

4 

wości. Kio zliczy kapitały wprost do 
błota wyrzucone przez licznych rol- 
ników o niewątpliwie wysokim po- 
ziomie wyksziałcenia, którzy zasto- 
sować chcieli tu metody gdzisindziej 
najlepsze—u nas pociągające za so- 
bą najgorsze skutki, kto zobrazować 

potrafi zniechęcenie, które odczuwać 

musiał tenże rolnik, widząc zni- 

weczenie  najszczyiniejszych swych 

marzeń i dążeń—Studjum Rolnicze 

miało położyć kres gorzkim zawa- 

dom w tej dziedzinie, stwarzając za- 

stępy wykształconych :rolników, po- 
siadających obok wiedzy teoretycznej 

znajomość odrębnych cech i właści: 

wości własnych warsztatów pracy i 

odmiennych warunków ich rozwoju, — 

rolników zdolnych do ruszenia z mar- 
twego punkiu racjonalizacji rolnictwa, 

zwiększenia jego wydajności. 

Temniemniej, .ani projekt pełnego 
Siudjum Rolniczego, obliczony na 
203.900 zł. wydatków, ani nawet pro- 
jekt minimalny na 101.000 zł., redu- 

kujący 9 katedr do 4 i 16 asystentur 
do 4, — nie uzyskał aprobaty Minie 

sterstwa W. R. i O. P. dia tego tyl- 
ko, że majątek Żemłosław nie gwa- 
rantuje Siudjum Rolniczemu... samo- 
wystarczalnošci. Historja szkolnictwa 
poraz pierwszy notuje' nieslycheny 

wprost fakt uzależnienia bytu wyż- 

szej uczelni, bytu Studjum Ro!nicze- 
go w kraju wybitnie relniczym od 

warunków, które megą chyba sfano- 

wić o istnieniu przedsiębiorstwa pry- 

watnego. 

Niezależnie jednak od tego, kal- 

kulacja .- arytmetyczna _ Ministerstwa 
W. R.iQO. P. zawiera kardynalne 
błędy, nie uwzględnia bowiem wac- 
tości wytwarzanych pośrednio przez 

Siudjum Rolnicze w postaci podnie- 

sienia stanu rolnictwa, wartości, któ- 

re i na krocie miljonów szacować 
mało. Zupełnie słusznie przedstawie 
ciele rolników kresowych oświadczają 
się kategorycznie przeciwko łączeniu 
w stosunek uzaleźnienia «Fundacji» 
a Siudjum Rolniczego.  Kresom 
Wschodnim potrzebne jest Studjum 
Rolnicze nie jako pochodna «Funda- 
cji» i nie dla tego, że istnieje «Fun- 
dacja», lecz dla tego, że Studjum w 
Wiinie niezbędnem jest tak w dobrze 

zrozumianym interesie ogólno-pań- 

stwowym, jak interesie Kresów 
Wschodnich. Zabiedni jesteśmy, by 

niestać nas było na 100 tysięcy zło- 
tych na uczelnię rolniczą — i zbył 
dużo kilometrów dzieli nas od Mi- 

dem jednomyślne. W rezolucji Rady 

Wileńskiege Towarzystwa Rolnicze: 
go z dnia 15-go bieżącego stycznia, 

stwierdzającej na wstępie, że Rada 

nie może pominąć milczeniem  nie- 

usprawiedliwionego a wielce krzywe 

dzącego ©gół rolników projektu 

zamknięcia jedynej ma Kresach 
wyższej uczelni "rolniczej, czytamy 

między innemi: 

<Opinja ogółu poraz drugi została 
zaalarmowana tą niesłychaną wiado- 
mością, poraz też drugi sledzi z nie- 
pokojem za przebiegiem obrad i de- 
cyzyj powziętych w tej mierze na ze- 
braniach organizacyj rolniczych, bę- 
dąc jakqajmocniej przekonana, 2е or- 
ganizacje rolnicze, jako instytucje po- 
wołane do czuwania nad normalnym 
rozwojem naszego rolnictwa, katego- 
rycznie i w sposób stanowczy pize- 
ciwko takiemu postanowieniu zapro- 
testują. 

«Zastanawiając się nad projektem 
zamknięcia Studjum Rolniczego w 
Wilnie oraz mad stratami jakie w kon- 
sekwencji tego zamknięcia poniesie 
życie społeczno-gospodat:czo-rolnicze, 
Rada Wileńsk'ego Towarzystwa Rol- 
niczego przychodzi do wniosku, że 
projekt taki zrodził się jedynie na 
skutek nieznajomości i braku odczucia 
potrzeb naszych Ziem Wschodnich, 
posiadających odmienne warunki kli- 
matyczne i glebowe—i jako przeciwko 
takiemu jaknajenergiczniej protestuje». 

Identyczne stancwisko zajmuje 

Związek Kółek i organizacyj Rolni- 
czych Ziemi Wileńskiejj wyrazem 

jego jest artykuł Prezesa tej ergani- 

zacji p. R. Węckowicza w ostatnim 

numerze „Tygodnika Rolniczego”. 
Do akcji protestującej mają przyłą- 
czyć się również Sejmiki pow atowe. 

W dniu 23-go bieżącego miesiąca 

wyjeżdża do Warszawy Prezydjum 

Rady Wileńskiego Towarzystwa Rol- 
niczego w osobach p.p. Wagnera, 
Ruszczyca i Chudzyńskiega, którzy 
złeżą rządowi memerjał Rady w roz- 

ważanej sprawie i zabiegać będą o 
cofnięcie decyzji w sprawie kredytów 

dia Studjam Rolniczego. 
Społeczeństwo kresowe ma pew- 

ność, że lapsus Ministerstwa Wyz- 

nań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego będzie skorygowany i że 

życie przejdzie nad sprawą do po- 

rządku dziennego, tak jak w zapo- 
mnienie idzie sprostewany błąd ze- 

cerski lub niedopatrzenie korektora, 

Nad jedną stroną rozważanej 

kwestji nałeżałoby jednak zastanowić 
się głębiej. Rolnictwo kresowe jest 

zainteresowane w tem, by tego ro- 
dzaju „nieporozumienia* nie miały 

na przyszłość miejsca i by byt Stu- 
djum Rolniczego w Wilnie nie był 
uzaležniany od dorywczych kombi. 

nacyj budżetowych. Tylko w warun. 
nisterstwa, by mogło ono zapominać kach zapewnienia trwałości iciągłości 
o jej znaczeniu politycznem. 

Ponadio zamknięcie Studjum Rol. 
niczego w cbecnych warunkach ozna- 

cza dla nas zamknięcie wogóle drogi 

do ksziałcenia się w zawodzie rolni- 

czym. Brak środków na słudja w 

oddalonych centrach oświaty rolniczej 

siłą rzeczy zmusi młodzież ze sfer 

rolniczych do wstępowania na inne 

wydziały w uniwersytecie wileńskim. 

W warsztatach rolnych odtąd des- 
potycznie rządzić będzie wszechwła- 
dna rutyna i zacofanie, potęgowane 

skutkami reformy rolnej. 

Chmury nad Siudjum Roiniczen 

zgęszczają się nie poraz pierwszy. 

istnienia Studjum, ta wyższa uczelnia 
rolnicza meże przyciągnąć do siebie 

szersze zastępy Słuchaczy a tem sa- 

mem wywrzeć decydujący wpływ na 

rozwój rolnictwa, 

Zygmunt Harski. 

Walka z jaglicą, 

WARSZAWA, 20—I. Pat. W celu 
opanowania i zwałczania szerzącej 
się na Kresach Wschodnich w  za- 
kładach RODZ jaglicy, Mini- 
sterstwo Pracy i O. S$. zorganizowa- 
lo szereg zakładów leczniczo-wycho- 
wawczych, które prawie w zupełno: 
ści pozwoliły wydzielić z zakładów 
opiekuńczych dzieci chore i w ten 

W swoim czasie premjer Wł. Grab- sposób stworzyła się możność zu. 

ski zamierzał likwidację Studjum ze pełnego opanowania tej choroby o 

względów oszczędnościowych, Dziś ile dotyczy to zakładów. Ponadto 

czyni to, pod nieco innym sosem, 
minister tego rządu, który złożył 

niezbite dowody zrozumienia gospo- 

darczego i polilycznego znaczenia 
Kresów Wschodnich. Sytuacja, którą 
można było by nazwać smieszną, 
gdyby nie była jednocześnie tak w 
konsekwencjach tragiczną. 

Zbędnem jest nadmieniać, że za- 

powiędź zamknięcia kredytów dla 
Studjum Rolniczego, czyli zapowiedź 
zamknięcia samego Studjum, wywo- 

łała oczywiście ogólny protest ze 
strony społeczeństwa  kresowego, 
rzekłbym nawet oburzenie. Organi- 

zacje rolnicze, reprezentujące opinię ' 
ogółu rolników, są pod tym wzglę- 

ciwgruźliczych i postanowiono przy” 

rjum w woj. Poleskiem w Dubicy. 

«MIŁOSTKI ARYSTO- 

KRACJI ROSYJSKIEJ » 

fascynujący film na czasie 
szlagier sezonu 

wkrótce w kino „Helios“, 

  

  

  

Dr. med. B. SCHERMANN 
hosp. II kliniki chor. wewn. 

ei 5 obecnie przy ul. Niemieckiej 
r. 22, Tel. 1069, Od 5—7.     

stąpić do organizacji zakładu leczni- organ  socjal-demokratyczny 
cze-wychowawczego, typu sanato* jnnemi: 

Briand o fortyfikacjach wschodnich. 
! PARYŽ, 20. 1. PAT. W przemówieniu wygłoszonem na wczorajszem 

posiedzeniu komisji spraw zagraniczaych łzby, Briand poruszając sprawę 
fortyfikacyj wschodnio-pruskich, powiedział: „Oczekuje się obecnie nowych 
propozycyj niemieckich i nie traci się nadziej, iż układ może być osiag- 
nięty przed l-ym lutego, t. į. datą w której wrazie nie dojścia do poro- 
zumienia sprawa ma być automatycznie przekazana Lidze Narodów*. 

Briand zaznaczył dalej, że sprawa rozbudowy fortyfikacyj wschodnio- 
pruskich wysunięta została jeszcze przed zainaugurowaniem polityki ło- 
karneńskiej powstała bowiem w okresie okupacji Zagłębia Ruhry. Odprę- 
żenie, jakie się od tej pory ujawniło dzięki polityce zbliżenia pozwoliło 
międzysojuszniczej komisji kontrolnej przeprowadzać swe ankiety bardzie 
metodycznie, co dawniej napotykało na znaczne trudzości. Niemniej jed- 
nak system kontroli, który będzie wprowadzony pod egidą Ligi Narodów 
dawać będzie z racji ciągłosci tej kontroli większe frękojmie skuteczności. 

Rykow nawołuje do pogotowia wojennego. 
WIEDEŃ, 20 I. PAT. „Neue freie Pressz* donosi z Moskwy, że 

przewodniczący rady komisarzy ludowych Rykow, wygłosił w Moskwie 
mowę, w której między innemi oświadczył, że we wzmożeniu faszyzmu 
w pobliżu granic Rosji i zamachach stanu w Polsce i na Litwie tkwią 
możliwości zatargów. Istnieje również niebezpieczeństwo, że małe państwa 
bałtyckie będą używane jako narzędzie przez wielkie państwa imperjali- 
styczne, jak np. Angiję. 

Rykow zakończył swe przemówienie usilnem wezwaniem do zebra- 
nych. aby popierali akcję budawy w Rosji ciężkich samolotów, Rosja 
bowiem uposażona jest dobrze tylko w lekkie samoloty, 

List prezydenta Hindenburga. 
Oddanie inicjatywy tworzenia rządu partjom centrowo 

prawicowym. 
BERLIN, 20—1. Pat, W. godzinach popoludniowych : prezydent Hin- 

denburg wystosował do kanclerza dr. Marxa pismo następującej treści: 
Sytuacja w polityce zagranicznej i wewnętrznej Rzeszy 'wymaga po: 

wołania do życia zdoinego do pracy i silnego rządu. Rząd będzie mógł 
z najlepszym skutkiem pracować tylko wówczas, jeżeli znajdzie poparcie 
większości partyj. Stworzenie takiej większości ze współudziałem lewicy 
jest przynajmniej chwilowo niemożliwem do urzeczywistnienia. Próby 
utworzenia rządu opartego wyłącznie na partjach środka nie udały się, 

Zwracam się więc obecnie do Pana, Panie Kanclerzu, z prośbą, byś 
zechciał podjąć misję utworzenia jak najrychiej rządu. opartego na wię- 
kszości partyj mieszczańskich Reichstagu. Równocześnie apeluję do ode 
nośnych frakcyj Reichstagu, kióre wchodzą w tym wypadku w rachubę, 
by kierując się względami na dobro ojczyzny, zechciały zapomnieć o wąt- 
pliwościach natury osobistej i podając sobie ręce do współpracy pod 
pańskiem przewodnictwem połączyły się w rządzie który nie w _ interesie 
poszczególnych partyj, ani też przeciw nim, lecz zgodnie z konstytucją 
zdecydowany jest pracować. dla dobra ojczyzny. Na tym nowym rzą- 
dzie mimo, iż nie będą w nim zasiadali. przedstawiciele partyj lewico- 
wycłr ciążyć będzie szczególnie obowiązek stania na straży zasadni- 
czych interesów szerokich warstw robotniczych ra równi z innemi spra- 
wami państwowemi, 

Proces Riccioti Garibaldiego. 
PARYŻ, 20 I. PAT. W dalszym ciągu rozpoczętego dzisiaj procesu 

przeciwko Katalońiczykom i Riccioiiemu Garibaidiemu zeznawał pułk. 
Macia, który zapewniając o swej miłości dia Francji stwierdził, że eelem 
sprzysiężenia było utworzenie republiki katalońskiej. — Z kolei Garibaldi 
oświadczył, że dowiedział się © wykryciu spisku już po swojem uwięzieniu. 

Komisarz służby bezpieczeństwa Benoit stwierdził, że śledztwo 
ustaliło w sposób formalny, że Garibaldi był agentem  prowokatorem 
rządu włoskiego 

W końcu Garibaldi potwierdził, że otrzymał zgórą 600 tys, litów, 
które jak utrzymuje niemal w całości powróciły do Włoch na cele ruchu 
antyfaszystowskiego. 

O zniesienie kontroli Węgier. 
BUDAPESZT, 20—l|. Pat. Koła urzędowe potwierdzają, że rząd wę- 

gierski podjął m wielkich mecarstw demarche w sprawie zniesienia kotro- 
li wojskowej na Węgrzech. Odpowiednie kroki poczyniono również wo» 
bec konferencji ambasadorów. Poinformowanie o tem rządów innych 
państw nie zosiało narazie uznane za konieczne. 

Rozruchy antyeuropejskie w Hankou. 
HANKOU. 20.1. PAT. Przybyło tu 30 katolickich duchownych a po- 

między nimi 5 Amerykanów, którzy uciekli z Fu-Czou. Duchowni ci 
opowiadają, że we wszystkich częściach prowincji « Fukien panują rozru- 
chy antyeuropejskie. W Fu-Czou tłum Chińczyków zdemolował i znisz- 
czył chrześcjańskie misje, jako też kościoły i domy sierot. Trzysta sie- 
rot uprowadzonych z hiszpańskiego domu sierot nie zostało dotychczas 
znalezionych. Krążą pogłoski, że wszystkie te sieroty zostały zamordo- 
wane. Kiedy misjonarze w Fu-Czou chcieli udać się na pokład okrętu, 
aby uciec z miasta napadł ich tłum Chińczyków, zerwał im suknie za- 
konne i pobił dotkliwie. Pewnego starszego misjonarza pobito w strasz- 
liwy sposób. Gdy okręt, na którym znajdowali się uciekający, przybył 
do portu Amoy zjawił sę na wybrzeżu wzburzony tłum i usiłował opa- 
nować okręt. 

Ustępstwa angielskie w Chinach. 
LONDYN, 20 I. PAT. „Morning Post* dowiaduje się, že "pelno- 

mocnik angielski w Chinach 4O'Malley otrzymał od rządu angielskiego 
pełnomocnictwo uczynienia pewnych ustępstw rządowi kantońskiemu. 
W myśl tego koncesja angielska w Hankou mogłaby być zmieniona 
w osadę cudzoziemską, przyczem Chińczycy byliby reprezentowani zarów= 
no w radzie gmianej, jak i na różnych stanowiskach administracyjnych. 

KZRYREERRNAZKA 

Polskość Pomorza. 
GDAŃSK, 19.1 PAT. Odpierając ataki prasy narodowo-niemieckiej 

zorganiz "wano szereg poradni prze- na prezydenta pariamentu niemieckiego Loebego za jego przemówienie 
wygłoszone w Łodzi a stwierdzające polski charakter Pomorza, tutejszy 

«Danziger Volkstiimme» pisze między 

Należy stwierdzić, .że Pomorze nietylko na podstawie obecnego sta- 
nu swej ludności jest w przeważnej mierze polskie, ala nadto trzeba pod- 
kreślić, że także dawniejsze Prusy Zachodnie o ile one dzisiaj należą do 
Polski wysłały do parlamentu niemieckiego przedstawicieli polskich. Faktu 
tego nie można pominąć milczeniem mimo usiłowań archiwarjuszy naro- 
doworniemieckich, którzy siarałą się wykazać, iż naiwybrzeżu pomorskiem 
nie mieszkają Potacy tylko Kaszubi mówiący odrębnym djalektem. 

Nacjonaliści niemieccy a także nacjonaliści w Gdańsku dążą do 
wojny odwetowej mającej przywrócić Niemcom utracone w czasie wojny 
światowej obszary, W tym celu dążą oni do wywołania konfliktów zbroj- 
nych. Prezydent pariamentu niemieckiego występując przeciwko takiej po- 
litycę wojennej działał zgodnie z przeważającą masą narodu niemieckie- 
go. Jakkolwiek zapatrywać się na na problem korytarza polskiego, jednak 
nalezy stwierdzić, że w wojnie pomiędzy Niemcami a Polską, która bar- 
dzo łatwo doprowadziłaby do zawieruchy światowej, zdaniem przewaža- 
jacej części narodu niemieckiego, korytarz pomorski byłby Stawką „nie- 
warią gry.   

Minister Spraw Wewnętrznych 
gen. Składkowski, 

którego energicznej akcji zawdzięczać 
należy szybkie zlikwidowanie spisku 
komunistycznego <Hromady». 
EST EEE STS TEISMAS — 

Sejm i Bzad. 
Ustanowienie urzędu Ministra 

Poczt i Tel. 

WARSZAWA 20 1. PAT. Dziene 
nik Ustaw z' dnia 20 stycznia Nr. B 
pozycja 20 zawiera rozporządzenie 
Prezydemta Rzeczypospolitej z dnia 
19 stycznia 1927 roku w sprawie 
ustanowienia urzędu Ministra Poczt 
i Telegrafów. 

„Nominacja Ministra Poczt i Tel. 

WARSZAWA, 20.1. (żel.wł. Słowa). 
W dniu dzisiejszym Pan "Prezydent 
Rzeczypospolitej, przychylałąc się do 
wniosku Prezesa Rady Ministrów, 
podpisał dekref, miarujący p. posła 
Bogusława Miedzińskiego Ministrem 
Poczt i Telegrafów. * 

List pos, Miedzińskiego do 
„Wyzwoienia*. 

WARSZAWA, 20—1. Pat. Poseł 
Miedziński wystosował. do klubu par< 
lamentarnego Wyzwolenia list nastę- 
pującej treści: 

„Mam zaszczyt zawiadomić Pa- 
nów Kolegów, że Preres Rady Mini- 
strów. Marszałek Piłsudski zaszczycił 
mnie propozycją objęcia teki mini- 
stra poczt i telegrafów w jego rzą- 
dzie. Uważając osobiście dla siebie 
za niemożliwe odmówienie Marszał- 
kowi Piłsudskiemu współpracy na 
jakiemkolwiek stanowisku, zdecyda- 
wałem się propozycję tę przyjąć. Dla 
uniknięcia możliwych nieporozumień 
stwierdzam, że propozycja ta przed- 

„stawiona mi została ściśle personalnie 
nie jako członkowi klubu i  stron- 
nictwa Wyzwolenia i rozumiem rów- 
nież, że zgoda moja na nią powzięta 
na własną wyłącznie odpowiedzial- 
ność w niczem nie wiąże stronnictwa 
i klubu w jego polityce, ani w jego 
stosunku do rządu. Proszę uprzej- 
mie o łaskawe przyjęcie powyższego 
do wiadomości i łączę wyrazy głębo- 
kiego poważania (—) Bogusław Mie- 
dziński". 

Klub Wyzwolenia po zapoznaniu 
się z powyższem pismem na plenar- 
nem swem posiedzeniu postanowił 
jednomyślnie przyjąć to pismo do 
wiadomości. 

Min. Meysztowicz za utrzyma- 
niem Rady Prawniczej. 

„WARSZAWA, 20—1. Pat, W pis* 
mach dzisiejszych ukazała się wia- 
domość jakoby minister sprawiedli- 
wości oświadczył na posiedzeniu ko” 
misji senatu, że rada prawnicza zo- 
stanie zniesiona. Wiadomość ta nie 
odpowiada rzeczywistości. P. Mini- 
ster Meysztowicz odpierał wszysikie 
zarzuty stawiane radzie prawniczej i 
opowiedział się kategorycznie za jej 
utrzymaniem. 

Hromada nie była Iegalizo: 
wana, 

WARSZAWA, 20 L (żel. wł. Słowa) 
W związku z zarzutami, jakoby rząd 
w swoim czasie załegalizował orgar 
nizację pod nazwą  <Białoruska-Ro- 
botniczo- Włościańska Hramada», Pol. 
ska Agencja Telegraficzna na pod- 
stawie informacyj udzielonych z Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych jest 
upowążniona do stwierdzenia, że za- 
rzut ten oparty jest na nieporozu- 
mieniu, elbowiem Białoruska Robot: 
niczo-Włościańska  Hromada jako 
stowarzyszenie polityczne obowiązko- 
wi legalizacji nie podlegała. 

Konterencje marsz. Piłsud- 
skiego. 

ZE 20 z PAT. Dziś 
w p nie przybył do prezydjum 
Rady Ministrów p, Prosajdć Kasa 
łek Piłsudski, gdzie odbyl półgo- 
dzinną konferencję z wice-premjerems 
Bartlem i ministrem  sprawiediiwości 

Meysztowiczem. :



ECHA KRAJOWE 

  

Most na Żejmianie. 

Dzień 4 I. w powiecie Święciań- 
skim był dniem sympatycznego, że 
się tak wyrażę, wielkiego aktu — bo 
świadectwem nieustających wciąż sta- 
rań Wydziału Powiatowego, ku po- 
lepszeniu dobrobytu mieszkańców w 
znaczeniu umożliwienia im kultural- 
nych warunków, przez bliższe osiąg- 
nięcie kontaktu ze światem jak w po- 
wyższym wypadku z miastami oko- 
licznymi — ośrodkami i siedzibami 
kultury i odbiornikami takowej w 
pierwszym rzędzie z ognisk wielkiej 
emanacji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Akt ten wyraził się w postaci komi- 
syjnego przyjęcia w dniu 4 1. 1927 r. 
nowozbudowanego mostu na rzece 
Żejmianie około zaśc. Wojewodzisz- 
ki o rozpiętości 33 16 m.b. w nieda- 
lekiej odległości od stacji kolejowej 
Pohulanka. Wyżej wspomniany most 
zbudowany przez Wydział Powiatowy 
Sejmiku Święciańskiego przy pomo- 
cy dotacji państwowej udzielonej w 
wysokości 100 proc. przez O.D.R.P 
w Wilnie. 

Skromna uroczystość otwarcia 
mostu i przekazania do użytku pu- 
blicznego odbyła się w obecności p. 
Vice-Siarosty Janusza Piekutowskiego, 
który po przecięciu wstęgi zwrócił 
się do ludności przybyłej z ekolicz- 
nych wsi, podnosząc znaczenie no- 
wozbudowanego mostu, który jest 
skromnem świadectwem i wyrazicie- 
lem dążeń Najjaśniejszej Rzeczpospo- 
litej, — dążeń ku odbudowie całości 
Państwa w znaczeniu gospodarczem 
i państwowem. W uroczystości przyj- 
mowali udział p.p. Erwin Arndt—ln- 
żynier powiatowy, pułkownik Kędzi» 
rało, komendant Obozu Ćwiczebnego 
Pohulanka, Piotr Poniatowski — Bur- 
mistrz miasta N.-Święcian, Józef Ko» 
peć i Władysław Babicki — przed- 
stawiciele Zarządu Bratniej Pomocy 
U. S. B. Wilno, J. Litwinowicz — 
wójt gminy Michałowskiej, inżyniero= 
wie — S. Wrebiakowski i B. Wojsz- 
wiłło, R. Piekarski kierownik 
Działu Techniczaego Sejmiku Świę- 
ciańskiego. 

Po uroczystości otwarcia mostu 
p.p. Członkowie Komisji Odbiorczej 
zostali przez uprzejmych gospodarzy 
obok leżącego uzdrowiska akademic- 
kiego pp. Kopcia i Babickiego zapro- 
szeni na obiad, gdzie przy biesiadzie 
i serdecznych przemówieniach mile 
spędzono czas. Między  innemi 
stwierdzić należy umiejętne i spręży- 
ste kierownictwo robotami p. Romu- 
alda Piekarskiego, umiejącego zawsze 
urzeczywistnić rzucane przez siebie 
projekta, oraz sumienne i dobre wy- 
wiązanie się z wykonania robót 
przedsiębiorstwa budowlanego pod 
firmą inż. St Wrębiakowski i B. 
Wojszwiłło. W słowach ostatnich 
składamy życzenia pod adresem Wy- 
działu Powiatowego Sejmiku  Świę- 
ciańskiego, obchodu w  jaknajczę- 
stszych okresach czasu podobnych 
uroczystości, które są najlepszymi 
dowodami pracy i wyrazicielami dą- 
żeń jego o dobro powiatu. 

B. Goslinowski. 
— Zebranie Zarządu Ofice- 

rów rezerwy. W lokalu klubu 
„Ognisko” w dniu 16.1.27 r. odbyło 
się posiedzenie Zarządu Koła Ofice- 
rów Rezerwy, na którem po ukonsty- 
tuowaniu się Zarządu uchwalono 
urządzić w dniu 5 lutego zabawę 
przeznaczając dochód na cele kultu- 
ralno-oświatowe. 

Następne posiedzenie wyznaczo- 
no na dzień 22 stycznia r. b. 

— Powiatowa Rada F'rzyspo- 
sobienia Wojskowego. W dniu 
15 stycznia w lokalu Starostwa pod 
przewodnictwem p. Żórawskiego, Sta- 
rosty Święciańskiego odbyło się po- 
siedzenie Powiatowej Rady Przyspo- 
sobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego. 

  

Święciany, 
Po wysłuchaniu sprawozdania 

ścisłego Komitetu — wyłoniono ko- 
misję dla sprawdzenia  rachunko- 
wości za rok 1926 i polecono opra- 
cować budżet na rok 1927. 

— Zebranie Koła Macierzy 
Szkolnej. W dniu 17 stycznia w 
lokalu gimnazjum im. Józefa Piłsud- 
skiego odbyło się walne zebranie Koła 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Wybrany 
został zarząd w osobach: pp.Chaleckiej 
Czapkiewicza— dyrektora gimnazjum, 
Majewskiego—inspektora szkolnego, 
ks. Szteina, Jananisa — sekrstarza 
gimnazjum i Gosiinowskiego—urzęd- 
nika Sejmiku. 

Po odbytem posiedzeniu zarządu 
uchwalono od roku szkolnego 
1927—28 otworzyć męską bursę w 
Święcianach. Na posiedzeniu również 
obscnym był p. Ciozda— dyrektor 
Polskiej Macierzy Szkolnej. 

NIEŚWIEŻ. 
— Uzupełniające wybory do 

Zarządu miasta Nieświeża. Usta- 
wa przewiduje skład zarządu gminy 
miejskiej w ilości czterech osób, bur- 
mistrz, zastępca burmistrza i dwóch 
ławników, W  Nieświeżu stanowisko 
zastępcy burmistrza dotąd było nie- 
obsadzone, ławnikami zaś byli nie- 
dawno zmarły ś.p. Żukowski i peł- 
niący zarazem obowiązki kasjera p. 
Sadowski. — Ponieważ ś. p. Żukowski 
zmarł, a p. Sadowski musiał podać 
się do dymisji, gdyż jak się okazało 
płatny pracownik magistracki nie mo: 
że być jednocześnie ławnikiem, przeto 
Zarząd był zupełnie zdekompletowa- 
ny i reprezentowany przez jedynego 
członka, burmistrza, dr. Godyckiego- 
Ćwirkę. — Obecnie zostały wyznaczo- 
ne wybory uzupełniające na 18 stycz- 
nia.—Na zastępcę burmistrza wysu- 
nięta została kandydatura p. Arona 
Goldina, na ławników zaś pp. Brud- 
nickiego, Orūnwalda, Burby i Wań- 
czukiewicza. — P. Grūnwald jako bo- 
daj jedyny kandydat frakcji żydow- 
skiej ma wybór zapewniony; ze stro- 
ny frakcji chrześcijańskiej najwięcej 
szans ma kandydatura p. Brudaic- 
kiego, Dyrektora Ch. Banku Ludo- 
wego, jako najodpowiedniejsza i naj- 
pożyteczniejsza dla miasta. P. Brud- 
nicki, jako gruntownie znający miej- 
scowe stosunki gospodarcze, może 
oddać duże usługi w administracji 
miasta, a znowu przez posiadane 
stosunki nazewnątrz, zwłaszcza w 
różnych bankach może nieraz przy- 
czynić się do sprowadzenia na po- 
trzeby miasta, społeczeństwa, czy po- 
szczególnych grup obywateli odpo- 
wiednich- kredytów czy pomocy w 
jakiejkolwiek innej formie. Z. D, 

Obchód Święta Jordanu 
w Krakowie, 

KRAKOW. 20.1. PAT. Wczoraj po 
raz pierwszy w niepodległei Polsce 
obchodzono tu uroczyście święto 
Jordanu przy udziale przedstawicieli 
władz i wojskowości. O godz. 10 ra- 
no proboszcz wojskowy odprawił 
uroczystą sumę w cerkwi grecko- 
katolickiej św. Norberta. Pa nabo- 
żeństwie ruszyła barwna procesja 
na planty, gdzie przed cerkwią od- 
była się na pamiątkę chrztu Chrystu- 
sa w Jordanie ceremonja poświęce- 
nia wody, której dokonał celebrant 
w obecności licznych rzesz wiernych 
obrządku grecko-katolickiego, poczem 
udzielił błogosławieństwa  plutonowi 
honorowemu oraz wiernym. W uro- 
czystości wzięli udział dowódcy 
pułków stacjonowanych w Krakowie, 
jak również około 500 żołnierzy cb- 
rządku grecko-katolickiego, którzy w 
tym dniu zostali zwolnieni od zajęć 
służbowych. 

ZTĄD I ZOWĄD. 
Ja z mej niskości gdy na ten 

[świat patrzę, 
To mi się zdaje, że jestem w 

[teatrze... 

Kajetan Węgierski: 

Doprawdy—gdy się tak pomyśli... 
trzeba Panu Bogu dziękować od rana 
donocy,że dał nam żyć wśród teraź- 
niejszego Świata a nie wówczas gdy 
każdy w kącie swoim siedział jak ta: 
baka w rogu, nic a nic nie wiedząc, 
co się wokoło niego dzieje! 

Dziś—poprostu czuć: jak cała, o- 
taczająca nas atmosfera, zda się, hu- 
czy drutami telegrafów, faluje nie- 
widzialnemi prądami radjów, brzęczy 
dzwonkami telefonów... a gazety to 
raz jakby mamrotały jakiś pacierz 
nieustanny, to znowuż podniosą, by- 
wa, zgiełk okrutny, jakby jakieś  li- 
cho targnęło na raz wszystkiemi 
świata przekupkami,to gadają,' gadają, 
gadają wszystkiemi wszystkich ludów 
językami... Nie słuchasz—a słyszysz! 
Niechcesz o niczem wiedzieć — a 
wiesz wszystko. 

Niechże kto zaprzeczy że tak nie 
jest! 

Czyby np. przyszło komu do 
głowy interesować się, dajmy na to, 
—babizmem lub bahaizmem? Co to 
jest? To nazwa perskiej herezji (w 
stosunku do iślamu i Koranu). Co 

nam do tej... Hekuby? Nie mówimy 
„tak—lecz weźmy do ręki gazetę. 

O czem gazety nie pisząl 
Owóż, żył był w Persji południo- 

wej w mieście Szyrasie pewien mlo+ 
dzieniec Ali Mohammed, co jął zwać 
siebie Babi i w 1884-vym rozpoczął 
głosić publicznie nową naukę, no- 
wą religię, wywodzącą się w prostej 
linji z Koranu lecz odbiegającą od 
niego wcale daleko. Już przed wie- 
kami zbliżoną do babizmu herezję 
wyznawała sekta zwana sufją. Sufja* 
mi czy sufijczykami byli słynni poeci 
perscy Džel-al-Rumi i Saadi. 

Babi był w swej nauce zdeklaro- 
wanym panteistą, nie uznawał poli- 
gamji, przechodzenia spadku wyłącz- 
nie па potomków płci męskiej a 
przedewszystkiem głosił absolutne 
równouprawnienie kobiet. Rychło oto: 
czyły go setki uczniów i babizm jął 
wśród Persów szerzyć się w zatrwa- 
żający sposób. Jedną z najplomien- 
niejszych zelatorek. babizmu byla 
wielkiej piękności i wymowy . tudzieź 
biegłości w teologii niewiasta, Sio“ 
strzenica właśnie jednego z dostoj- 
ników kościoła  mohametańskiego, 
a nieubłaganego wroga : babizmu i 
jego proroka. Piękna Gurrat-zl-Ain 
była pierwszą, wielką pjonierką eman* 
cypacji kobiet na Wschodzie. 

krowanie wielkiej 

$ 

Budžet М. 5. W, 
WASZAWA, 20 1. PAT. Senacka 

komisja skarbowo-budżetowa obrado- 
wała nad działem trzecim Ministerst- 
wa Spraw Wewnętrznych, dotyczą- 
cym generalnej Dyrekcji Służby 
Zdrowia. 

Referat o jej działalności przedsta- 
wił sen. Godlewski (ZLN), wskazu- 
jąc na bardzo szczupłe uposażenie 
tego działu pod względem  finanso- 
wym, gdyż wynosi ono tylko pół 
procenta budżetu państwowego i na 
niedostateczność środków w stosun- 
ku do zadań. Co do działalności 
Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia 
to referent przedewszystkiem zwócił 
uwagę na konieczność uzupełnienia 
braków w  legislatywie sanitarnej. 
Podniósł on następnie intensywną 
i owocną działalność Generalnej Dy- 
rekcji Służby Zdrowia i Ministerstwa 
Opieki Społecznej w dziedzinie wal- 
ki z jaglicą i gruźlicą poczem wska» 
zał na niedostateczność pomieszczeń 
dla umysłowo-chorych w szpitalach 
i konieczność zwiększenia liczby 
szkół położnych oraz udostępnienia 
badań nad chorymi szpitalnymi, wy- 
działom uniwersytetów w celach pe- 
dagogicznych. Dalej referent omówił 
sprawę rozwoju zdrojowisk i pod- 
kreślił konieczność równomiernego 
rozdziału wydatków inwestycyjnych 
na wszysikie państwowe zdrojowiska 
(Krynica, Busk i Ciechocinek). 

W rezultacie obrad przygotowano 
parę poprawek do ustawy budżeto- 
wej w szczególności poprawkę idącą 
w kierunku niezmńiejszania dalej li- 
czebności organów administracyjnych 
służby zdrowia i tak już nadmiernie 
zredukowanej, oraz kilka rezolucji w 
sprawach sanitarnych. 

Na tem obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie komisji wyzna 
czono na wtorek dnia 25 bm. na 
godz. 10 raao. Na porządku dzien- 
nym budżet Ministerstwa Komuni- 
nacji. Referuje sen. Siedlecki (PPS). 

Wice - premjer Bartel, 

KRAKÓW. 201. PAT. P. Wice- 
premier Bartel poddał się wczoraj w 
lecznicy związkowej lekkiej operacji 
zgrubienia ścięgna ramieunego, któ- 
rej dokonał dr. Pisarski. O godz. 23 
min. 55 p. Wicepremjer odjechał w 
drogę powrotną do Warszawy. 

WARSZAWA. 10.1. PAT. Dziś o 
godz. 9 powrócił z Krakowa do 
Warszawy p. Wicepremjer Bartel i 
objął zaraz urzędowanie. 

TIA TRADE UAENE NRETANSEENIOS 

Jedyny policjant Žyd w Kow- 
nie, Chaim Lejb, usunięty ze 

stanowiska, 
«ldische Stimme» podaje, iż w III 

rewirze policyjnym służył w ciągu 
8 lat jedyny żydowski — policjant 
Chaim Lejb, który dobrze jest znany 
w Kownie. 

Obecnie Chaim Lejb na mocy 
rozporządzenia władzy wyższej został 
całkowicie usunięty ze swego stano- 
wiska jako osoba „nieodpowiednia 
dia wykonywania ebowiązków po- 
licjanta“. 

O eksport zboža rosyjskiego 
przez Libawę. 

Grupa kupców libawskich zabie- 
ga w kołach finansowych o pozyska- 
nie kapitałów celem ułatwienia 
lombardowania w porcie zboża ro: 
syjskiego przeznaczonego na eksport. 

Tą drogą kupcy libawscy pragną 
skierować wywóz zboża rosyjskiego 
przez Libawę, 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę, 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjajnie (drzewo, chleb i t. p) Od 
1 Vil 2: b.r, nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał x 
mebli i ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rod:iny, 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
  

przeciwko babizmowi i jął go tępić i 
prześladować. Sam szach Nasr-ed-Din 
zarządził daleko idące „środki* ma 
jące zapobiedz szerzeniu się herezji. 
Pierwszem praktycznem zastosowa” 
niem owych środków było zmasa- 

ilości babistów 
zgromadzonych w Tabersi pod prze- 
wodem „apostota“ Babi'ego Molacha 
Hussema a rychło potem skazany 
został sam Babi na rozstrzelanie. 
Palił w niego z karabinów cały plu- 
ton żołnierzy; żadna kula nie trafiła, 
Byłby się stał „cud* i byłby dziś 
może babizm rzetelną wyznaniową 
potęgą, jeśliby Babi, wyczerpany u* 
dręką więzienną nie puścił się ucie: 
kać. Tedy żołnierze,  dogoniwszy 
zbiega z pod «stienki», zarąbali go 
pałaszami. 

Piękna Gurrat-el-Ain też została 
gdzieś uśmierconą. Ale — Babi, po- 
dający siebie SE za prekursora 
jakiejś wielkiej Osobistości, większej 
niż wszystkie dotychczasowe proroki, 
zapowiedział był przyjście — mesja- 
sza. Jakoż przyszedł — w osobie 
Mirzy Husseina Ali, syna byłego wiel- 
kiego wezyra. Przybrał on nazwę 
Baha Uliah co ma znaczyć Biask 
Boży. 

Baha-Ulizch twórca bahaizmu roż- 
winął naukę sufijów i babistów. Jego 
«wiara» jest jakby jakiemś religijnem 
esperanto; jest religją dla wszystkich. 
Baha Uilach był wieikim apostołem: 

ŁOWO 

Cele i środki faszystów litewskich. 
KOWNO, 20 I. PAT. Zaaresztowanie i zesłanie do obozu koncen- 

tracyjnego w Worniach mjr. Tomkusa i kpt. Klemajtisa żywo komento- 
wane jest na Litwie. Okazuje się, że faszystowsko-monarchistyczna grupa 
oficerów przy poparciu prawicy i chrześćjańskiej demokracji przygotowała 
nowy zamach stanu na Litwie celem 
przejściowego do monarchii. 

„Letuvos 

zaprowadzenia dyktatury jako stanu 

Żinios* donosi, że ludzie z pod sztandaru „Tautos Walio* 
byli agentami monarchistów niemieckich. Wydawali oni swe pismo za 
pieniądze obcego mocarstwa, albowiem werbowanie zwolerników dia idei 
monarchistycznej n* Litwie nie ma widoków powodzenia. Gdy na Liiwie 
zaczął się ukazywać organ monarchistów stało się widocznem, że Środki 
pieniężne płyną z podejrzanego źródła. 
społeczeństwo litewskie do zamachu 

Monarchiści niemieccy pchając 
i przewrotu przeprowadzali interesy 

własnego kraju, gdyby bowiem na Litwie doszło do nowego przewrotu, 
wówczas Niemcy kłajoedzcy zrobiliby zamach i z pomocą związków 
wojskowych wschodnio-pruskich mogliby oderwać. Kłajpedę od Liiwy. 

„Rytas* donosząc o aresztowaniu oficerów przygotowujących zamach 
ostro występuje przeciwko pogłosce, jakoby chrześćjańska demokracja była 
zaangażowana w tej sprawie i domaga się, aby rząd z całą suruwością 
ukarał tych, którzy pogloskę taką rozpowszechnili, 

Dalsze aresztowania w Kownie. 
KOWNO, 20—1. Pat. Ukazały się tu nielegalne proklamacje socjal: 

nej demokracji. W Kownie i na prowincji dokonano całego szeregu aresz- 
towań komunistów. Zostały zamknięte wszystkie związki zawodowe. W 
proklamacjach, jakie rozrzuconn na prowincji, komuniści zrzucają winę za 
dopuszczenie do przewrotu na socjalnych demokratów i wzywają masy 
do występowania z partji socjalno-demokratycznej. 

Po zlikwidowaniu spisku „Hramady*. 
lle osób aresztowano? 

Ostateczne cyfry aresztowań do- 
konanych w związku z likwidacją 
organizacji komunistycznej przedsta- 
wiają się jak następuje: 

W mieście Wilnie ogółem are- 
sztowano 41 osób, w tek liczbie trzech 
posłów. W mow. Mołodeczańskim 
aresztowano 19 osób, członków K. 
P. Z, B, w powiecie Dziśnieńskim 6 
osób, w pow. Brasławskim 8, w pow. 
O:zmiańskim—7. W innych powia- 
tach województwa Wileńskiego are- 
sztowań nie było. W woj. Nowo: 
gródzkiem w pow. Woełożyńskim 

aresztowano 38 osób, członków K.P. 
Z.B. Razem z przytrzymanymi dwo- 
ma innemi posłami ogólna liczba 
aresztowań w dwóch wymienionych 
województwach wynosi 01. 

Znaleziony u uwięzionych obcią- 
żający materjał jest nadzwyczaj ob- 
szerny i wymagać bądzie dłuższych 
studjów śledczych. Władze skonfi- 
skowały również podczas  rewizji 
pswną ilość karabinów i rewolwerów. 
Przeciwko aresztowanym toczy się 
śledztwo © zbrodnię z art. 102 i 
110 K. K. 

565 „mężów zaufania. 

Z pośród obfitego materjału ob- 
ciążającego, wynika že „Hramada“ 
jako spadkobierczyni K P.Z.B. oprócz 
komitetów powiatowych i hurtków 
posiadała ma terenie 27 powiatów 
4-ch województw wschodnich 565 
t. zw. „mężów zaufania”, Osoby ;te 
sowicie opłacane sprawowały funkcje 
nadzorcze w stosunku do „hurtków* 
i zaopatrzone były w legitymacje róż- 

Składy 

Już po dokonanych aresztach po: 
słów Hołowacza i Miotły w ręce 
wladz bezpieczeństwa wpadł niezmier« 
nej wagi dokument zawierający pian 
rozmieszczenia składów z amunicją. 
Charakter tego planu wskazuje że 
nie był on opracowany przez dyletan- 
tów «cywilów» łecz że opracowali go 
fachowcy wojskowi. Jacy tego się 

niące się od zwykłych legitymacyj 
członkowskich «Hramady». Pozatem 
„mężowie zaufania* trudnili się zdo- 
bywaniem materjału szpiegowskiego, 
stanowiąc dobrze zorganizowaną sieć 
wywiadowczą. 

Na wzpadek zamachu zbrojnego 
mieli oni objąć kierownicze stano- 
wiska w rejonach. 

amunicji, 

łatwo domyśleć. 
W związku z tem dokonano re- 

wizje w szeregu wsi, które miały 
służyć za punkty zborne amunicji 
W ręce policjj wpadło kilka takich 
składów w pow. Mołodeczańskim i 
nad granicą sowiecką. Broń i amu- 
nicję skonfiskowano. 

w Grodnie. 

< W związku z likwidacją Hromady 
zamknięto sekretatjat i komitet po- 
wiatowy Hromady. Przeprowadzona 
rewizja dała sporo materjału obciąża- 
jącego wobec czego głównych pro- 
wodyrów w liczbie 14 aresztowano. 
M. in. aresztowano Jakimowicza Pa- 
wła, Szynkiewicza (prezesa komitetu), 
Kulikowski, Pisarów:a, Poczobutt. 
W mieszkaniu prezesa Komitetu Szyn- 
kiewicza podczas rewizji znaleziono 
broń. 

Prawie jednocześnie policji udało 

Ё 
Е 
Ё 
Poco — głosił — mają istnieć spory, 
wałki, nienawiści? Na fundamencie 
miłości bliźniego niech się wszystkie 
religje połączą. Baha Uilach chciał 
stworzyć wielki, międzynarodowy 
związek przyjacielski ludów, nawet 
na podstawie religijnej. : 

I oto — uczyniono odkrycie, ku 

któremu laskawego czytelnika tu, 

wybaczyć proszę, dłuższą nieco dro- 

gą prowadzę. Uczynioną odkrycie, że 

w otoczeniu nieboszczyka prezydenta 

Wilsona znajdowało się kilku wy- 
znawców bahaizmu (jest „ich  podo- 
bno sporo nawet w Ameryce) i że 
pod ich wpływem powstał program 
polityczny Wilsona, powstała jego 
koncepcja Ligi Narodów, wymarzona 
już dawno przed wojną przez twórcę 
bahaizmu perskiego Husseina Ali, 
mesjasza z Akko pod Haifą gdzie 
spędził na ciężkiem wygnaniu 24 lata 
aż go zabójczy klimat zmógł,.. 

A czy bez gazet wiedzielibyśmy 
o sensacji, którą w Świecie uczonych 

badaczy Bibljj wywołało odkrycie 
znakomitego węgierskiego bibijologa 
Benjamina Donath'a? Dorath poświę: 
cił pięćdziesiąt lat studjowaniu biblij- 
mych tekstów hebrajskich, greckich, 
łacińskich i porównywaniu ich z so- 
bą. I wyśledził, że znany passus o 
nieubłagaaym Bogu Zemsty, mszczą- 
cym się na grzeszniku do trzeciego 

Lecz prawowierny Iślam powstał ziania się ze sobą wszystkich religij. i czwartego pokolenia (Księga Moj- 

EEN 

się przyaresztować członków 2 Komi” 
tetów rejonowych _ Komunistyczne 
partjj zachodniej Białorusi. Wśród 
aresztowanych komunistów znajduje 
się wyśłannik C. I, K. Pawelski u 
którego znaleziono szczegółową in- 
strukcję dla komitetów komunistycz- 
nych pow. Wołkowyskiego, Prużań- 
skiego, Kossowskiego i Grodzień- 
skiego. 

W/ czasie rewizji w Brzostowicy 
policja skonfiskowała skład broni. 

za 

Klub Narodowy 
Dnia 21 stycznia r. b. w piątek o g. 7:ej po poł. w sail S$. U. P. 

ul. Mickiewicza 9 m. 3, prof. Stanisław Stroński wygłosi odczyt p. t. 

Polska polityka zagraniczna Do Locarno 
Wstęp 1 złoty, dia członków niubu bezpłatny, 

  

żeszowa „Exodus* ll. XX, 5) polega 
na... omyłce popelnionej w łacińskim 
tekście Wulgaty. 

Wiemy również, że w chwili obec- 
nej w Rzymie obraduje z inicjatywy 
papieża Piusa XI-go wielka komisja 
watykańska pod przewodnictwem 
kardynała Gasquet'a, mająca za za- 
danie poddać naukowej rewizji tekst 
łaciński Biblii (Vuigata) sporządzony 
przez św. Hieronima w roku 380 
ery Chrystusowej. Już dokenano re- 
wizji pierwszej Księgi Mojżesza; obe- 
cnie jest właśnie druga («Exodus») 
na porządku dziennym, właśnie ta, 
gdzie według opinji Donath'a miała 
zajść omyłka, co przez setki lat 
wprost ciężyła na Jehowie Starego 
Testamentu. Kwestji nie ulega, że 
dowodzenia Benjamina Donatha będą 
przez komisję papieską rozważone i 
słynne <in tertiam et quartam gene- 
rationem» otrzyma raz przecie Spra- 
wiedliwą interpretację. 

Z miesięcznika „Pro Christo“ do- 
wiadujemy się, że w Św. Kongrega- 
A Obrzędów są eż w brw 

cztery procesy polskie: kanonizacyjny 
bł, Andrzeja dboli i beatyfikacyjne 
księdza Augusta Czartoryskiego i 
kardynała Hozjusza. Ma też być w 
czasie najbliższym wzaowiony-proces 
beatyfikacyjny O. Rafała Chylińskie- 
go, franciszkanina, zmarłego w 1741 r. 

Przy sposobności spytajmy: co się 
dzieje z procesem rzymskim w spra- 
wie bsatyfikacji i kanonizacji papieża 

Mrozy. 
. Według przepowiedni jake czyniono w 

ek ubiegłego roku o zimie bieżącej, mia- 
a ona być lekka i niemroźna. Lato było 
upalne—mówiono—zimą więc mrozów ui 
będzie. Akurat stało się odwrotnie, odcz! 
= amy to najlepiej na własnej skórze. O! 
8-go stycznia mróz jekby się uwz'ął i stale 
mamy temperaturę—10 a często—15 i wię- 
cej. Na dobiikę jeszcze ostry wiatr wschod- 
ni lub południowo-wschodni. 

„ Siine mrozy stały się powodem niespo- 
dzianek dia gospodyń, gdyż przygotowa- * 
ne zapasy drzewa i węgla obliczone na Ca- « 
łą zimę Są najczęściej już na ukończeniu. 
Stąd troska. Jedynie cieszą się z stałej 
mroźnej pogody nasi amatorzy sportów zi- 
mowych, W świecie nart, saneczek i łyżew 
„m niezwykłe ożywienie, 

eżeli bardzo dokuczają nam mrozy mo- 
żemy się pocieszyć, Że nietylko my jedni w 
Wilnie jesteśmy na to skązani. Zewsząd do- 
chodzą wiadomości o gwałtownych zawie- 
jach Śnieżnych po czonych ze znacznem 
obniżeniem się tem„eratury. Ostatnio nawet 
w Rosji mrozy były tak silne, że wpłynęły 
na opóźnienie załadowania poważaej ilości 
węgla w Zagłębiu Donieckiem. Na Łotwie, 
w Estonji, w Kowiefńszczyźnie to samo. A 
więc chociaż jest to pociecha: mała ale 
zawsze jakoś raźniej, że nie jesteśmy sami. 

Przeszkody w ruchu kolejowym. 

WARSZAWA, 10-. PAT. Według mel- 
dunków nadesłanych z Dyrekcyj kolejowych, 
na terenie całej Polski panuje dość silny 
mróz. W dyrekcjach wschodnich, a zwłaszcza 
w Wileńskiej ruch odbywa się przy pome- 
cy pociązów odśnieżnych wskutek śniegu 
magroniadzonego od kilka dni. Jedynie w 
Dyrekcji Gdańskiej zanotowano silniefsze 
opady śnieżne. 

Z SĄDÓW. 
Sprawa komunistów słonimskich. 

Przy końcu 1923 r. policja polityczna 
w. pow Słonim skim skonstatowała, że na te- 
renie powiatu prowadzona jest robota ko- 
mu nistyczna. Centrem tej roboty było mia- 
steczko Bityń, gdzie też najczęściej spoty: 
kał i fakt rozsiewania odezw komunistyCz- 
nych,” 

Rozpoczęto obserwację i inwigilowana 
szereg podejrzanych osobistości. 

\ dniu 1 maja 1924 na stacjach Leśną 
i Bityń rozwieszono transparanty komuni- 

styczne. Ы 
„ Dochodzenie doprowadsito do ujawnie- 

nia [okalnej organizacji. Przeprowadzono, 
rewizje i aresztowano 25 osób należących 
do komitetu komunistycznej partji, bądź to 
do jaczejek Kobnistycznych. 

Z tej liczby szesnasiu aresztowanych 
przyznało się w śledztwie wstępnem do u- 
działu w robocie komunistycznej. 

Wytoczono przeciwko nim. sprawę Są- 
dową. Sąd okręgowy sxazał pięciu na OSa- 
dzenie w ciężkie więzieniu na przeciąg lat 
pięciu, a dziewięciu na lat cztery każdego. 

Oskarženi apelowali. W dnin wczoraj-' 
szyw sąd apelacyjny w Wiinie po ro 
znaniu sprawy zatwierdził wyrok sądu 
gowego zaliczając zasądzonym areszt рГ® 
wencyjny od 3i XII 1925 r. 

Obronę w tej sprawie wnosill.mecenąsi: 
Petrusswicz, Czernichow i Zabielski. 

  

Wkrótce wyjdzie z Grusu cennik 

nasion warzyw, kwiatów i roślin 
gospodarskich firmy 

ZYGMUNT NAGRODZKI w Wilnie 
ul. Zawalna 1-a. 

Dział ten pozostaje pod fachowem 
kierownictwem i fachową kontrolą, 
nasiona zaś są sprowadzane z pier: 
wszorzędnych  zródeł krajowych i 

zagranicznych. A 
Chcący powyżej wspomniany 

cennik otrzymać, raczą nadesłać 
swój adres.   

OWA 
LUA ZN LSL IA 

otworze] | 

| „AP.KOWALSKI“ @ 
WARSZAWA ||| || Ь 

  

Г 
Piusa IX-go? Mamy przed sobą wy- 
dany w Warszawie w 500 egzenł- 
plarzach polski przekład memor. 
monsignora Cani'ego prałata ]. 
tobliwości Piusa X-go (wydawnictwo 

     
ię- 

bez daty tylko z aprobatą prałata 
Łyszkowskiego z dn. 4 marca 1910 r.) 
Czyżby od tej daty sprawa się wcale 
naprzód nie posunęła? Jakoś nie o 
niej nie słychać. 

Lecz—oto oczy padają na nową 
sensację, 3 

Któż nie zna Sykstyńskiej Ma- 
donny Rafaela? Chyba to najpopułar- 
niejszy obraz na Świecie. Wiedzięą - 
zaś trzeba, że król saski nabył go + 
1753 i obraz przywieziono do Drez- 
na w tymże róku z klasztoru San 
Sisto w Piacenzy gdzie się znajdo- 
wał, Vasari powiada wyraźnie że 
właśnie dla klasztoru San Sisto ! 
lował Rafael Madonnę di San Sisto, 
ale jej Vasari nie widział=Vagsgri'f 
emu nie zawsze wierzyć m &` 
Tedy p. M. Stubel powołując się jA 
takie to a takie świadectwa i dowo: | 
dy, wystąpił świeżo z obszernie то- ) 
tywowanem dowodzeniem, (książka 
wydana w Dreźnie) że obraz ucho- 
dzący od biisko dwóch stuleci za 
arcydzieło klasycznego kunsztu — та 
larskiego a zwłaszcza kompozycji 
przemyślanej do najdrobniejszych 
szczegółów—nie jest nawet całkowi: 
cie małowany ręką Rafaela, że uległ 
przemalowywaniom bardzo gruntow* 
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KURIER GOSPODARCZY 
La Zasiewy i zbiory y 

w województwach wschod- 
nich w r. 1926. 

Według materjałów Głównego U- 

rzędu Statystycznego (patrz „Wiado- 

" mości Statystyczne* z dn. 5—1 1927 

r. Nr. 1, r. 1927) powierzchnia zasie- 

wów czterech głównych ziemiopło- 

dów na terenie województw wschod- 

nich wynosiła w r. 1926 (w tysiącach 

hektarów): 
2-1 @ 
$ 5 Ra R 

Województwa 3 228 

4 a z. 

Wilno 10 359 71 140 
Nowogródek 7 234 37 102 
Polesie 7 103 2 
Wołyń 99 354 71 176 

Z tej powierzchni zebrano tysięcy 

centnarów metrycznych (2) wymienio- 

nych wyżej czterech głównych  zie- 

miopłodów: 

Wilno 78 1984 532 902 
Nowogródek 71 1880 423 789 
Polesie 64 1653 200 597 
Wołyń 041 3079 708 1558 

Czyli, że zbiór z jednego hektara 
w centnarach meiryczaych wynasił: 

Wilno 178 55 15-65 

Nowogródek 101 8.0 113 7,7 
Polesie 90 85 84 78 
Waełyń 9,5 8,7 100 8,8 

Ta ostainia tabela dostatecznie 

świadczy o stopniu nieurodzaju, któ- 

rego terenem w r. ubiegłym stalo 

się województwo Wileńskie. jeszcze 
jaskrawiej występuje fakt niskich zbio- 

rów w Wileńszczyznie w zestawieniu 

ogólnem, jakkolwiek — zaznaczyć na- 
Jeży — nie jest ono miarodajnem dla 
oceny stopnia nieurodzaju wobec od 
znacznej różnicy kultury rolniczej w 

poszczegó!nych województwach: 

Zbiór z 1 ha w Q: 
OSO = ba sa ea A: dzone zostaną przedłożone budżety 

Województwa 5  * 3 8 wych rasos naładunku i wyła- Opad за 2 br gminne na rok bieżący. 
; 8 "AR mnich środkami nadawców i odbior- P$ " "m. Wil. nokie GA bada 

0 8 M6 0108 SE Ted wra "yy Prawy Penne || po i rośiega tbi a de 8 ódź 5 OO % tówstowEj przepi g Uwagi; _ Pogodnie. Minimum za dzisiejszy zjazd wszystkich wójtów 
elce 2, srt ‚ . dobę — 16'Ć€.  Tendencja barometryczna przynależnych do tego powiatu, 

Białystok 122 100 128 07 NADESŁANE, spadek Ginienia, | Na zjeździe tym omawiany będzie 
: M ! ! ' * : cały szereg spraw aktualnych doty- 

ano dk 168 o 6 a ZBanku Inwalidzkiego. URZĘDOWA. a = administracyjnej w ) : ; 3 1, 2 3 й anych gminach, W związku z rzekomą interpelacią po: В 
{›Х‘;ЁЁ/‘: ės 2 > stów pr pe wiele "Bani. Twalidz- — © 2 „Komisarjatu Rządu. MIEJSKA. 

й ‚ ' 2 Меко otzymujemy następujące wyjaśnienia: Wojewoda wiłeński upoważnił za- — (x) Nowe zbiorniki dla zle- 
Poznań 17,9 13,7 18,7 20,3 1) Przedewszystkiem stwierdzić należ Komi Rząd Wil 6) e ZBIOR a zie 
Pomorze 14,7 11,8 169 148 iż interpelacji nie było, gdyż taką składa stępcą Komisarza Rządu na m. Wilno wąnią nieczystości. Magistrat m. ) аи 2 p. Strzemińskiego do pelnienia obo. wyj, daj ” ; е Šiąsk 11,6 13,2 143 15,8 się na posiedzeniu Sejmu. : ю Rząd na podaje do ogólnej wiadomoś 
Kraków 89 94 101 115 , 2)jak wynika z par. 4 Statutu Związku Wiązku Komisarza K. Vi 5 CZAS cj, że z dniem 1-go lutego r. b. ka- LGów 96 00 108 112 raiódw ojennych, Bank Inwalidzki jest trwania choroby p. ю p pe Jak nat do zlewania nieczystošci przy 
Stanisławów 106 109 110 10,9 Gs4 Wikneą. akcif Palo: iai Polskie EO Uris a A pa da zs. 

: rzez Związek Inwalidów Wojennych. a 2 atomiast wszelkiego rodzaju wozy Tarnopol 10,4 9,6 115 100 przez Związek Banku Stładoją sę z człon- , „z (0) Kto ze starostów po- zsenizacyjne muszą być skierowywa- 

ZIEM WSGHCDEICH 
Z powyższego wynika, że wszelkie za- 

rzuty, skierowane przeciwko Radzie Głów= 
nej Związku inwalidów Wojennych oraz 

INFORMACJE, 
Władzom Banku są nieścisłe i tendencyjne, Eksport zboża w r. 1926. з 1 1 

к е dak nas informują osoby, przeciwko którym 
Wedle dotyczczasowych zestawień wy- zarzuty były skierowane, zgłosiły swą те- 

wóz z Polski Czterech zbóż w ciągu 1926 į. gnację, ażeby nie krępować swobody do- 

roku przedstawia się następująco: Żyta wy- chodzeń i mieć wolną rękę do obrony. 
wieziono ogółem 222,515 tonn (w okresie od Rada Główna jedaomyś!nie zdecydowa- 
lipca do grudnia t.j. po zbiorach wywiczio- łą rezygnacji nie p:zyjwować, mimo to po- 
no 115,632 tonn), pszenicy wywiezioso 53,011 set Bigoński i p. Kantor z prac organiza- 
tonn, (po zbiorze 16402 tonn), jęczmienia cyjnych w ciałach kierowniczych wycofa- 
138011 tonn (po zbiorach |68,542 tonn), ow- ją się. 
sa 62818 tonn (po zbiorach 11103 tonn. Przy- 
wózirzech zbóż (jęczmienia nie przywożono 

wcale) za SS a | remia Ponižeį podajemy ošwiadczenie 
się następująco: żyta 7, onn (po zbiorac! i ai 
5323 0 KO aria LG4L Ovas (ip oral aa boje, In 
1,500 tonn). 

śe W sobotnich i niedzielnych numerach 
O zwolnienie zo ac <Qiosu Prawdy», «Robotnika» i <Hpoki» 
ców od podatku obrotowego. „ojawiły się pod moim i innych członków 

Cenirsla związku kupców zwróciła się Wydzłała Wykonawczego Zarządu Związku 
do Min. Skarbu z prośbą o zwolnienie na Inwalidów Wojennych R. P. adresem arty- 

mocy art. 94 punkt 1 ustawy o podatku Fuły, oparte rzekomo na niezłożonej jeszcze 
7 przemysłowym eksportu surowców cd opła- interpzlacji p. posła Regera, a zawierające 

bezczelne kiamstwa i oszczerstwa. 
Chcąc z jednej strony złożyć dowód 

że nie zasłaniam się orsanizaCją, a z dru- 
giej strony umożliwić sobie przeprowadze- 
nie skuteczniejszej walki z oszczercsmi, zło - 
żyłem razem z inaymi członkami mandat 
członka Wydziału wykonawczego i se 
łem zwołania w czasie jaknajkrótszym Kon- 
gresu. 

Rada Główna, która obradowała w 
niedzielę dn. 16 1. 1927 rezygnacji tej u- 
chwałą jednomyślnie, niestety, nie przyjęła, 
amuszając mnie przez to do piastowania 
nadal mandatu przewodniczącego Związku 
do chwili Kongresu, który odbędzie się naj- 
później do 15 marca r. b. 

Nie chcąc być posądzonym o chęć 

cania podatku obrotowego. (0) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Wymiar podatku dochodowego 
przez K. Sz. w Wołkowysku.  Ko- 
misja szacunkowa do spraw podatku 
dochodowego w Wołkowysku dokonała 
wymiaru podatku dochodowego za rok po- 
datkowy 1926 z pominięciem szeregu usta- 
wowych waruuków, przedewszystkiem zaś 
nie zastosowała wobec płatników, mających 
na swem utrzymaniu członków rodziny, ulg 
z art. 27 i 28 ustawy o podatku dochodo- 
wym. Interwencja centrali związku kupców 
w Min. Skarbu w tej sprawie odniosła po- 
myšiny skutek, gdyż ministerstwo poleciło 
urzędowi skarbowemu w Wołkowysku ogra- 
niczyć egzekucję wymierzonych sum podat- 
kowych do wysokości, przypadającej z 
uwzględnieniem art, 27 i 28 ustawy o po- 
dątku dochodowym. (0) 

— (o) Długość dnia roboczego 

  

w handlu. Miejscowe zrzeszenia 
handlowe otrzymały wiadomość, że | PIĄTEK 
Min. Pracy i = says opra- 21 Dzić Wsch, sl, O g. T m, 32 
cowało projekt o długości ;dnia ro- Roa 2 
boczego w handlu. Według tego no- + żę mady, Zach, sł. 0 g. 16 m. 
wego projektu sklepy będą mogły | wincentego   

  warte 12 godzin dziennie, t. j. 
ub 9 rano do 8—9 wiecz. 

(0) Zniesienie ograniczeń 
ładunkowych. Wobec zwiększenia Cišnienie 

Meteorologji U. S. B. 
z dnia 20—1 1927 r. 

Spostrzeženia meteorologiczne Zakładu 

się rozporządzalnej ilości wagonów 
krytych na kolejach, Min. Komuni- 

A więc najniższe cyfry dla każde- ków inwalidów wojennych i na podstawie 
go z czterech głównych ziemiopło- uch 
dów notowane są właśnie w w-wie 
Wileńskiem. O stopniu nieurodzaju 
możemy osądzić, 

rem za dłuższy okres czasu: 

Przeciętnie za r. 1901—1913: 
Grunty włośc. Większa własność. 

Żyte 6,8 7,8 

A Jęczmień 73 8,2 
Owies 65 145 

Różnica, jak widzimy, jest dość 

znaczna, stanowi bowiem dla żyta 
„miedobór w r. 1926 od 20 do 25 
proc., dla owsa około 5 proc., — jest 

jednak naogół mniejsza, niż opiewały 
pierwotne relacje miejscowych orga- 
nów samorządowych. 

Harski. 

  

nym; że np. obie figury świętych 
klęczących po obu stronach Madon* 
ny kięczały pierwotnie nie aa obło- 

24 kach lecz na monumentalnych scho- 
dach, że św. Sykstus nie jest bynaj- 
mniej św. Sykstusem lecz papieżem 
Po I-gim tylko mocno na św. 
ykstusa.. przeretuszowanym, prze- 

malowanym, że św. Barbara to Słyne 
na księżniczka Eleonora z Urbino 
ukochana synowica papieża Juljusza 
ll-go; że obaj, znani całemu światu 
aniołkowie u dołu obrazu... 

Lecz poprzesiaimy na tem. Roz- 
orzał nowy spór. Tym razem nie o 
zekspira lecz o Rafaela. 

Czego się na świecie nie dzieje! 
Mussolini gromi (nawet ostremi 
datkami) kawalerów, czyli ludzi 

ans i stąd bezdzietnych. 
Jak gdyby jeszcze za mało było ludzi 
na ziemskim globiel 

„Gdyby było rzeczą możliwą—mó* 
wił publicznie dyktator Włach—zmu- 
siłbym kawalerów do ożenienia się 
rzemocą! Państwo zrobi, co może. 
wali na barki kawalerów takie po- 

datkowe ciężary, że będą tęsknili za 
małżeństwem. | niech nikt na starość 
nie liczy na pomoc państwa, kto mu 
nie przysporzył przynajmniej (przy- 
poc dwuch zdrowych obywa- 
eli", 

Panny, wdowy, rozwódki na wy- 
daniu! Portret Mussoliniego na ścia. 
nę i niech mu kwiatów wdzięczności 
nie zabraknie! 

z 

porównywując 
zbiór z r. 1926 z przeciętnym  zbio- 

- dów 

wszystkie kwoty pieniężne związkowe skie- 
rowywane są do Banku Invalidzkiego. 

4) Bank Inwalidzki na życzenie Związku 
Inwalidów Wojennych jes: kontrolowany 
stale przez delegata Ministerstwa Skarbu. 

5) Jeżeli Bankowi _grori zamknięcie, to 
tylko z tytułu Ustawy Bankowej, która prze” 
widuje posiadanie przez banki kapitału za- 
kładowego w sumie 1.000.000 zł. 

w celach spekulacyjnych, natomiast 
przyczynił się do usamodzielnienia dwuch 
szoferów inwalidów, dając gwarancję firmie 
<Blibor» przy kupnie samochodów. 

„7) Złożone w swoim czasie kwoty pie- 
niężne przez inwajidów-=szoferów w wysoko- 

ści 4.000 %t. po zlikwidowaniu się Spółdziel- 
ni Automobilowej zostały zwrócone człon- 
kom szoferom w Całości. 

8) Bank nie otrzymał od Skarbu Pań: 
stwa gwarancji na sumę 200.000 zł., nato- 
miast z tytułu prawa, przysługującego mu 
udzielał gwarancji koncesjonarjuszom inwa- 
fidom za żabezpieczeniem hipotecziem. 

9) Bank nigdy nie brał od inwalidów 
zaliczek pien ężnych na kupno ziemi, nato- 
miast wyjednywat im znaczne ulgi przy 
kupnie takowej. 

że 
olbrzymi film «Ben Hum, którego 
zmontowanie kosztowało 4 miljony 
dolarów, a 150 000 osób brało udział 
w realizacji, co ją ckręciło» 48 apa" 
ratów kinematograficznych a na sa- 
me lederwerki zużyto 9000 kilogra- 
mów skóry — prześcignięty został 
przez niemiecki film «Metropolis». 
Sporządzenie jego zajęło 31/, lata. 
Film obrazuje walkę pracowników z 
pracodawcami rozgrywającą się w 
mieście pay Metropolis. Jak 
wygląda takie miasto? To się nieda 
w słowach wyrazić. Miasto fanta- 
styczne a pełne ruchu jakby istotnie 
fotografowane «z natury» to... to 
Szczyt pomysłowości i sprawności 
reżyserskiej. Dość powiedzieć, że w 
laboratorjum wielkiego uczonego 
Rotwanga przychodzi na Świat... 
sztuczny człowiek. Człowiek maszy- 
nowy otwiera nową erę w dziejach 
ludzkości. 
* А „a“ Hollywoodu i kina... 
Charlie Chaplin rozwodzi się. Okrute 
ne ma zmartwienia. Nie z racji utra- 
cenia żony, która mu zresztą wyto- 
czyła proces ©... zdradę małżeńską. 
Oni się tam w Hollywood wciąż tyl- 
ko żenią się i rozwodzą, rozwodzą się 
iżenią. To cała ich rekreacja po cięż- 
kiej „orce* Rzecz jest w tem, że 
według przepisów prawnych obawią* 
zujących w Kalifornii żona, która 
wszczęła proces rozwodowy na za- 
sadzie wiarolomstwa męża i proces 

Oto wieść do nas dochodzi, 

średnie | z 5 

Temperatura e j 1236 

ak 

jedzie na kurs do Warszawy. Na 
wał Kongresu i Rady Głównej Związku, kursy starostów w Warszawie z wo- 

jewództwa wileńskiego wyznaczeni 
zostali starosta brasławski p. Janusz- 

oraz Komisarz Rządu na m, kiewicz 
Wilno p. K. Wimbor. 

Wobec choroby p. Wimbora na 
jego miejsce wyznaczony zostanie 
przez pana Wojewodę jeden ze sta. 

6) Bank nigdy nie kupował samocho- rostów. Dotychczas sprawa ta nie 
zadecydowana w formie oe została 

statecznej. 
— Na egzamina w szkole po- 

Inspektor komendy głów- 

nej policji państwowej p. Wróbiew- 
ski przybył do Wiłna, jako delegat 

Głównej celem wzięcia 

licyjnej. 

Komendy 
udziału w komisjach Egz 
szkoły policyjnej w 

owo 

wpływania na tox spraw, postanowiłem 
jednak do chwili Kongresu w pracach Wy- 
działu Wykonawczego nie brać udziału. 
Kierownictwo organizacji powierzyłem Kol. 
Stacheckiemu z Poznania. 

Przeciwko _ oszczercom występu ję 

Marjan Kanfor, 
na drogę sądową, 

Przewodniczący Wydziału Wykon. 
Zarządu Głównego Związku 

Inwalidów Wojennych. 
ROEARETEOEZCY A BCOA SZAN O AERZECZOKTE ZKTRSÓA 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

20 stycznia 1997 s. 
Dewiny i waluty: 

Trani Sprs. Kupao. 
Dolary 8,98 9,00 8.96 
Holandja 360,50 361,70 35990 
Londyn 43.78 43,89 43,67 
Nowy-Yort 9— 9,02 8.08 
Paryż 35,85 35,94 35,76 
Praga 26.72 26,79 26,66 
Szwajcarja 173,76 174.19 173.33 
Wiedeń 127.15 127,47 126.83 
Włochy. 39,22 39,32 39,12 

Papiery Procentowe 
Pożytzka dolarowa 80.00 
Pożyczka kolejowa 9350 — — — 
5 pr. pożycz. konw.  48,— 47,75 — 
4.5 proc. listy zast. 
ziemskie złotowe 40,60 40,50 
5 proc warsz. złotowe 49,70 49,65 
45 proc. warsz. złotowe -— 46,25 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 24,50 
8 proc, warsz. 61.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 20 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,97:/, — 8,963 
Złoto. 

Ruble 4,77 — 476 
Czeki i wpłaty. 

New Jork 9,00'/4 8,99 

  

KRONIKA 
dzenie wydziału powiatowego sejmi- 
ku pow. Wileńsko-Trockiego, na któ: 
rem rozpatrzono sprawy budżetu na 
rok 1927. 

Odpowiednio do powyższego 
uchwalono, iż w dniu 24 b. m. po- 
mieniony wydział rozpocznie pracę 
nad przygotowaniem projektu pomie- 
nionego budżetu na r. 1927. Następ- 
ne posiedzenie odbędzie się w dniu 
T lutego r. b. Na posiedzeniu tem, 
prócz szeregu innych spraw zatwier- 

ne do specjalnie przysposobionych 
zbiorników w miejscach następują- 
cych: 

1) 

nik p. Połoniewicza, 3) trakt Wiłko- 
mierski — zbiornik 
jedea zbiornik 
4) trakt Kalwaryjski — zbiornik p. 

Winni 

powiatowego. W dniu wczoraj- ci sądowej lub administracyjnej. 
szym. pod przewodnictwem starosty 
p. Witkowskiego, odbyło się posie- 

wygrała odziedzicza po nim wszyste 
ko, co on na czysto zarobił od daty 
ślubu. A podobno Chaplin zarobił 
kolosalne sumy od czasu gdy stanął 
na ślubnym kobiercu z żoną, która... 
ma lada dzień wygrać proces rozwo- 
dowy. Chaplin z alteracji wpadł w 
ostry rozstrój nerwowy, pozrywał 
kontrakty, opuścił Hollywood, poply- 
nął do Europy i leczy się obecnie w 
jakimś domu zdrowia — pod Berli: 
nem, 

Znowuż p. Edwardowi Ganche w 
Paryżu, prezesowi Towarzystwa Fry- 
deryka Chopina udało się odkryć 
tym razem podobno niezaprzeczenie 
autentycznych przodków Szopena. 
Upada, niestety, ...legenda o polskiem 
pochodzeniu ojca wielkiego muzyka 
Mikołaja Chopina pochowanego, jak 
wiadomo, na Powązkach. 

Ale zato nasz Kiepura robi w ca- 
lej Europie furorę... Daj mu, Panie 
Boże, dożyć lat Battistiniego w takiej 
głorji jak wielki włoski tenor, co jest 
de facto hiszpańskim  barytonem.., 
Mattia Batlistini, nieśmiertelny za ży- 
cia Battistinil Od iluž to śpiewa lat? 
Od pięćdziesięciu, od sześćdziesięciu? 
Niedawno Śpiewał w operze wiedeń- 
skiej. Gazety nie miały słów dla je- 
go młodzieńczego wyglądu, dla cud- 
nego głosu, dla siły jego wprost fizy- 
cznej, dla techniki niezrównanej... 

A najświeższe szczegóły o Mau- 
passancie? Odkryto, iak odkryto, że 
Maupassant miał aż troje dzieci „na- 

— (x) Subsydja miejskie. Ma- 
gistrat m. Wilna wyasygnował w Zarząd Kasy Chorych m, 

O YE 9 —-——-—-2—-—-——-0—-—-———-—-7 77 EITI 

turalnych*: dwie córeczki i synka. 
Najprawdopodobniej matką ich była 
jedna z najukochańszych towarzy- 
szek wielkiego pisarza, bardzo ład- 
na Żydówka rodem z Warszawy, 
polska Żydówka, panna Litzełmann. 
Syn jej, w którego żyłach płynie 
krew Maupassanta, mieszka obecnie 
w Sens; jest urzędnikiem, sportow- 
cem i dziennikarzem. 

Operę najstarszą odkryto. Jest 
to nmaprzemiany lub współcześnie: 
śpiew, wiersz deklamowany i proza; 
jednem słowem tak zwana mima z 
epoki grecko-rzymskiej (2 gi wiek po 
Chrystusie), W Berlinie zaaresztowa- 
no największą, jaką kiedy policja 
miała w ręku bandę handlarzy takich 
trucizn jak kokaina, opium, kerbin, 
morfina. Byli to emigranci rosyjscy. 
Wysyłali swój „towar* literalnie na 
cały świat. O rozmiarach przedsię: 
biorstwa daje wyobrażenie jeden tylko 
obstalunek 120 kilogramów kokainy 
do Stanów Zjednoczonych. Zarobki 
były znakomite, Za dostarczony do 
Małej Azji z Berlina kilogram kokai- 
ny płacono do 120 angielskich fun- 
tów. Przeciętny zysk osiągany netto 
z jednego kilo kokainy wynosił 2000 
marek w złocie. W Tokio wystawio- 
no operę Pucciniego „Madama Bute 
terfly*,*) Zebrało się najwykwintniej- 
sze towarzystwo, Angielski zespół 

*) Madama nie Madame, jak się błędnie 
pisze na afiszzch i programach. 

Lipówka — początek traktu Ż 
Oszmiańskiego — I zbiornik p. Tus- 
kiewicza, 2) maj. Burbiszki — zbior- 

p. Pimonowa i 
p. Kizieniewicza, 

Łutowicza, 5) Zwierzyniec (za mły- 
nem) — zbiornik p. Pimonowa, 6) 
Wielkie Leoniszki — zbiornik p. Sza- 
bada, a) na górze przy ul. Połockiej, 
b) na dole za Belmontem, 7) Anto- 
kol — Pośpieszka — pole maj. Poś- 
pieszka p. Aleksandrowicza, 8) Małe- 

ch Leoniszki— pole p. Urbanowiczówny. 
niezastosowania się do 

$ ORZĄDOWA: powyższego rozporządzenia będą po- 
— (x) Z pegiedzenia wydziału Cciągani do surowej odpowiedzialnoś- 

   

  

w głębokim smutku ć 
Kierownictwo 

Zakładu Higjeny w Polsce. 

Ś, + P. Z GERTOWICZÓW 

D-r Zoija Modrzewska 
Kierowniczka Ekspozytury Zakładu Higjeny Państwowej 

w Wilnie zmarła dnia 18 stycznia r. b. 
Eksportacja i pogrzeb zwłoz z Kaplicy przy szpitalu Św. Jakósą 

na cmentarz Rossa odbędzie się da. 2l-go b. m. © godzinie 11 ej rano, 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni 

Ś$. + P. Z CERTOWICZÓW 

    

       
    

    

    

i Pracownicy Państwowego 

  

D-r Zofja Modrzewska 
Pracowniczka Kasy Chorych Studentów U.S. B. 

Zmarła dn. 18 stycznia r. b. 

Bksportacja i pogrzeb zwłok z Kaplicy przy szpitalu Św. Jakóba na 
cmentarz Rossa odbędzie się dn. 21-go b. m. o godz. ll-ej rano. 

0 czem zawiadamia krewnych, 
w głębokim smutku 

przyjació: I znajomych pogrążony 

Zarząd Kasy Chorych Studeatów U. S. B. 

Wszystkim Szanownym p. p. Lekarzom, którzy z wielką troskliwością 
starali się uratować życie 

Ś. P. Marji z Oskierków Dąbrowskiej 
a nam okazali dużo współczucia i serca 

Serdeczne <Bóg zspłać» składamy 

  

ostatnim czasie na poszczególne in- 
stytucje dobroczynne w Wilnie 15.749 
zł. 69 gr., tytułem reszty zapomogi 
za (m-c grudzień r. ub. i 16.870 
a conto zapomóg na m-c styczeń rb. 

— (x) W sprawie podwyższe- 
nia poborów kontraktowym pra- 
cownikom miejskim. Na podsta- 
wie okėlnika Ministerstwa Skarbu z 
dnia 28 grudnia 1926 r. zastosowa- 
ne zostaje podwyższenie poborów 
funkcjonarjuszom państwowym, |jak 
również i pracownikom komunalny m, 
zarówno etatowym, jak i kontrakto- 
wym o 10 proc. 

Ponieważ podwyżka ta nosi cha- 
rakter zwiększenia uposażenia, a nie 
specjalnej gratyfikacji i 

traktowymi i etatowymi, 

bez żadnych ograniczeń, 

gandy czytelnictwa i 
bibljoteczek dla 

kich czynników, 
kuitury polskiej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (t) Jak jest z bezrobociem. 

ywe tempo wzrostu bezrobocia w 
Wilnie budzi zrozumiałe zaniepoko- 
jenie, Codzień prawie zgłaszają się 
nowi bezrobotni celem zarejestrowa- 
nia się. 

Stan ten cyfrowo przedstawia się 
następująco: wszystkich bezrobotnych 
zarejestrowanych w Wilnie jest o- 
becnie 5232. Z tej liczby 1359 przy- 
pada na niewykwalifikowanych, 280 
na robotników rolnych. Inteligencja 
ma tam 1397 reprezentantów. 

— (t) 250 bezrobotnych o- 
trzymało pracę. Magistrat m. Wil. 
na przystąpił do robót przy ulicy 
Beliny. Z tej racji przyjęto 250 bez- 
robotnych, którzy hędą zatrudnieni 
aż do wiosny. 

— (x) Kasa Chorych przepro- 
wadza konirolę PS 

ilna 

opsrowy przystąpił do rzeczy z naj- 
większym pietyzmem; co mógł zrobił 
aby opera miała jaknajautentyczniej- 
szy koloryt lokalny. Tem niemniej 
zaraz po pierwszej scenie, ktoś z 
pierwszego rzędu foteli wstał i zawoe 
łał na całą salę: 

— Ależ to karykatura! Coś po- 
dobnego można wystawiać w Europie 
lecz nie w Japonii, 

Stał się tem większy skandal, že 
publiczność japońska jest niezmiernie 
powściągliwa i poważna. 

Gdy spróbowano grać dalej, za- 
częły ze wszystkich stron sali padać 
głosy: | 

— Śmiesznel Ś-niesznel 
Ostatecznie przedstawienie musia- 

no przerwać. 

Okazuje się, że hymn żydowski 
„Hatykwa“ špiewany jest w całej Pa- 
lestynie i nikt nie myśli temu się 
sprzeciwiać. Urzędnicy wstają; tak zu- p 
pełnie jak podczas wykonywania naro- 
dowego hymnu angielskiego. W Pa 
ryżu spółka Rouotte-Camusset-Du- 
moulin zajmowała się zawodowa 
„wyrabianiem* orderu Legji Honoro- 
wej dla—amatorów, choćby nawet nie 
zasłużonych odznaczeń. Byli przemy- 
słowcy i kupcy, co płacili za «wyro- 
bienie» im orderu o czerwonej wsią- 
żeczce do stu tysięcy franków. Nowy 
taniec nadciąga do salonów europej- 
skich —z Chicago. Istotę jego stano- 
wią gwałtowne wstrząsy i podrygi 

Rodzice, Rodzeństwo i Córeczka. 

obejmuje 
wszystkich pracowników przeto za- 
rząd związku pracowników miejskich 
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
Magistratu z prośbą o nieczynienie 
żadnych różnic w wypłacie dodatku 
10 proc., między pracownikami kon- 

oraz o wy- 
danie zarządzenia wypłaty tegoż do* 
datku pracownikom kontraktowym 

SZKOLNA 

—(о) Propaganda czytelnictwa. 
Min. oświecenia wyznaczyło miesiąc 
luty roku bieżącego na cele propa- 

powiększenia 
młodzieży szkół 

powszechnych, W tym czasie nastą- 
pić powinno pod kierownictwem 
władz szkolnych zgodna akcja wszyst- 

dbałych © dobro 

   
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
Magistratu z prośbą o wydanie za- 
rządzenia biurom przemeldunkowym, 
żeby przy meldowaniu przez poszcze- 
gólnych petentów swojej służby do- 
mowej podawane były również i 
nazwiska ich pracodawców. 

Powyższe ma na celu przepro- 
wadzenie odpowiedniej kontroli pra- 
codawców przez Kasę Chorych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
R — Walne zebranie weteranów 
Powstania 1863 r. W niedzielę 
23:g0 b. m. o godzinie 12 odbędzie 
się w sali posiedzeń karnych Sądu 
Okręgowego walne zebranie Stowa- 
m Weteranów Powstania 1863 
roku. 

— W Polskim Zw. Kolejow- 
ców. W soboię, 22 stycznia w =. 
lu związku, Wiwulskiego 4, odbędzie 
się o godz. 19 odczyt o powstaniu 
listopadowem z działem koncertowym 
i zabawa familijna. W niedzielę 23 
stycznia tamże o godz. 18-ej odbę- 
dzie się wieczór dia dzieci. W pro- 
gramie: Bajka — opowie p. Tokaj, 
chór harcerski, deklamacje, gry i za- 
bawy dla dzieci pod kierownictwem 
p. Tokaja. 

Codziennie czynna jest czytelnia, 
zaopatrzona w przeszto dwadzieścia 
tygodników i dzienników 0 rozmai- 
tych kierunkach, Radjo-Koncerty (od 
godz. 20). Na miejscu gry szachy, 
warcaby i inae. Wstęp wolny dla 
członków z rodzinami i wprowadźo- 
nych gości. 

RÓŻNE. 
— Osobiste. Redaktor <Słowa» p. Sta- 

nisław Mackiewicz wyjechał na krótki po: 
byt zagranicę. 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Dziś prem- 
jera komedji K. Wroczyńskiego „latin 
miłości». 

Ceny miejsc od 20 gr. 
ы T oda, 4-:j pP i w niedzielę 

« 12.30 pp. oi się dwa 'p3ź: ! występy Ninki Wi Tńskiej, RIN 
not Žan 30 gr. 
Bilety i abonamenty nabywač Ž w biurze podróży "Oro od z 10430 wej Po s od godz. 18 — 12 w ledzieje i święta. dniu _ przedstawieni bilety sprzedaje kasa teatru Rada AE 
— <Proboszcz wśród bogaczy». Dziś 

raz jeden io „będzie świetna komedja 
Andre de Lorde i Pierre Chaine <Proboszcz 
wśród bogaczy». 

— <Pociąg-Widmo» w Teatrze Pol- 
skim. Sztuka o powyższym tytule pełna 
niespodziewanych sytuacyj, zmuszających 
do śmiechu, a jednocześnie trzymających 
bi widza z ciągłem AE — cieszy 

Oraz WI zem R 
НА ody powodzeniem w Tea: 

imitujące dokładnie taneczne kontorsja 
czerwonoskórych Indjan  wybizrają- 
cych się na wyprawę wojenną lub 
przed składaniem ofiar ludzkich fety- 
szom. Taniec = dźwięczną i wdzię- 
czną nazwę Heebie iJeebies (czyt: 
należy Hibi Ibi.). Ls 
cuska, opracowując 6d czasów Lud- 
wika KXIV-go wielki i wyczerpujący 
«Słownik Jzzyka Francuskiego» do- szła szczęśiiwie na schyłku ubiegłego 
1926-go roku do litery M, Dojechano 
na ostatniem posiedzeniu do... histo- 
rycznego wyrazu, którym miał Cam- 
bronne odpowiedzieć krótko i węzło: 
wato Anglikom pod Waterloo na 
bezczelną propozycję poddania się, 
Zdecydowano przyjąć wyraz do słow- 
nika jedynie jako rzeczownik—wyklu- 
czają go _w sensie i charakterze me- 
tafory. Była przy tej sposobności 
długa dyskusja. Osalono doszczęinie 
legendę jakoby Cambronne miał krzy» 
nąć w odpowiedzi Anglikom: 

— Gwardja umiera lecz się nie 
poddaje. 

Biaga! Wypuścił 
raz tylko. Ale iakil 

Co się nie dzieja na świecie dziś 
Bożym, co się nie dziejel 

Gz, 1; 

DIE 

z ust jeden wy« 
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4 SŁOWO 

Ee za ' ° ю z: R DORTÓR u Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze 0 sókokiwy w Wilnie w dniu 15--1 1937 r. pod Nr. BI76 wciąg 
meldunkowych. dom murowany z D. ZELBOWICZ @ > BOAT * WS Pa d o 

= 3 dami, ładnym hor.W ENERYCZ- E RE = S — „ Firma: <Kacenele en 
B ZSR A CAO: 4 Skai aj KKS Nr 5 zrodste TaBKie NE, MOCZOPŁC. Do Rejestru Handlowego Dzisł A Sądu Okr. Joel». Siedziba w Lidzie u/. Suwa!ska 7. Przedadot=- EE RADE IR 1905 zo dr dd SBS 2 i stajnią SKÓRNE w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5163 wciąg- Sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1912 

*"Do Il Komisarjatu, ul: Raduńska (Nr. _ Do V Komisarjatu, ul. Łegjonów od | „do Sprzedania || od 10-1, od 5-8 w. | nigto. в roku. Wlašciciel Kacenelenbegen Joel, zam. tamże. dp 
34, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 57, 60,81, 84, 84 Wodociągowej do szpitala Kolejowego, | „wileńskie. Biuro SOKG6 R. H. A, I. 5163. Firma: <Arluk Rywka». Sie- 3037.—V1 | 
d. Malickiego), 88, 89, 94, oraz posesje: Wronia Ponarska cala. L R dziba. w. Lidzie ul. Pilsudskiego'12. Przedmiot—skiep : 
abtysty, Daszewskiepo, Galimasza. Do VI Komisarjatu, ul: Filarecka 6, | W2 UL: Miekiewicza'1 1 STa|dOWICZOWA | spoż -koloniinv=Fi ОЙ d 1023 roki 

Do III Komisarjatu ul.: Dominiksń. 8, 12, 24, 28, 58, 60, 64, 3, 19, 21, 27. 21, tel. 152, ; pożywczóo-kolonjalny, Firma. istnieje o A : : : й Vo kiarra a NE k COON !| KOBIĘCE, WENE. | Właścicielka Arluk Rywka, zam. tamże, Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
pra Nr 2, 0 a o Eau, SW BIS RYTY RYCZNE l (Ef. 3626—Vi w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5176 wcią- 

е : A Et . d 46 3 ; : i 
Situka ta grana będzie w sobołę i nie- frakowy oraz | Bi wickiewic Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. R. H A. [.— 5176.Firma: „Karabelnik Herc”. 

dnie a ielua popołudaiówka w Te: | „QW OOTWORZONA FISHARMONJA | "tai $r7 e | w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5164 wcią. Siedziba w Lidzie wi. Rynek 49. Przedmiot — sklep 
atrzo Polskim. W niedzielę o g.-'4-ej pp. 
grana będzie komedja $t. Kiedrzyńskiego 
«Wino, kobieta i dancing». Ceny miejsc naj- 
niższe. 

— Premjera «Albatrosa». Na wtorek 
wyznaczoną została piemjera oryginalnej 
sziuki M. Fijałkowekiego <Albatros>. 

— Poranek w Teatrze Polskim. W 
wieczielę o g. 12 m. 30 pp. odtędzie się 
w Teatrze Polskim kolejny poranek z udzia- 
łem sióstr Kcrzeniowskich (balet) i M, Car- 
marie (śpiew). Ceny miejsc od 20 gr. 

— Teatr Rewji <iGakadu». Dziś i co- 
dziennie wielka rewja <W szsle karnawału». 

RADIO. 

° — — Program dzisiejszy, 15.00—15.25. 
Komunikat gospodarczy i meteorolegiczny. 

16.30—16.45. Komunikat harcerski. 

16.45— 17.40. Program dla dzieci. «Pol- 

ska pi*śń wojenna»: 
2 E idos Koncert popoł. (kameral- 

my). Część 1-sza. Korngold: Suita p.t. <Wie- 

ie bałasuo mic», 2) Ci, Debussy: Trabesque: 

a) Cakc-walk, b) Prokofiew: Gawot, c) K, 

(5 $zymanowskie +2: mazurki... Część |l-ga. 3) 

Mozart Auer: Gawot, 4) Fr. Cauperin: Tam- 

bcurino, b) D. Sczriatti: Serenada C-dur, C) 

Ph; Rameau: Les Cyciopes. 
18.40—19,00. Rozmaitcšci. 
19.10—19.25. Odczyt: powin: 
19,30—19.45, Komunikat Iniczy. 

20.05. Transmisfa koncertu z Filhar- 4 

moni. 

— Zarząd Wileńskie 
gu Czerwonego Krzyża 

mia r. b. w Sali Miejskiej 

operowego p. 
dnoczone X 

pod batułą kapitana — kapelmistrza 

p. B. Reszke. Program nader Uro- ; 

icony, Początek punktualnie © 

a= 12 m. 30. Wzniosły cel, cie- 

kawe i impenujące rumera dają pra- 

wo mniemać, że muzykalna część 

publiczności wileńskiej skorzysta ze 

sposobności miłego spędzenia czasu 

i przyczyni się tem samem do ро- 

mocy materjanej jednej Z naszych 

najsolidniejszych i nader potrzebnych 

instytucyj. 

40444R66D855540006
R530450002555055 

Ofiary. 

— Be:imiennie. Dia pew po- 

unkcwego Kozłowskiego zł. 5, . 

swe Tla zrećnkowanego urzędnika Bo- 

londy 2). 3. 
> Dla Bolendy zł. 2. 
— Na Ł. O. P. P. zł. 16 gr. 85 znale- 

jone z porimcnejką dnia 9 X1) 26 r. przez 

Adwirsia A ias va ui. Wiekiej kcło 

sklepu Wokutekiego. 

o Okrę- 
olskie ® 

niećzielę 23:go stycz- : 
go urządza W ni dat: 

muzyczny przy Udziałe artystki Opė- | 

° ю\чеуі-р.УК‘‹’)цвк-Тагк‹›\чз\‹ш], 
artysty 4 

<Millera i Orkiestry Zje- | 

Garnizonu Wileńskiego | 

czytelnia i wypożyczalnia 
książek przy uł, WILEŃSKIEJ 31 m.1 
(parter), Duży wybór książek polskich 

i francuskich, 

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Czynna od godz. 11—6 w. 

    Skopėwka 4 m. 9,   
W. Zdr. Nr. 31, 

kradzione ksią. Do wynajęcia 
żeczkę wojskową pokój umeblowany z 
P. K. U. Łomża elektrycznością i opa* 

na imię Wisniewskie: łem. Wejścieniekrępu- 
go Wacława zam. jące, Adres w Redakcji 

Wilno, Obozowa 64, 

  

  

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 
ostatni miesiąc w Wilnie, 

prawnuczka Lenorman; kičra 
wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itod, Przyjmuje od godz, 10 zrana 
do 8-ej wiecz, ul. Młynowa 21 m. 6, 
naprzeciw Krzyża, w bramie. na 

schody. *na prawo. 

| Perlmutiera Uliramaryna 
jest bezwzględnie najle, 1 na 
wydatniejszą farbą pg >A 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjoianie. złotemi medalami, 
Wsędz e do nabycia.     

do morza. 4 
Ogłoszeni 

i nowych systemów. 

Szczegółowe oferty z cenami, roklei 
i firmą prosimy kierować pod a 

, Huty Szklane J. 
   
    e

:
 

+
+
 

damskich sukien, 

w nowootworzonym dziale 
POLRCA , 

u! 

UŻYWANE 40 km. 
w dobrym stanie, mocnej konstrukcji 

„Niemen* Sp. Akc., poczta Niemen. 

OSTATNIE NOWOŚCI 

bielizny, trykotaży, 

obuwia i galanterji 

D.-H.0. Jankowski 1S-im 
WIELKA 42. 

i (w byłym lokalu firmy „B-cia Alszwatg:,) 
UBOESROWZT PTE R TNT TNT TNN NIN IEEE E SDB 

* Akuszerka 

y A legity- WI Smiałowska 
mację wyd. przez LAA 
Starostwo Grods. Przyjmuje od godz, 9 

kie w Wilnie na 
imię Antoniego Kro- 
kina, zam, w Nowo: 
Wilejce uł. Olchowa 2 
unieważnia się, Oraz 
książeczkę wojskową 
wyd. przez P. K.U. 

Oddaję 
Wo gy PB. ODYNZY 
tegoż, unieważnia się ZA DRZEWO. 

— Adres w Redakoji 
<Siowa>. 

gubiono rewolwer 
Z syst, «Browning» 

Nr 352569 Józefa 
Oleckiego zam, przy 
ul. Ponarskiej 4 m. 3 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP, Nr 63 

  

    

mieważnia się 
zgubioną legity+ 

ję studenta 
g wydz. prawa U. 8. B. 

ф па rok 1925/26 na 
imię Kazimierza 

Macieja Żurkowskiego    
    

e. 

į Lokujemy 
wszelkie sumy, po- 
czynzjąc od 300 
poci na naj- 
pewniejsze gwa- 

rancję u. osób od- 
powiedzialnych 

i solidncyh 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

i 8 km,, 

m budowy 
dresem; 

Stolle 
  

Lokal 
dužy 

na sklep, fabrykę, 
drukarnię, restaur acj 

do wynzjęcia. 
ul. Bakszta 4. 

9
2
0
6
0
0
9
9
0
9
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Pożyczki 
za atwia pod 

pewne zabezpiecze« 
nia bez najmniej. 

szego ryzyka 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

damskim 

  

    

SUMY 
PIENIĘŻNE 

lokujemy bardzo 

dogodnie 
D. H.-K. <Zachęta> 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05.     
  

Kino-Teatr 

„Polonia“: 
ul. A. Micklewicza 22, 

Rzecz dzieje 

  
„TRĘDOWATA“ „ 

DZIŚ, Dawno oczekiwany szlagier sezonu 1927 r. 
Ztota serja produkcji polskiej! Każdy musi ujrzeć! Pieśń miłości! Cały świat o tem mówil 

Rzadka okazja! 
współczesny dramat salonowy w 12 aktach 

у dług słynnej powieści HELENY MNISZKÓWNY. 
W rolach głównych gwiazda ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘÓGRZYN; 

się w majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słod. i az wieć Realizacja i reżyserja: Edward Pucharski I ro Ais dai a 
* Bilety honorowe nie ważne. Początek o 3 p. p, cst. seans 1015. Snecjalny układ muzyczny. 
  

‚ МН Kitematograt 
"KULTURALNO-O ŚWIAT 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA;. w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w. so 

  

gnięto: 
R. H. A. I.—5164. Firma: „Balaūski Ajzik*. Sie- 

dziba w. Lidzie ui, Sadowa 25. Przedmiot —piwiarnia. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Bałański 
Ajzik zam. tamże, 3627—Vi 
  

Okr. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu 
5165 wcią- w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 

gnięto: 
R. H. A. 1.—5165. Firma: „Bajkalski Jankiel". 

Siedziba w Lidzie ul. Mackiewicza 17. Przęamiot — 
sklep spoźywczy. Firma istnieje od 1888 roku, Wla- 
Ściciel Bajkalski Jankiel zam. tamże. : 

3628—Vi 

De Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnis w dn. 15—! 1927 r. pod Nr. 5166 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5166. Firma: „Berman Abram". Sie- 
dziba w Lidzie ul. Rynek 21. Przedmiot—skiep ga- 
Janterji, Firma istnieje od 1880 roku. Właściciel 
Berman Abram, zam. przy uł, Sadowej 14. 

3629—VI 

Do Re estru Handlowego Dzisł A Sadu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—i 1927 r. pod Nr. 5167 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5167. Firma: «Benjaminewicz Da- 
wid». Siedziba w Lirdzie ul. Suwalska 9. Przedmiot— 
sklep gal enieiji. Fima istnieje od 1922 roku. Wia- 
ściciel Benjaminowicz Dawid zam. przy ul. Ferma 4. 

3630 —Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—! 1927 r, pod Nr. 5168 wcią- 
gnięto: i AS, 

R. H. A. I.—5168. Pirma: „Benjaminowicz Me- 

ra“, Siedziba w Lidzie ul. 17 Kwielnia 2. Przedmiot 
—sklep spożywczy i mąki. Firma isinieje cd 1806 
roku. Właścicielka Benjaminewicz mz po. aa 

31—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5169 wcią- 
gnięto: ` : $ 

R. H. A. I.—5169. Firma: «<Berlowicz Mejer». 
Siedziba w Lidzie ui. Rynek 28. Przedmiot—sklep 
skór. Firma istnieje od 1890 roku. Właściciel Berło- 
wicz Mejer, zam. tamże. 3632—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5170 wcig- 

gnigio: : 
R. H. A. 1-5170. Firma: „Bojarska Jacha“. Sie- 

dziba w Lidzie ul. Wyzwolenia 4. Przedmiot—sklep 
spożywczy. Firma istnieje ed 1922 roku. Właściciel- 
ka Bojarska Jacha, zam. tamże. 

3633—VI 

De Rełesttu Handlcwego Dział A Sądu Qkr.w 
Wilnie w dniu 15 — I 1927 r. pod Nr. 5171 wciąg- 

nię:o: 

: R. H. A. 1—5171. Firma: «Budin Jenta». « Sie- 
dziba w Lidzie uj, Krzywa 31. Przedmiot — sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku, Właściciel 
ka Budin Jenta, zam. tamże. 

3634--VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w ćn. 15—! 1927 r. ped Nr. 5172 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5172 Firma „Budin Bejla. Siedziba 
w Lidzie ui. Krzywa 31. Przedmiot—łeźnia. , Firma   

Dziś będą wyświetlane filmys 

Nad program: *OD NĘDZY DO 
Ostatni seans o godz; 10, Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 

› Parter — 
boty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m, 30, 

CENA BILETÓW: . 

„CÓRKA GAŁGANIARZY* 
larnego francuskiego powieściopisarzą Bourgeois. 

dramat w 6-ciu wielkich aktach 
według słynnej powicści popu 

PIENIĘDZY» farsa w 2-ch aktach, 
Szczepańskiego. 

60 gr., Baikon — 30 gr. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W. niedzielę i święta o godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w.inne dnie o godz. Śrtej. 

  

LEON DAUDET. 

9RREW WŚRÓD NOCY. 
W pewnym chińskim kuferku 0- 

_ twierającym się przy pomocy  tajem- 
niczej sprężynki, którą Gantaume na- 

cisnął swym grubym palcem, znale- 
ziono kilka fotografij Tulji Moneuse, 

oraz listy miłosne, pełne gorących 

zapewnień, w których nie było mowy 
ani o Gonerecie, ani o zazdrości. 

Na pięknej komódce znaleziono 
pudełko z róznemi medykamentami, 
tableikami i jodem, środkami nasen- 
nemi i t, p. 

— Leczę się — iłumaczył Gan- 
taume—i znaczna część mych oszczęd- 
ności przechodzi w ręce aptekarzy. 
Doktór Rewerchot może to potwier- 
dzić. 

; — W jakiej aptece kupuje pan te 
środki? ; 

— U Landrivanta, przy ulicy „du 
Pišizė* w Lugounie. 

Desarnaud zanotował ten adres, 
Zdolny ten człowiek posiadał prócz 
inieligencji, psi instynkt którym się 

powodował często zaglądając do 
wszystkich kątów, ped dywany, pod- 
nosząc i spuszczając rolety i t. d.; 
miał nadzieję, że nairafi na ślad 
zbrodni, którego mu braklo. Lecz w 
końcu, nie znalazłszy nic, musiał 
przeprosić Gantaume'a, tak samo jak 
Brabanta, tłómacząc się słowami: „Cóż 
chcecie, iubię zdawać sobie dobrze 
ze wszystkiego sprawę*. 

Istotnie nie udało Się znaleźć u 
tych podejrzanych indywiduów nic, 
ccby mogło pchnąć śledztwo na dal- 
sze tory, Lecz atmosfera, ctaczająca 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redaktor wjz Czesław Karwowski. 

tych łudzi, była ciężka i dziwnie po- 
n.ra. 

Apartamenta dozorcy Estancelina, 
składały się z paru niedużych po- 
koików, owianych jaśminową gceździ- 
kowym zapachem, który otaczał Elo: 
dję Passetiere. Było w nich coś z 
kabiny marynarza i z buduaru aktor- 
ki, dziwne i nieprzewidziane połącze- 
nie w pokoju dozorcy palacowegol 
Człowiek ten o nieznanej przeszłości, j 
znalazł cichą przystań w domu Go- 
nereta i stał się dlań niezastąpionym 
sługą. Desarnaud, w poszukiwaniach 
swych, natrafił na bibljoteczkę, za: 
wierającą wyborowe książki. 

Proszę to otworzyć, czy pan 
dużo czyta? 

— Czemużbym nie miał czytać, 
panie sędzio? 

— Nie wymawiam tego - panu. 
Przyjrzyjmy się no temu, co pan czyta, 

* Znajdowało się tam ze trzydzieści 
powieści policyjnych napisanych przez 
najlepszych autorów Angiji i Francji, 
stare wydanie „Niebezpiecznych zwiąż- 
ków* i t. d. Maufre ze zdziwieniem 
pokazywał sędziemu tytuły poważniej- 
szych książek, wzruszając ramionami, 
Sędzia spokojnie zapalał fajkę, kiwa- 
jąc od czasu do czasu głową. Mae 
newr ten oznaczał u niego wielkie 
zajęcie się sprawą. W/szyscy oczeki- 
wali jego słów w milczeniu i z prze- 
jęciem. 

— Panie Estancelin, czy zechce 
pan przejrzeć przy mnie ten tom „Nie- 
bezpiecznych związków* ? 

— Z miłą chęcią, panie sędzie. 
> Skąd pan go ma, czy kupił go 

pan 
— Panna Passetićre pożyczyła mi 

tę książkę. Jęst:to arcydzieło. 
— Skąd wzięła ja” p. 
— Był to prezent od p, Gonereta. 
— Czy pewien pan jest, że książe 

ka ta była podarowaną? < 
— Mam na to dowód. 
Istotnie na pierwszej stronie wid- 

niał napis: «Elodji od L. Q.», 
— Śliczny egzemplarz — zauwa- 

żył sędzia, pokazując książkę otacza» 
ącym go panom, — Wiedziałem, że 
„La Pocholle* posiada nieporównaną 
bibijotekę, lecz _ właściciel jej nie 
wspominał nam o niej nigdy. Pan 
Goneret był epikurejczykiem lecz e- 
pikurejczykiem skromnym. Dewizą 
jego było: „Żyjmy w ukryciu, by żyć 
NOTKA 

- ednak zamało j ię ue krys o jeszcze się u 

aluzję do tragicznej śmierci mil. 
jardera Qurdetna 

— Interesuje się pan, jak widzę, 
powieściami kryminalnemi, wymyślo- 
nemi przez Conan Doyle'a, Maurice 

Leblanca i innychi— Zwrócił się sę- 
dzia do dozorcy, — ale od kilku go- 
dzin jest pan Świadkiem zdarzenia 
realnego, tragicznego, które tajemni- 
czością swą przewyższa pomysły naj: 
lepszych autorów. Z drugiej zaś stro- 
ny zna pam doskonale cały personel 
z „La Pocholl“. Czemu więc nie 
miałby pan nam dopomódz? 

— W czem mógłbym być uży- 
tecznym panu sędziemu? 

— Ма pan notować .i pamiętać, 
by potem donieść mi wszystko, co 
tu będą mówili, co usłyszy pan 

Kaleko Morduch, zam. tamże. 

istnieje od 1896 roku. Właścicielka Budin Bejla, 
zam. tamże. 3635—VI . 
  

Do Rejestru 'Handiowego Dział A Sądu Okrę- - 

gowego w Wilnie w dn. 15—1 1927 pod Nr. 5174 
wciągnięte: 

R. H, A1.—5174. Firma: „Kaleko Morduch”. Sie- 
dziba w Lidzie Rynek 2. Przedmict —sklep spożyw- 
czy i mąki. Firma istnieje od 1902 WC! 

na policjantów — wszyscy będą Się Każda z nich miała włassą łazien- 
ą toaletę, 

manufaktury. Firma istnisjie od 1924 roku. Właści- 
ciel Karabtlnik Herc, zam. przy ul. Szkolnej 4. 

3638—VI 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr.w 
Wilnie w dn. 15—1 1927 r.ped Nr. 5177 wciągnięto: 

R. H. A. 1—517/, Firma: „Kapliński Kuszei”, 
Siedziba w Lidzie ui. Krzywa 11. Przedmiot—skiep 
żelazny i naczyń emcljowanych. Firma istnieje od 
1916 roku. Właściciel Kapliiński Kuszel, zam. przy, 
ul. Komercyinej 2. 3639—VI й 

4 „Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 15. 1. 1927 r. pod Nr. 5178 wciąge 
nięto: 

R. H. A. |. — 5178. Firma: „Lambort Hirsz*. 
Siedziba w Lidzie u]. Suwalska 15, Przedmiot—skiep 
gotowego ubrania. Firma istnieje od 1923 roku, 
Właściciel Lambort Hirsz zam. przy ul. Szklane] 15, 

3640—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—|. 1927 r. pod Nr. 5179 
wciągnięto: ‚ 

„R. H. A.L— 5179 Firma: „Lewin Morduche 
Gierszon*. Siedziba w Lidzie uł. Rynek 93  Przed- 
miot — sklep żelaza. Firma istnieje ad 1894 roku. 
Właściciel Lewin Morduch, zam. przy ul. Suwalskiej 41. 

3641—VI 

„ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5180 wciągnięto: 

„ R. H. A. 1—5180. Firma: „Lewin Estera*. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Suwalska 39. Przedmiot — skiep 
blawainy, Firma istaieje od 1925 roku. Właścicielka 
Lewin Esterd, zam. tamże. 3642—V1 
  

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr» 
w. Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5181 wcią- 
grigto: 

R. H. A. I.—5181, Firma: „Lewin Bejla“. Sie 
dziba w Lidzie ul. Rynek 43. Przedmiot—skiep spo- 
žywczy. Firma istnieje od 1886 roku. Właścicielka 
Lewin Beja, zam. przy ul. Lidzkiej 19. 

3643—VI 

„Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—I 1927 r. pod Nr, 5182 wci 
gnięto: 

R. H. A.I. —5182, Firma: „Lewinson Genia- * 
Chaja*. Siedziba w Lidzie uł. Suwalska 12. Przed- 
miot—skiep kolonjalny, win i wódek. Firma istnieje 
od 1870 roku. Właścicielka Lewinson Genia-Chaja, 
zam, tamże. 3644—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dn. 15—1 1927 r. pod Nr. 5183 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 11—5183. Firma: „Lipnik Ajzik*, Siedzi- 
ba w Lidzie ul. Rynek 104, Przedmiot—skiep towa: 
rów skórzanych. E ik istnieje od 1890 roku, Wła» 
ściciel Lipnik Ajzik, zam. przy ul. Pai w 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w du. 14—! 1927 r. pod nr. 5131 wcią- 
gnięto. 

R. H. A. 11—5131. Firma: «Goldwasser Zelik». 
Siedziba w Lidzłe ul. Suwalska 6. Przedmiot—sklep 
maszyn i instrumentów muzykalnych. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właścicieł Ooldwasser Zelik, zam. 
przy ul, 3-g0 Maja 8-a, 3046—VI 
  

Do Rejestru Handłowego Dział A. Sądu Okr. 
w “= w-dn. 14—i 1927 r, pod nr. 5133 weią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5133, Firma; «Goldsztejn Nachim- 
-Szymen», Siedziba w Lidzig ul, Suwalska 39, Przed- 
miot—skiep kolonjałny i spożywczy. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Goidszteja Nochim-Szymen, 
zam, przy ul. Suwalskiej 51, 3647—VI 

eta. Może był on zbyt lepi 
imponującą ko- y yt zaślepiony, 

« 

  

  

Passetiere? wystrzegać, pana nie będzie się nikt kę, piękn 
obawiał. Proszę sobie uświadomić, że 
propozycja moja przynosi panu za- 
szczyt. Co do panny Possetiere, to 
tuważam, że mogłaby świetnie panu 
dopomódz, będąc tak sprytną ko- 
bietką. 

— Spróbuję, panie sędzio. 
— Zacznijmy więc zaraz. Czy są 

psy podwórzowe w „La Pocholle*. 
— Są na folwarku. Mamy tam 

trzy psy podwórzowe, lecz niema ani 
jednego ani w parku, ani w pałacu. 
P. Goneret nie lubił psów. 

— Lecz pan, jako dozorca, mu- 
siał posiadać psa? 

— Mam do dyspozycj troje psów, 
o których właśnie wspomniałem, lecz 

nością. 
— Czy psy te mają obroże? 
— Owszem mają. 
— Proszę przynieść mi te obroże. 

Skończyłem już z panem, teraz zre- 
widujemy pokoje tych dam. 

Buduary Elodji Possetiere, Julji 
Loisel i Tulji Moneuse miały podob- 
ny styl i charakter, różniły się tylko 
w szczegółach. julja i Elodja posia« 
dały telefony, sam Gonerat insirus 
mentów tych nie uznawał i uważał 
za wstrętne. Pokoje Julji utrzymane 
były w kolorze ciemno-różowym, 
Elodji w białym, u Tulji zaś seledy- 
nowym. Na ścianach wisiały obrazy, 
których treści nie można było okre- 
ślić, jako drastycznej, lecz frywolnej. 
Umeblowanie pokoi ш! składało się 

zzewnątrz, jednem słowem każdą u- z mebli najczystszego stylu. Towa- 
wagę, dotyczącą śmierci waszego pa- rzyszki jej były mniej psute, jednak 

lekcję pudełeczek z pudrem, bielidłem 
i srebrny komplet przyrządów do 
czesania, pięknie cyzelowanych. 

Desarnaud, Maufre i inni, których 
życie płynęło w ciasnych i ciemnych 
mieszkankach, w atmosferze smutku 
i biedy, u boku: skłopotanych żon 

pozbawionych wdzięku, w  ciągłem 
oczekiwaniu awansu, — przyglądali się 

z obrzydzeniem zmieszanem Z Za 

zdrością temu luksusowi, jakim oto- 

czone były służące — faworyty far- 

biarza miljardera. W zdumieniu za: 
dawali sobie pytanie, jak mogli, bę- 
dąc dosyć częstemi gośćmi w „La Po- 
cholle*, nie domyślać się nawet tych 
tajemnic życia pałacowego, zwyczai 

— zaważył Maufre, czyniąc żaden z nich nie jest moją włas- intymnych Gonereta. Słynny ze swe- 
gó skąpstwa, starzec ten stawał się 
hojnym gdy chodziło o jego o0so- 
biste przyjemności. Harpagon žyl jak 
pasza i zdawało Się rzeczą niemożli- 
wą oddzielenie tego trybu życia od 
tragi”znej zagadki śmierci jego. 

W pokoju Julji znaleziono 4oto- 
grafję Brabanta niedbale ukrytą za 
pe obrazym, Elodja przecho- 
wywała fotografje Estancelina w tecz- 
ce do listów. Tulja Moneuse poSia- 
dała elegancką teczkę skórzaną, ukry« 
tą pod materacem, w której raieściła 
się istna kolekcja „Gantaume'ów*, 
był tam Gantaume — kucharz i ele- 
gant, gimnastyk i marynarz, gdyż był 
on swego czasu marynarzem, pływał 
do Indo-Chin i Japonji. Oglądając 
te niezliczone fotografje, sędzia i 
prokurator zadawali sobie pytanie, 
w jaki sposób bezczelna zdrada jego 

na. Tych panów — sędzia wskazał otaczał je również zbytek i komfort. kochanek mogła ujść uwadze Gone- 

Odpowiedziiny z ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukamia «Wydawnictwo Wiieńskie» Kwaszelna 23 

a może umyślnie zamykał oczy, dla. 
spokoju i ciszy nie próbując sprawe | 
dzać podejrzenia i nosząc. w Sercu | 
glębokąfpogardę dla rodu ludzkiego, | 

Койсгопо właśnie rewizję «w po- | 
koju Tulji Moneuse, gdy Estancelin 
powrócił z trzema obrożami; były ч 
poczerniałe paski skórzane, паби ne 
małemi gwoździkami. Piękna Tuija 
Moneuse drgnęła nerwowo na ich 
widok, tem niedostrzegalny prawie 
ruch nie uszedł uwądze Desarnauda, 
ani Maufra; ze spostrzeżenia te, 
nie zwierzyli się nikomu, będąc zbyt 
wprawnymi, aby zerwać milczącą ugo- 
dę, którą zawarli między sobą. Po- 
dobne odruchy niepokoju zauważyli 
oni też w pewnych momentach ц 
Juiji i Elodji, lecz Tulja zwróciła ną |- 
siebie ich szczególnie pilną uwagę | 
Sędzia obejrzał obroże, kręcił je dłu” 
go w rękach, aż wreszcie oddał do- 
zorcy z grymasem niezadowolenia 
na twarzy, 4 

Wszystkie zegary zaczęły wy- 
dzwaniać godzinę drugą, tworząc dZi- 
witą symfonię dźwięków.. Postano- 
wiono przyjąć posiłek, przygotogć> _ 
ry przez tych, których przed ch R 
badano, jako podejrzanych o doko- | 
nanie morderstwa. Nagle ukazał się. 
Marjus, biegnąc szybko, z włosami 
rozwianemi na wietrze, wielce prze« 
jęty nowiną, którą przynosił: 

— Panna Celestyna Goneret przy- 
jechała właśnie i posyła mnie, bym 
zagrosił panów. 

— A, oto będzie coś nowego — 
zawołał Desarnaud, zacierając ręce 
z zadowoleniem, 

m
 

  
 


