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Warszawa, 21 stycznia. 

Sprawa wydania aresztowanych 
posłów białoruskich załatwiona zo- 
stanie w poniedziałek. Już teraz z 
nastrojów panujących w Sejmie moż- 
na przypuszczać, że poza jedną być 
może tylko PPS żaden klub sejmo- 

y nie będzie przeciwko temu opo: 
nował. Zbrodnia posłów aresziowa- 
nych nie uiega wątpliwości. 

Zainteresowanie akcją Hromady w 
pierwszych dniach jej likwidacji w 
stolicy było minimalne, a teraz opiuja 
publiczna przeszła calkowicie nad 
tem do porządku dziennego. Jest to 
bardzo symptomatyczne i świadczy o 
stosunku stolicy do Kresów Wscho- 
dnich, który zawsze cechowała obo- 
jętność. Warszawę więcej interesują 
procesy kryminalne niż doniosła dla 
całości państwa akcja likwidacyjna 
spisku komunistycznego, która prze- 
cież otwiera okres sanacji Kresów od 
podstaw. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
w stolicy uroczystość poświęcenia 
kamienia węgielnego pod gmach ban- 
ku rolnego. W uroczystości jak zwyk- 
le wzięli udział liczni przedstawiciele 
rządu, miasta i organizacyj gospodar- 
czych. 

Nowy gmach stanie przy zbiegu 
alic Nowogrodzkiej i Skladowei. Pro» 
jekty budowy opracował profesor 
politechniki Warszawskiej p. Lale- 

| owicz. 
у Po poświęceniu kamienia węgiel- 

nego i odczytaniu aktu erekcyjnego 
zabrał głos minister Staniewicz który 
między innemi powiedział: - 

Położenie Polski jest tego rodzaju, 
że pregnąc utrzymać swą niepodleg- 
łość oraz zdobyć sobie miejsce przy 
słońcu wśród narodów świata nie 
możemy zbytnio ograniczać naszych 
wydatków państwowych, Raczej od- 

obwrotnie winniśmy dążyć do ich 
' zwiększenia pod warunkiem jednak, 

iż jednocześnie dążyć będziemy do 
zwiększenia dochodu społecznego 
część którego, może mniejszą względ- 
nie lecz większą absolutnie, państwo 
mogłoby pobierać na swe cele i jeże- 

„li w ten sposób postawitny zagadnie- 
nie skarbowe, - to na pierwszy: plan 
w;zsuwa sią troska o rozwój gospo* 
darstwa społecznego, który polegać 
winien przedewszystkiem na wzmoże- 
niu sił produkcyjnych kraju. A ponie- 
waż Polska przynajmniej w swej zna- 
komitej części jest krajem rolniczym 
przeto rozwój gospodarczy, a więc 
budżet swój winna opierać przede- 
wszystkiem o rozwój rolnictwa. 

Podstawą życia gospodarczego 

  

Przyjaźń włosko-angielska. 
Minister Churchill o rządach faszystowskich: 

RZYM, 21—|. Pat. Podczas wywiadu, udzielonego prasie włoskiej i 
zagranicznej w dniu wczorajszym, minister Churchill, mówiąc © stosun- 
kach włosko: angielskich, podkreślił na wstępie wielkie znaczenie prasy dla 
zbliżenia cbu narodów. я 

Przyjaźń włosko-angielska—mówił dalej minister—datuje się od 
czasu zjednoczenia państwa włoskiego i nigdy dobre stosunki pomiędzy 
Włochami a Angiją nie były od tego czasu zerwane, ani nawet zakłóco+ 
ne. Przypeminam sobie doskonale meje wzruszenie na wiosnę 1915 roku, 
kiedy dowiedziałem się, że w traktacie trójprzymierza była tajna klauzula, 
w/g której Włochy zastrzegły, że przymierze to w żadnym razie nie bę* 
dzie mogło wciągnąć ich w wojnę z Anglią. Fakt istnienia: tej klauzuli 
winien być przypemniany, zachowany w pamięci i podany do powszech- 
nej wiadomości. : 

Dalej minister Churchill mówił o znaczeniu, jakie ma dla polityki 

międzynarodowej osobiste zbliżenie się mężów stanu i zaznaczył, że jest 
zachwycony osobą Mussoliniego. Następnie, podkreśliwszy, że rozmowy 
jego z Mussolinim i Voipim miały charakier czysto prywatny, / OŚwiad- 
czył minister, że poświęcone one były w znacznej mierze sytuacji go- 
spodarczej podatników włoskich, która przy systemie rządów faszystow- 
skich poprawia się stale. z 

Stwierdziwszy, że każdy rząd angielski uważa za jedno z najważ- 

nejszych swoich zadań troskę o położenie rodziny pracownika O przė- 
ciętnych środkach materjałnych, minister Chnrchill podkreślił, iż z wiele 
kiem zadowoleniem dowiedział się o tem, że sytuacja gospodarcza lud- 
ności we Włoszech stałe się poprawia, pomimo że polityka finaasowa rzą- 
du jest surowa i bezwzględna, co jest konieczne dła podtrzymania kredy- 
tu państwowego i ścisłego wypełnienia wszystkich zobowiązań państwo- 
wych. Polityka taka eraz solidny kredyt państwowy są jędymemi podsta- 
wami, na których oprzeć się może dobrobyt materjalay narodu. 

= Minister Knoli w Rzymie. 
RZYM, 21.1, PAT. Dziś przybył tu polski minister pełnomocny Knoll 

powitany uroczyście na dworcu przez charge d'affaires Guentera w oto- 
czeniu członków poselstwa oraz liczne grono kolonji polskiej. 

Pisma zamieszczają życiorys nowego posła polskiego, «Lavoro d'lla- 
lia» główny crgan syndykatów podaje od siebie następujący komentatz: 
«W] ostatnim numerze scharakteryzowaliśmy osobę nowego posła polskie 
go. W dniu dzisejszym redakcja nasza wita serdecznie nowego reprezen- 
tanta Polski». 

STREGZZTEBEŁ 

Nikt zamachu faszystowskiego na Łotwie nie 
przygotowywał. 

WARSZAWA, 211. PAT. Poselstwo łotewskie podaje do wiadomości 
następne sprostowanie: 

Wiele dzienników polskich powtórzyło depeszę agencji telegraficznej 
„Tass* z Moskwy z dnia 19 b. m. zawiadamiającą na zasadzie informacyj 
z Berlina o przygotowującym się w Rydze zamachu stanu kół faszystow= 
skich. Termin wykonania zamachu miał być wyznaczony jakoby na 18—23 
stycznia b. r. Na czełe tega ruchu miał stać Uimanis, -były prezes rady 
ministrów i generałowie: Radins i Aire, 

Poselstwo łotewskie jest upoważuione do zdementowania tej wiado- 
mości w sposób jak najbardziej kategoryczny, gdyż jest ona pozbawiona 
jakichkolwiek podstaw. 

Dziwne zajście w Wolmarze. 
RZYM 2łt 1. PAT. W miasteczku Wolmar dziś rano pomiędzy 

godz. 444 min. 30 a 5-tą pewien porucznik na czele kompanji 8-go 
pułku piechoty pod pretekstem ćwiczeń nocnych wymaszerował z koszar 

Polski nie są wielkie kapitał, Qd. i po wkroczeniu do miasteczka rozbroił oddział policji pełniący służbę na 

wrotnie, na szerokich masach wiej- 
skich opiera się u nas dobrobyt 
gospodarczy państwa. Masy te sta- 
nowią główne źródło siły roboczej 
i gros tej ludności. Zamożność wło- 
ścianina, tego głównego naszego konsu 

andlu i 
przemysłu, to rozwój miast, rozkwit 
polskiej wytwórczości, to źródło bo- 
gactw państwa. A skoro tak, to za- 
daniem państwa jest wzmocnienie się 
gospodarcze tej warstwy, na której 
dobrobycie ponadto opierać się wi- 
nien zarówno porządek. wewnętrzny, 
jak i siła Polski na zewnątrz, bo 
przecież żołnierz polski w swych */ 
— to chłop polski. 

Nie zapewnimy jednak dobrobytu 
wsi polskiej bez zaspokojenia jej tak 
różnorodnych, a tak ogromnych po- 
trzeb kredytowych, bez doprowadze- 
nia trzeciego brakującego jej czyn- 
nika produkcji po za ziemią i pracq— 
kapitału. Chodzi tylko o to, by kapi- 
tał ten nietylko został celowo rozdy- 

'4 sponowany, ale by użyty został na 
cele produkcyjne, któreby zagwaran- 
towały jego oprocentowanie i amor- 
tyzację, a nie na konsumcję. 

Na zakończenie minister podkre- 
Ślił, że rządem który pierwszy wska- 
zał na rolnictwo, jako na podstawę, 
na której winien się opierać rozkwit 
gospodarczy Polski jest rząd Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

  

ARYSTO- 

KRACJI ROSYJSKIEJ» 

fascynujący film na czasie 
szlagier sezonu 

wkrótce w kinie „Helios“,     
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa: 

tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud  utrwała granice Ziem 
Wschodnich _ Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 

**+P-0*9P599% 

ię poczem obsadził urząd pocztowy oraz stację kolejki wąsko- 
torowej. 

Przywódca garnizonu w Wolmarze po otrzymaniu wiadomości o po- 
wyższych wypadkach wydał zarządzenia, dzięki którym całe zajście za- 
stalo natychmiast złikwicowane i wincy porucznik wraz z kilkoma innymi 
winowajcami zostali natychmiast uwięzieni i oddani pod sąd wojenny. 

Wydarzenie powyższe nie wywołało żadnych konsekwencji politycz- 
nych. W całym kraju panuje najzupełniejszy spokój i porządek. 

1—7>——>—>—>——————————— A 

Zbliżenie węgiersko-jugosłowiańskie. 
WIEDEŃ, 211 PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Białogrodu, że 

w najbliższych dniach oczekują w Białogrodzie podjęcia ważnych kroków 
w sprawie zbliżenia węgiersko-jugosłowiańskiego i rozpoczęcia oficjalnych 
rokowań między rządami tych państw. 

Książe Yorku na Jamaice, 
LONDYN, 21 I. PAT. Książe i księżniczka Vorku przybyli wczoraj 

do Kingston na Jamaice, witani entuzjastycznie przez władze i ludność 
tamtejszą. 

400065403000000000R0G02E0EODWDRRE BENCSEDOROPĘPACZEDKESOAREDONNOBNUP 

ROLNiCY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

szym i dotąd niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

saletra Chilijska, 
którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i 9-ka 

Warszawa, Ul. Zgoda 1, Telefon 131—62, 101—37. 
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Komunizm na usługach nacjonalizmu 
Latem roku z:szłego zamieściła 

paryska «L'lilustration» mapę dającą 
jasne wyobrażenie o wielkiej grze 
bolszewickiego komunizmu na ol. 
brzymich terytorjach Azji. Cała ta 
akeja, kierowana z Moskwy, skierowa- 
na jest oczywiście przeciwko «kapita- 
listyczno-burżuazyjnej» Europie. Bol- 
szewicki komunizm sprzęga się w 

Azji z nacjonalizmem tamtejszych lu- 
dów i plemion, podżega w nich, pod- 
trzymuje i rozpala nacjonalistyczne 

uczucia, pomaga im <zrzucač jarz- 

mo imperjalizmu europejskich Znaro- 

dów i państw». Moskwa dła utrzy- 
mywania w nieustaanem wrzeniu «ruch 

narodowy» w krajach azjatyckich ma 

fije swego Kominternu centralnego 

(Biura wykonawczego komunistyczne- 

go lnternacjonału) w Tyflisie, w Ta- 
szkiencię, w Urdze, w Pekinie, 

w Kantonie. Współcześnie działa 

wielka  filja Kominternu w Kai 
rze bolszewizując Świat muzułmań« 
ski od Maroka do Indyj wschodnich. 
A wszędzie jedaą i tą samą drogą: 

przez wybuchy i wrzenia nacjonaliz- 
mu do 'komunistycznej anarchji. 

Na mapie, o której mowa, linja 

odziaływania Moskwy na francuskie 

Indochiny idzie przez Taszkient, Ka- 

buł w Afganistanie, Allachabad i 

Kaikuttę w Indjach Angiełskich. Brak- 
nie na "apie jednego jeszcze punktu: 

ogniska /kcji moskiewskiej nacjona- 

listye*7 -bolszewickiej w t. zw. Ni- 

d „uzkich Indjach Wschodnich, 
osobliwie na Jawie. 

Niedawno temu udało się mos- 

kiewskiemu rządowi  sowieckiemu 

podnieść na nogi znaczitą ilość tam- 

tejszej ludności tubylczej i rzucić ją 

ra wyjsko kolenderskie i władze, 

Ruch miał wszystkie pozory wy- 

buchu narodowego patrjotyzmu, ja- 

kiegoś «wyzwalania się», walki o 

«samookreślanie». Byliśmy jedni z 

pierwszych, którym się oczy otwo- 

rzyły na krecią roboię Moskwy pod 

płaszczykiem rezydującej w stolicy 

Bolszewji Ligi dla wyzwolenia lud- 

ności tubylczej wszędzie gdzie rze- 

komo gnębi ją i trzyma w niewoli 

jarzmo czyjegokolwiek imperjalizmu. 

Daliśmy też na tem właśnie miejscu 

wyraz temu przekonaniu omawiając 

wypadki zaszłe na Jawie. 

Wreszcie wywołane tam wrzenie 

przezzusilne starania Moskwy i pienią- 

dze bynajmniej się nie uspokoiła. Prze- 

ciwnie, z Jawy przeniosło się na o- 

koliczne i sąsiednie wyspy będące w 

posiadaniu Holandji. Nawet wyspy 

owe są w chwili obecnej jednem z 

pryncypalnych w Azji ognisk robo- 

ty bolszewickiej prowadzonej pod 

sztandarem „narodowego wyzwole- 

nia* małajskiej ludności ij wszyst- 

kich pokrewnych jej plemion. A te- 

ren akcji bolszewickiej nie mały. 

Rozciągłość Indyj Holenderskich rów: 

na się przestrzeni mniej więcej od 

Dublinu w Irłandji do Odessy nad 

morzem Czarnem. 

WIRÓWKI 
do odtłuszczania mleka 

„Blfa-Laval“ 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 

nie mają sobie równych, cieszą 
t się wszechświatową sławą. 

— ; 
Na ostatniej tegorocznej wystawie w 
Częstochowie nagrodzone złotym 
& * medelem 

S V 1 WA оНАЫ 

"Najdogodniejsze warunki kupna; 
powi) obie 

gwaraneja używalności 

Kompletne urządzenia  mieczarń 
% „ręcanych i parowych 

! === 

  

POLECA: | 
WILEŃSKI 

SYNDYKATĘ: ROLNICZY 
EZ 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr 9. 
Oddziały w Głębokiem, Dziśnie,     Smorgoniach, Grėdku Vil. 

Od daty ostatniej rewizji konsty- 

tucji holenderskiej azjatyckie wyspy 

holenderskie nie noszą nazwy pań: 

stwowych kolonij. Zwą się oficjalnie 

jndyjską prowincją królestwa. Edward 

Douwes Dekker znany powszechnie 

pod literackim pseudonimem  Mulia- 

tuli nazwał te „prowincje*  Insulinde 

—i nazwa ta przyjęła się w potocznej 

mowie holenderskiej. Tam jest za- 

ledwie piąta część miljona Europej- 

czyków na 50 miijonów autochtonów 
należących dė najrozmaitszych  ple- 
micm. Dopiero w ostatnich czasach 

zaczęto im dawać te lub owe prawa 

z zakręsu autonomicznego samorządu. 
Od roku 1918-go a właściwie 1925-go 
istnieje i funkcjonuje ma Jawie tak 
zwany Volsraad, rodzaj parłamentu 
z głosem na poły doradczym i na 

poły prawodawczym. Wchodzą doń 

i przedstawiciele łudności miejsco: 
wej, nawet obcokrajowcy, jak Arabo- 
wie i Chińczycy lecz rodowici Holen- 
drzy tworzą większość. Reprezentan- 
ci ludności miejscowej domagają się 
dla niej pełnej autonomji a coraz na- 

tarczywiej. Jeszcze wyraz „niepodleg= 

łość" nie wypłynął na widownię dys- 
kusyj „parlamentarnych lecz — wisi 

już w powietrzu. Początkowo repre- 

zentanci ludności miejscowej chętnie 

godzili się ma współpracę z ludnoś- 
cią holenderską i wła dzami pa*stwo- 

wemi; dziś już podniesiono hasło 
nie współdziałania mon-cooperatlon 
oczywiście importowane z Europy. 

Dopóki duch kolonjalny wciąż jesz- 
cze pancje na wyspach — brzmi 
thłamaczenie owe] mon - cooperation 
ludność miejscowanie może iść ręka w 
rękę z zarażoną tym duchem łudnością 

tudzież biurokracją — bez narażenia 
się na utratę swej narodowej indywi- 

dualnošci, 

Ruch nacjonalistyczno-komunisty- 

czny wzrasta. W obozie nacjonali- 

styczno-komunistycznym już sąz po- 

śród tuziemców nauczyciele wiejscy, 
drobni urzędnicy, a nawet rzecz cha- 

rakterystyczna całkiem zamożni far- 
merzy. Weszli do obozu komunisty- 
cznego przez szeroko otwartą furtkę 

nacjonalizmu. Ani się spostrzegli jak 
z patrjotów stali się komunistami. A 
Moskwa nieustannie, zapobiegliwie, 

nadzwyczaj zręcznie pcha ludność ko- 
lorową, brunatną, na „bialych“, bie- 

dotę proletarjacką na jawajskich „bur- 

żujów*. ' 
Ostatnie rozruchy i manifestacje 

wybuchły w miejscowości Bantam, w 
okolicach jawy najuboższych gdzie 
najłatwiej ludność sfanatyzować. W 
dodatku ludność w stronach tamtej. 
szych jest, najciemniejsza. Wchodzą też 
w grę w ruchu nacjonalistyczno'ko- 
munistycznym motywy natury religij 

nej. Widać to ztąd, że ludność w 
wiela - miejscowościach przygotowy- 

wała się do walki „z ciemiężcami* 

poszcząc przez czas dłuższy albo 

przywdziewała idąc na bój szaty bia- 

łe, czyli strój tych, co poświęcają się 

па śmierć dla „dobrej sprawy”. 

W Chinach mniej pomyślny @а 

moskiewskiego rządu sowieckiego 

bierze obrót przebiegła akcja. Posta- 

nowiono przeto zrewolucjonizować 

wyspy wschodnio-iadyjskie należące 

do Holandji. Aż tak daleko sięgnęły 

bolszewickie macki Moskwy. Prawie 

już opasują ziemskie kolisko. Nacis- 
kają najczulsze struny duszy ludzkiej 
zwabiając nieorjentujące się w pode 

stępnej grze masy: z deszczu pod 
rynnę. Wpędzając je przez uroczyste 

wrota nacjonalizmu = do „raju“ 

bolszewickiego. Jacz. 
Lu T 

Wyjazd przedstawiciela Polski 
do Afganistanu, 

WARSZAWA, 21.1. (żel, wł. Słowa). 
W najbliższych dniach wyjeżdza jako 
wysłannik rządu polskiego kierownik 
referatu Dalekiego Wschodu w M. 
S. Z. Józef hr. Potocki. Podróż ta 
będzie rewizytą przedstawiciela rządu 
polskiego na wizytę złożoną przez 
wysokiego dygnitarza Afganistanu 
Polsce w roku 1921, 

WOZIE WAZIR O WORSTO ORZEKA TE RZE ACHA RAK DZA 

Rada Naczelna 
Polskiej Organizacji Zacho. 

wawczej. 

W dniu 20-ym b. m. odbyło się pierw- 
Sze posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Or- 
ganizącji Zachowawczej Pracy Państwowej 
(zfnzjowanych Polska Organizacja Zacho= 
wawczą w Warszawie z Organizacją Zacho- 
wawczą Pracy Państwowej w Wilnie). Ze- 
branie zagaił, w zastępstwie chorego preze- 
sa Zarządu Okręgu Warszawskiego p. Wła- 
dysława Glinki, vice-prezes br. Adam Tar- 
nowski, poczem odbył się wybór prezydjam 
Rady, w skład którego weszli pp. Włady- 
sław Glinka jako prezes, Ariur Zaremba- 
Cielecki, rektor Marjan Zdziechowski i Hi- 
polit Gieczewicz jako vice-prezesi. Dekona- 
no dalej wyborów Zarządu Giównego, wy- 
bierając ks. Eustachego 'Sapiebę jako preze- 
sa, ks. Zdziałswa Lubomirskiego i prof, 
Władysława Zawadzkiego jako vice-preze- 
sów. Po naradzie mad sprawami organiza- 
Cyjnemi i dłuźszej dyskusji posiedzenie za- 
kończył referat ka. Eustachego Sapiehy о 
sytuacji politycznej. 

aktais Aaaa 

Śejm i Rząd. 
Sprawa wydania posłów. 

WARSZAWA, 21.1. (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym odwiedził mar- 
szałka Sejmu p. Rataja Minister 
Sprawiedliwości p. Meysztowicz w 
celu omówienia sprawy aresztowania 
posłów białoruskich. Wnioski o wy- 
danie posłów mają być jeszcze dziś 
wieczorem przesłane do  kancelarji 
Sejmu. Będą one rozpatrzone na po- 
siedzeniu komisji regulaminowej, któ - 
ra jak wiadomo zbierze się w mad. 
chodzący poniedziałek, 

W związku z tem wszystkie klu- 
by rozpoczęły narady jak się do 
sprawy wydania posłów ustosunko- 
wać. W tej chwili uważać można za 
pewne, że kluby prawicy oraz Piasi, 
i Wyzwolenie wypowiedzą się za wy- 
daniem. Niewiadomo jedynie jak się 
ustosunkuje P.P.S., która użależniła 
swoje stanowisko od dowodów któ- 
re ma przedstawić rząd. 

Konferencja Marszałka Rataja 
z vicepremjerem Bartlem, 

WARSZAWA, 21, L. (żel, wł. Słowa). 
Marsz. Rataj konferował dziś z wice- 
premjerem Bartlem w sprawie trze- 
ciego czytania budżetu na plenum 
Sejmu. Przy czytaniu rzecz jasna od- 
będzie się dyskusja polityczna i wo- 
bec tego powstała konieczność omó- 
wienia niektórych szczegółów zwią- 
zamych z tą sprawą. Jak twierdzą w 
kołach politycznych dyskusja ta bę- 
dzie miała przebieg łagodny i jakie- 
kolwiek ataki na rząd wydają się być 
wykluczone. 

Rady prof. Kemmerera pod. 
stawą negocjacyj o pożyczkę, 

WARSZAWA, 21.1. (żel. wł. Słowa) 
Negocjacje o pożyczkę amerykańską 
dla Polski, które niebawem się roz 
poczną, odbywać się będą na pod- 
stawie rad prof. KKemmerera, Ponie- 
waż jednak nie wszystkie z owych 
rad można w Polsce zastosowcć i 
wykonać, wyjedzie prawdopodobnie 
do Ameryki wiceprezes Banku Pol- 
skiego p. Młynarski i p. Gliwic, któ- 
ry sprawę tą z bankierami amerykań- 
skimi omówi. 

Posiedzenie Sejmu 25-go b. m. 

WARSZAWA, 21—1. PAT. Kan- 
celarja sejmowa z polecenia p. Mar- 
szałka Sejmu rozesłała do posłów 
telegraficzne zawiadomienie, o wyzna+ 
czeniu płenarnego posiedzenia S.jmu 
na dzień 25 b. m. o godz. 3-ej po- 
południu. 

Amnestja dla więźniów. 

W. Dzienniku Ustaw z dnia 20-.go 
b. m. ogłoszony został dekret p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z mocą u- 
stawy e zwolnieniu przedterminowem 
osób, odbywających karę pozbawie- 
nią wolności. Skazani na karę pozba- 
wienia wolności mogą być przedtem 
zwolnieni, jeżeli odbyli już dwie trze- 
cie, conajmniej jednak sześć miesięcy 
wymierzonej kary i przez ten czas 
prowadzili się dobrze. Skazani na 
karę więzienia dożywotniego mogą 
być przedtem zwolnieni o ile odbyli 
już przynajmniej piętnaście lat pozba- 
wienia wolności. Dotyczy to również 
tych przestępców, którym karę śmier- 
ci aktem łaski zmieniono ma doży- 
wotnie więzienie. Przedterminowe 
zwolnienie zarządza i cofa Minister 
Sprawiedliwości. Decyzja jego nie u- 
lega zaskarżeniu. Dekret wchodzi w 
życie z dniem 1-go lutego.



SZKOŁA POLSKA NA LITWIE. 
W „Dniu Kowieńskim” czytamy: roku, były zezwolone dopiero na 
Wobec tego, że w ostatnich mie- początku roku szkolnego 1926—27 

siącach tak w Sejmie, prasie i wogó- 

Echa z zagranicy 

dze Wschodnie 
; sz! Mowa ministra Zaleskiego wypo- 

ё po przyjęciu Ministerstwa przez p. wiedziana na otwarciu Towarzystwa 
le w życiu politycznem do sprawy Czepińskiego. Badań Zagadnień Międzynarodowych, 
polskiego szkolnictwa początkowego W podobnych warunkach nie stwierdzająca pokojowošė — polityki 
wniesiono dużo tendencyjności, fał: mógł powstać dostateczny zastęp sil polskiej znalazła żywy oddźwięk w 
szywego oświetlenia, a często i twier- nauczycielskich stosownych dla szkół całej bez wyjątku prasie europejskiej. 
dzeń niezgodnych z rzeczywistością, polskich. Warunki te można zupełnie Ocena spokojnej lecz stanowczej 

nie będzie przeto od rzeczy objekty: słusznie porównać z położeniem, w enuncjacji min. Zaleskiego o naszej 
wne ujęcie tego tematu, oparte na jąkiem znalazły się litewskie szkoły polityce zagranicznej wypadła jednak 
danych. i początkowe przy koūcu wojny świa- rozmaicie, Ta różnorodność w ocenie 

rzedewszystkiem co do potrzeby towej i w początkach tworzenia Się wypływa stąd, Że 
tych szkół. Jeśli wziąć za podstawę państwa litewskiego: wówczas brano 

Mowa min. Zaleskiego. —Twier- 

SŁOWO 

800 cudzoziemców w niebezpieczeństwie, 
SZANGHAJ. 21. PAT. Wedle otrzymanych tu doniesień konsulów 

amerykańskich wybuchły w prowincji Sze-Szuan niapokoje, które przy- 
bierają coraz większe rozmiary. Przeszło 800 cudzoziemców przeważnie 
Anglików i Amerykanów znajduje się w niebezpieczeństwie życia. 

LONDYN. 21.1. PAT. Wedle doniesień 
ekstremiści zmusili ministra spraw zagranicznych 
cofnięcia prokłamacji, która domaga 

„Daily News* z Pekinu 
rządu kantońskiego do 

się zaprzestania ruchu, zwróconego 
przeciw cudzoziemcom i przeciw chrześcjanom, 

Anglja kontynuuje dotychczasową politykę 

LONDYN, 21.1 (PAT). Zabierając wczoraj głos w sprawie znanego 
w różnych pań- już memorandum rządu brytyjskiego, proponującego mocarstwom wspólną 

stwach pokojowość pojmowana jest akcję na terenie Chin, minister handiu i przemysłu Artur Steel Maitland 
dane statystyczne szeregu wyborów, do szkół i siły dalekie od wymaga- w sposób różny. Tak np. Niemcy oświadczył, że rząd brytyjski stoi na stłaaowisku dotychczasowej polityki 
podług których obywateli polskiej nego cenzusu, 
narodowości jest około 200,000, 

dzieci które winny otrzymać oświatę dziatwy. I wówczas nikomu do gło- niepokoju na Wschodzie Europy, na- 
w języku połskim, wypada około wy nie przychodziła powątpiewać w tomiast polityka niemiecka mimo 
29,000, przyjmując wiek szkolny od wyborze: czy pozostawić dzieci bez przygotowywania systemu  fortyfika- 
7 do 12 lat, , mauki, czy też dać im oświatę począt- cyjnego nad granicami Zachodniami 

Jeśli wziąć za podstawę dane spi- kową, chociażby i przy pomocy ©0- Polski jest ekstraktem pokojowości. 

aby tylko jakkolwiek twierdzą, że polityka polska nie jest 

su ludności z roku 1923, dane które sób, nie posiadających dostatecznego Ten sam punkt widzenia na poko- 
są fikcyjne w ocenie naszej liczebno- cenzusu. A jeśli tak, to poco stoso- 

ści, to łącznie z przyrostem ludności wąć do naszego społeczeństwa od- 
dzieci w wieku szkolnym otrzymamy mienną, calkiem niesprawiedliwą i 

około 8,450. Ё krzywdzącą miarę? 
Dzieci nasze muszą mieć swoją Jeżeli wejrzymy w skład nauczy- 

szkołę i żadne wywody nie mogą tej cjelstwa szkół naszych i ich cenzus, 
prawdy obalić. to okaże się, że położenie nie jest 

Nie tak dawno Ministerstwo Oś- już tak straszne, jak jedni tendencyj- 
wiaty ogłaszało, że na początkuroku nie, inni bezmyślnie to powtarzają. 
szkolnego były 24 rządowe szkoły W naszych szkołach początkowych 
polskie. Jednak zgodnie z posiadane- pracuje około 85 nauczycieli. W. tej 

mi danemi w tym czasie rządowych liczbie około 52 ukończyło szkołę, 
(samorządowych) szkół z językiem średnią (gimnazjum). Około 20-gim- 
wykładowym polskim było 2, prywat- nazjum nie ukończyło, lecz posiada 
nych z ięzykiem wykładowym pol- mniejszą lub większą praktykę w na- 
skim—3, razem—5. Pozatem było uczaniu szkolnem i zaledwie 15 osób 
rządowych mieszanych szkół 13. Lecz nie ma ukończonego pełnego kursu 
tych nie można uważać za szkoły gimnazjalnego i nie posiada praktyki 
polskie, gdyż ich skład uczniowski w nauczaniu szkolnem (w przeciw- 
posiada około 25—30 proc. Litwinów, stawieniu do nauczania domowego). 

język wykładowy nie jest polski, zaś Należy przy tem zaznaczyć, że Min. 
od nauczycieli nie jest wymaganym Oświaty udzieliło ulg nauczycielom 
cenzus znajomości języka polskiego. szkół naszych jedynie na rok szkol- 
Dlatego też jest nonsensem rozsie- ny 1926—27, wymagając od nich 
wane mniemanie, jakoby szkoły pol- przedstawienia świadectw  wymaga- 
skie prywatne są zakładane tam, gdzie nych przez cenzus, przed rozpoczę- 

egzystują rządowe szkoły polskie. Je- ciem przyszłego roku szkolnego. 
dynie w Kownie i Kiejdanach obok Musimy przy tem dodać, że wo- 
mieszanych szkól są założone połskie. góle zarzut braku cenzusu nauczy- 

Lecz już sama liczba uczni szkół cjeli naszych mialby wówczas rację 
naszych, np. w Kiejdanach 240 dzieci bytu, o ileby Min. Oświaty zatwier- 
w jednej szkole, wskazuje na koniecz- dzało nauczycieli bezcenzusowych do 

ność tych szkół. polskich szkół przy równoczesnej 
Przed rozpoczęciem roku szkolne: możności doboru nauczycieli z cen: 

go Pan Minister Oświaty był proszo- zusem nie tylko ogólnym 'lecz i sto- 
ny o zamianę szkół „mięszanych*, sowmym dla szkoły polskiej, Lecz 

np. w Kownie na polskie, a także o chwilowo ich niema! 4 

zamianę szeregu litewskich szkół w Podnoszoną byla rowniež kwesija 
miejscowościach gęściej przez Pola- utrzymania szkół naszych, które rze- 

ków zamieszkałych  (nprz. gmina komo ma obciążać ludność litewską. 

Jewie 77 proc. Polaków, gminy Szyr- W istocie pensje nauczycielskie, 
winty i Giedrojcie—71 proc. Polaków, które winny być wypłacone przez 

ina Janiszki— 67,5 proc. gmina Min. Oświaty szkołom naszym z 
aa próc. Polaków) na szko- budżetu 1927 roku, wyniosą około 

ły polskie. Lecz Minister Oświaty, 450.000 litów co stanowi około 3 proc. 

an Czepinkis, ma to nie przystał, Sum, przeznaczonych w budżecie na 

Wypadło wówczas inicjatywie pry- rok 1927 na potrzeby oświaty po- 
watnej zabrać się do zakładania czątkowej. Czyli subsydjowanie obe- 
szkół polskich. cnie czynnych szkół polskich w żad- 

Dziś po założeniu szeregu szkół nym razie nie przekroczy należności 

prywatnych, we wszystkich szkołach które przypadają połskiej mniejszości 

z językiem wykładowym polskim w stosunku do jej liczebności. 
zmieściło się zaledwie 3.000 dzieci, = Bardzo często używanym argumen- 
co stanowi około 2,5 proc, ogółu tem przeciwko szkołom polskim jest 

dzieci, uczęszczających do szkoły położenie szkół litewskich w Wileń- 

_ początkowej w Litwie. szczyźnie. Zdawałoby się, że nie po- 

Ze powstanie szkół z językiem trzeba nikogo „przekonywać, że ani 

wykładowym polskim nie było wy- Litwini w Wileńszczyźnie, ani Polacy 

wołane sztucznie, nie było owocem w Litwie nie mogą być uważani za 

agitacji, dowodzi szereg faktów. swego rodzaju objekt zastawny, od- 
Pozatem przedstawiciei Minister- powiedzialny za postępowanie obcego 

stwa Oświaty w szeregu miejscowo- państwa wobec swych obywateli. 

ści osobiście przekonał się o istot- Jednak, ponieważ u nas z wyjątko- 

nym nastroju ludności polskiej i jej wym uporem sjako argument skiero- 

stosunku do zagadnienia własnej wany przeciwko oświacie polskiej w 

polskiej szkoły. Litwie cytowane jest położenie szkół 

Czyniony jest zarzut braku cene litewskich w Wileńszczyźnie, „niech 

zusu wśród naszych nauczycieli. nam wolno będzie udowodnić, że 
" W ciągu ostatnich Jat liczba szkół jest wręcz przeciwnie. 
z językiem wykładowym polskim stale Oficjalna polska statystyka w byłem 
była zmniejszaną, aż wiosną roku W. Ks. Litewskiem po tamtej stronie 

_ 1926 doszła do cyfry 5-ciu. Zastęp linji demarkacyjnej nalicza 70,000 
/ mauczycieli polskich nie mógł z tej Litwinów. Zgodnie z prywatnemi da- 

racji,być dopełniony przez nowych nemi litewskiemi w tychże granicach 

kandydatów. Kursa nauczycielskie, o zamieszkuje dwa razy więcej Litwi- 

których zatwierdzenie prosiło towa- nów, t. j. 140,000. : 

"rzystwo oświatowe w marcu 1925 Na całem tem terytorjum Wileń- 

jowość podzielają również Sow ety. 
Łatwo tedy zorjentować dlaczego w 
prasie niemieckiej sypnęty się gromy 
z powodu mowy min. Zaleskiego, 
który spokojnie i rzeczowo odparł 
fantastyczne projekty niektórych po- 
lityków niemieckich, cieszących się 
podobno zaufaniem sfer rządzących 
w sprawie zmiany korytarza pomor- 
skiego na Kłajpedę. 

Prasa angielska, francuska, bel- 
gijska oceniła natomiast przemówienie 
ministra jako ostrzeżenie przed usi- 
łowaniami niemieckiemi rewizji swych 
granic wschodnich, co jak wiadomo 
jest jednym z celów polityki niem, 

Jeżeli chodzi o prasę zagraniczną 
to ostatnie przemówienie min. Zales- 
kiego wiąże się tam Ściśle ze sprawą 
twierdz w Prusach. Jak wiadomo 
Niemcy twierdzą, że utrzymanie fortec 
(Królewca, Kistrzynła i Głogowa) w ta- 
kim stanie w jakim były w roku 1919 
upowaźnia je do czynienia tam no- 
wych udoskonaleń zgodnie z postę- 
pami techniki wojskowej. Sprawa ta 
czy Niemcy mają zburzyć poczynio- 
ne udoskonalenia czy też one zostaną 
jest przedmiotem pertraktacyj odbywa: 
jacych się obecnie w Paryżu. O ile 
rokowania nie dadzą rezultatu do 1-go 
lutego cała sprawa automatycznie 
skierowana zostaje do Ligi Narodów. 

Prasa francuska i angielska zgod- 
nie podkreślają niebezpieczeństwo in- 
terpretacji niemieckiej w sprawie for- 
tec, które grożąc bezpieczeństwu Pol- 
ski grożą jednocześnie i Francji. 

ski Komitet Litewski nalicza 07 pry- 
watnych szkół litewskich i 46 rządo- 
wych, razem 143 szkoły. Na jedną szko- 
łę litewską przypada: zgodnie ze staty- 
styką oficjalną—490 mieszkańców. W 
Litwie zaś przy 80 mniej więcej szko- 
łach polskich, przypada na jedną 
szkołę mieszkańców Polaków: podług 
oficjalnej statystyki—850 podług zaś 
danych wyborczych—2500 miszkań- 
cówi Dane te wskazują, że nawet 
zgodnie z danemi spisu urzędowego, 
Polacy w Litwie mają prawie dwa 
razy mniej szkół niż Litwini w Wi- 
leńszczyźnie; zaś podług danych pry- 
watnych Wileńskiego Komitetu Litew- 
skiego oraz statystyki wyborczej w 
Litwie—Polacy w Litwie mają prawie 
trzy razy mniej szkół, niż Litwini w 
Wileńszczyźnie. 

W takich okolicznościach mówić 
o polonizacji Litwy i przywilejach 
Polaków w Litwie, lub ich protego- 
waniu w porównaniu z Litwinami 
w Wileńszczyźnie jest nonsensem, 

Podług posiadanych danych, dzie- 
ci litewskie przyjmowane są jedynie 
do szkół t. zw. „mięszanych”, co 
nie jest zgodnem z ustawą i czyni 
szkodliwe dla szkół naszych wraże 
nie, że wogóle dzieci litewskie przyj- 
mowane są do polskich szkół. Ten 
objaw załeży wyłącznie od Minist. 
Oświaty i tyłko przezeń może być 
usunięty przez likwidację t. zw. 
„imięszanych* szkół, które służą 
wszystkiemu tylko nie realizacji zasad 
pedagogicznych, 

mocarstw w stosunku do Chin, 

iatow. 

przyczem wskazuje 
to zmniejszyć plagę analfabetyzmu wśród pokojowa, że Polska jest źródłem żności w kierunku złagodzenia szeregu postanowień 

wyraźdie na dą- 
istniejących trak- 

Solidna tranzakcja. 
BERLIN, 21 I. PAT. „Welt am Abend* dowiaduje się, że firma 

Rudolf Mosse zakupiła z dniem 1-go kwietnia na własność popularny 
dziennik wieczorny „Acht-Uhr Abendbiatt” płacąc za 60 proc. akcyj trzy 
miljony marek. Firma Mosse ubiegła w ten sposób konkurencyjną firmę 
Ullstein, która oddawna już czyniła starania w tym kierunku. ra 

Zamiecie i mrozy w Polsce, 
WARSZAWA, 21 I. PAT. W. dyrekcji kolejowej Stanisławowskiej 

i Wileńskiej mają miejsce zamiecie śnieżne, które utrudniają ruch kolejo- 
wy. Na całym terenie Polski panuje dość silny mróz, 
stop. w okręgach wschodnich. 

dochodzący do 16 

BZETRRORZEGH 

W sprawie kar za przestępstwa leśne. 
„Komisarz Rządu nai m. Wilno 

niniejįszęm podaje do ogolneį wiado- 
mości, co następuje: Rozporządzenie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 30 listopada 1926 roku (Dz. 
R. P. Nr. 118 poz, 638) zawiesza w 
OkręgujWileńskiego Sądu Apelacyj- 
nego wykonanie kar za przestępstwa 
leśne z art. 624 1, 2, 625 3, 4, 5, 
626 1, 630 i 633 1, 4, K. K. jak io, 
samowolny wyrąb w cudzym lesie, 
mabycia drzewa wyrąbanego w cu- 
dzym lesie, 
dzym lesie, 
sie jagód, grzybów 

znajdowania się w cu- 
zbieranie w cudzym le- 

i innych przed- 
miotów, —wstrzymane Ustawą z dnia 
18 grudnia 1925 roku (Dz. U. R. P. 
Nr. T poz. 40 ex 26 r.) na przeciąg 
jednego roku od dnia 1 grudnia 1926 
roku do 30 listopada 1927 roku, 
względnie na okres roczny od dnia 
uprawomocnienia się wyroku, wyda* 
nego po 1 grudnia 1926 roku za 
przestępstwa leśne popełnione przed 

. karności 

22 stycznia 1926 roku. 
Wobec tego, że powyższe zawia- 

szenie kar bywa przez ludność nie- 
właściwie rozumiane jako termin bez* 

za powyższe przestępstwa 
leśne, niniejszem wyjaśniam, iż kary 
za te przestępstwa nie Są przez za- 
wieszenie ich umorzone, lecz jedynie 
wykonanie takowych jest wstrzyma- 
ne na okres jednego roku. Jeśli w 
ciągu powyższego okresu rocznego 
skazany za przestępstwo leśne po- 
pełni nowe przestępstwo tegoż ro- 
dzaju, zawieszenie kary będzie uchy- 
lene i winny poniesie kary, jak za 
nowe przestępstwo, tak i za poprzed- 
nio popełnione, za które kara była 
zawieszoną. jednocześnie zaznaczam, 
że zawieszenie kary pozbawienia wol- 
ności, grzywny i nawiązki nie uwal- 
nia od obowiązku ,zwrotu zabranego 
drzewa, względnie pojedyńczej jego 
wartości”, 

Wilno, dnia 21.1 1927 roku. 

EEBEEREEEEZE CEZZESCZEZ EZ RZESZA ZEG ES CZCZO 

Pleroszorzędna 

Podczas obiadów i kolacyj 

< a 9 

Restauracja „MYSIIOSKO 
MICKIEWICZA 9. B 

Śniadania — Obiady — Kolacje, B 
przygrywa kwartet oraz E 

śpiewa specjalnie zaangażowana artystka. 5 

nnnnnunnAkzzzZZEANzZĘNZAE ANANUNANANNANANANEM 

We czwartek 27 b. m. 

na rzecz T.wa OPIEKI NAD DZIEĆMI 
(żłobek l-nia Marji i Schronisko dla 
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Sierot Im. Ksawerego Zubowicza) 
przez cały zespół teatru REDUTA, przy spółudziale P. P. Solskiej, 

Osterwiny i Osterwy, odegraną będzie premjera 

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA Psrzyńskioo. 
Bilety można nabywać do 25 b. m. włącznie w Wileńskim Banku Ziem. 
skim Mickiewicza 8 od 12:ej do 2-giej, 26 w <Orbisie» i w dzień przed. 

stawienia w Kasie Teatru, Wielka Pohuianka* 
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Dzisiaj w sobotę dnia 22-go stycznia 1927 r. 6 godz. il wiecz. 

Bal maskowy 

rano, który to dzień 

_ Sienkiewicza». 

„Kakadu“ 
w salach teatru przy ui. Dąbrowskiego 5, 

Nowy rektor 
Uniwersytetu Stefana Batorego. 

  

J. M. Rektor prot. Dr. Marjan 
Zdziechowski po powrocie z Buda- 
pesztu, gdzie bawił na dłuższej kura- 
cji—jak  donosiliśmy—zrezygnował z 
wysokiej godności, którą piastował w 
naszym Uniwersytecie, motywując teń: 
stanem swego zdrowia. 

Senat U. S. B. po przyłęciu rezy» 
gnacji J. M. Rektora Zdziechowskie- 
go wyznaczył na dzień wczorajszy 
ogólne zebranie profesorów w celu 
wyboru nowego rektora do końca 
bieżącego roku akademickiego. 

Wybranym został profesor histo- 
rji literatury polskiej Stanisław Pigoń. 

Prof. Śt. Pigoń odbył studja uni- 
wersyteckie w Krakowie, był uczniem 
znakomitego historyka literatury Sta- 
nisława hr. Tarnowskiego i jest jed- 
nym z najwybitniejszych znawców 
Mickiewicza (o). 
TOEGDOZY RTW OCZRKA FCP KWRRAREZZEKA 

Sport. 
800 kilometrowy rajd narciarski 

Wilno — Kuty. 

Akademicki Związek Sportowy komu- 
nikuje, iż zapowiadany rajd narciarski AZS. 
Warszawa, na przestrzeni Wilno — Kuty 
Poz ruinuńskie), rozpocznie się dnia 

4 stycznia o godzinie 6-ej rano, na płacu 
Katedralnym w Wilnie. Uczestnicy rajdu, 
kol. kol. Lipiński, Jaworski, Malanowski i 
Trojanowski przybywają do nas w niedzielę 

вресла w otoczeniu 
narciarzy wileńskich. Dnia następnego, t. j- 4 
w poniedziałek, wyruszą do Bieniakoń, gdzie 
przygotowywane jest przyjęcie przez miej- 
scowy Oddział Strzelecki. 

Następny postój projektowany jest w 
Lidzie. Dzienne przemarsze mają wynosić 
około 50-ciu kilometrów, wobec czego, prze- 
bycie całej przestrzeni obłiczone jest na 
17 dni. : 

Podając powyższe do wiadomości sze- 
rokiego ogółu sportowców i zainteresowa- | 
nych, Zarząd Sekcji Narciarskiej AZS Wilao,._- 
wzywa do jaknajliczniejazego udziału 
spotkaniu na dworcu, oraz Obecności prz 
starcie. 

== 

Nowošci wydawnicze. 
— +Radjo Polskie». Pod tym tytułem 

zaczął wychodzić w Poznaniu miesięcznik 
ilustrowany jako organ Radjoklubu Wielko- 
polskiego. Pierwszy zeszyt robi nader do- 
datnie wrażenie. 

— Zofja R. Nałkowska: <Choucas». 
Powieść internacjonalna. Str. 233, Warsza- 
wa. Gebethner i Wolff. 1927. 

— Janina Colonna Waiewska: <Mne- 
monika czyli sztuka pamięci». Str. 32. 
Warszawa. F. Korn. 1927. 

«Twórczość HM. — ). Maciejowski: 
ycie i dzieła. Str. 51 ma- 

łego formatu. Warszawa. F. Korn. 1927. 
— Józef Jankowski: <Miłość artysty». 

Szopen i pani Sand. Str. 145. Warszawa. 
Gebethner i Wolfi. 1927. 

— Ła Pologne Łitteraire, wydawnic- 
two <Wiadomości Liierackich». Nr 3-ci za- 
wiera szkic krytyczny pod tytułem «Joseph 
Conrad et la Pologne», opis wystawienia 
«Księcia Patiomkina» Micińskiego, zarys 
krytyczny W. Huzarskiego «Wyspiański com- 
me peintre» etc. Sporo ilustracyj. Artykuły 
nieco za długie—jak dla francuskiej publicz- 
ności, A i tytuł wybornej i b. POZA 5 

< ublikacji powinienby brzmieć Pologne + 
itteraire» nie zaś «Pologne Litteraire>. 

Stroje bałowe, wizytowe i kostjumy. Na seenie i wśród publiczności atrakcje i popisy artystyczne. Sale udekorowane. 
Moc niespodzianek. Maski nie obowiązują, Konkurs kostjumów i taficow z nagrodami. Bufet na miejscu, Gmach 

dobrze ogrzewany, Zaproszenia i bilety wydaje wcześniej Kancelarja Teatru <Kakadu>, ul. Dąbrowskiego 8. Wstęp 3 zł. 
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Kazimierza Smogo- 
rzewskiego publikacje. 

„La politigue polonaise de la Fran- 
ce*. Paris. Gebethner et Wolff. — 

„Poland of to-day* Paris—„F. I. D. 

A.C* paryski na listopad i grudzień 
roku ub. 

Na gruncie publicystyki zagranicz 

nej nikt dziś z pewnością nie oddaje 

tyle usług sprawie polskiej jak p. Ka- 

zimierz Smogorzewski. Jest też, przy* 

znać trzeba, znakomicie po temu 
„syfuowany* przebywając stale w Pa- 
ryżu, tudzież, ma wszelkie po temu 
kwalifikacje znając wybornie stosunki 

Polski wewnętrzne, całą grę jej po- 

lityki zagranicznej a częstemi wyciecz- 

kami do rodzinnego kraju dopelnia- 

jąc raz po raz gruntowną jego zna- 
jomość. Tak np. w roku zeszłym 

bawił p. Smogorzewski w  Wiinie 

specjalnie dla wzięcia bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielami tutej- 

szych nastrojów nacjonalistycznych 

socjalnych i politycznych. Młody — 

wyrazić się wolno, że nawet jeszcze nie 

doszedł do pełnej <siły wieku»—nie- 

słychanie ruchliwy, czynny, pracowity, 

mnóstwo ma stosunków i znajomości 
w paryskim świecie dyplomatycznym 

i dziennikarskim, a i nie obce mu są 
bynajmniej obozy polskiej myśli poli- 
tycznej w stołecznej Warszawie. Był 
rzecie od rozpoczęcia się kongresu w 

Wersalu do początków roku 1925-go 
najpierw korespondentem paryskim war- 

szawskiej „Rzeczypospolitej*, potem 

przez czas długi owym paryskim ka- 

respondentem «Cazety Warszawskiej» 
na którego zwrócone były swojego 
czasu oczy całej prasy polskiej; po- 
tem pisał do warszawskiego „Nowego 
Kurjera Polskiego“, i do krakowskie- 
go „liustrowanego Kurjera Codzien- 
nego”. Obecnie jest stałym korespon= 
dentem paryskim „Slowa”. (Co w naj- 
mniejszej mierze nie wpływa — bo 
wpływać nie potrzebuje—na niniejszą 
opinię. P. Smogorzewskiemu zapraw- 
dę wileńska «reklama» może być 
tylko i jedynie dowodem, że się w 
kraju śledzi jego intenzywną i piękną 
pracę po za granicami Ojczyzny Z 
nalężnem i serdecznem uznaniem. Nie 
jest to, doprawdy, ani maksymalna 

ani przesadna—nagroda), | 
Istnieje, jak wiadomo, wisika mię- 

dzynarodowa instytucja Federation 

Interalliėe Des Anciens Combattants 
(w modnem dziš skroceniu: F. I. D. 

A. C.) Powołana do życia w listo- 
padzie 1920 ma centralę swoją w Pa- 
ryżu a w składzie swoim 28 związ: 
ków awtonomicznych po innych kra: 
jach. Tak np. należą w Polsce do 
Fidacu „Związek Inwalidów Wojen- 
nych*, „Związek oficerów rezerwy*, 
«Stowarzyszenie Dowborczyków», 
«Związek Hallerczyków», „Związek 
Obrońców Lwowa', „Stowarzyszenie 
emerytów wojskowych* etc. W Belgji, 
w Anglii, w Rumunji, w Czechach, 

we Włoszech, we Francji, w Stanach 

Zjednoczonych wszystkie siowarzy- 

szenia tamtejsze byłych kombatantów 
należą do Fidac'u. Nie trudno sobie 
wyobrazić jak rozległym i znakomi- 
tym terenem dla wszelkiej t.zw. pro- 
pagandy jest taki Fidac. liu łudzi, ile 
rodzia w wyliczonych przed chwilą 
krajach inłeresuje się wszystkiem, co 
się dzieje,na rozległych przestrzeniach 
międzynarodowego Fidac'ul 

Fidac odbywa perjodyczne, dorocz+ 
ne walne swoje kongresy. Pierwszy Od* 
był się w Paryżu, drugi w Ameryce, 
w Nowym Oxcleanie, trzeci w Londy- 
nie, czwarty w Rzymie, piąty w War- 
szawie—we wrześniu roku ubiegłego. 
Fidac wydaje w Paryżu „biuletyn mie- 
sięczny”, jako swój organ, zatytuło- 
wany F./.D.A.Q©. jest to dużego 
formatu, ilustrowane wydawnictwo, 
wytworne, nietylko podające mnóstwo 
wiadomości o wszystkich „komba- 
tanckich” stowarzyszeniach między- 
narodowych lecz mnóstwo materjału 
informacyjnego, tudzież sporo arty- 
kułów mogących rzetelnie zaintereso- 
wać bynajmniej ne wyłącznie sferę, 
dla której znakomicie redagowany i 
bardzo ciekawy biuletyn Fidac'a jest 
przeznaczony. 

Dla prowadzenia takiego wydaw- 
nictwa, rozchodzącego się szeroka 
po świecie było chyba kandydatów, 
osobliwie np. w prasie francuskiej— 
dosyć. Wybór zarządu Fidacu (w 
chwili obecnej stoi na jego czele jako 
prezes deputowany m. Paryża p. Mar- 
celi Hóraud) padł na Polaka, p. Ka- 
zimierza Smogorzewskiego, |--trzeba 

to przyznać—trafniejszym i szczęśliw= 
szym być nie mógł. Wystarczy wziąć 
pierwszy lepszy, zeszyt „F. I. D. A. 
C.'u” do ręki. 

Każdy biuletyn jest po prostu 
okazem znakomitego talentu redak- 
torskiego, dużego wysiłku pracy, grun= 
towności roboty, szerokiego rozma- 
chu i—dodajmy z najżywszą przy« 
jemnością—korzystania z każdej spo- 
sobności dla wszechstronnego Zapo- 
znawania zagranicy z Polską. 

Oto np. na listopad i grudzień 
roku ubiegłego wydaje p. Smogo- 
rzewski podwójny numer F./.D.A.C'u 
z tekstem francuskim, a jednocześnie 
specjalny numer z tekstem angielskim 
poświęcony wyłącznie Polsce. Tytul 
tego wspanialego zeszytu o 70 stro- 
nicach brzmi Poland of to-day (Pol- 
ska dzisiejsza); iiustruje go 20 wize- 
runkow, 19 map i 27 widoków; obra- 
zuje on—-po wstępie historycznym i 
szczegółowej relacji: jak się stało 
wskrzeszenie Polski—całe życie pań- 
stwowe, społeczne i ekonomiczne ra- 
szej Rzeczypospolitej a w każdym 
calu 70-ciu stron najrodowiciej po 
europejsku to jest: przejrzyście, żywo, 
interesująco. 

I jeszcze jedno! Cała ta propa- 
gandowa publikacja z francuskim au. 
tografem marszałka Piłsudskiego na 
froncie (<La force sans la libertć et 
la justice n'est que violence et tyran- 
nie, La justice et la liberióć sans la 
force—ne sont que werbiage et en- 
fantillage». Siła bez swobody i spra- 

wiedliwości to gwałt i tyranja. Spra- 
wiedliwość i swoboda bez siły — to 
paplanina tylko i dziecinada)...—jest 
najkompletniej pod względem poli- 
tycznym bezstronna. Np. w obszer 
niej relacji zatytułowanej 7he re-esta- 
bliskment of independance, każdemu, 
kto tyłko przyczynił się do państwo- 
wego wskrzeszenia Polski wymierze- 
na jest  skrupułatnie—sprawiedliwość. 
Wzrok pada na wizerunki: Piłsud- 
skiego i Paderewskiego, Dmowskie- 
go i WŁL. Jaworskiego, Suum quique. 

* 

Teraz zaś — oto próbka jak po- 
trafi Smogorzewski urozmaicić swój 
biuletyn. Oto z ostatniego, najśwież- 
szego zeszytu — przypomnienie: 

Ośm lat upłynęło od dnia, kiedy 
radio wysłane z głównego sztabu 
wojsk niemieckich do marszałka 
Foch'a zawiadomiło go, że kanclerz 
Cesarstwa i wódz naczelny proszą © 
zawieszenie broni. 

Depeszę radjową tej treści otrzy- 
mał marszałek 7 listopada (1918 r.) 
o godz. 7 m. 50 rano. Natychmiast 
wydane zostało zarządzenie aby de- 
legacja niemiecka, wioząca propo- 
zycje przerwania wałki przepu- 
szczoną była przez  linję fron- 
tu. Zdecydowano, że delegacji 
towarzyszyć będzie oddział robocia- 
rzy dla tego aby poprawić drogę 
zburzoną, po której delegacja jechać 
będzie, 

Cesarz Wilhelm II już był uciekł 

z placu boju. Kronprinz też, Nie by« 
ły to już czasy kiedy Wilhelm II 
wróciwszy z posiedzenia Reichstagu 
w kasku i przy ostrogach mówił do 
posła Talkera: „Francuzi? Teraz do- „“ 
piero siłuczemy ich na kwaśne jabiė“ 
ko*. Nie były to już czasy repsodów 
wojennych Lauffa i wierszy 4 ła 
„Gott strafe England“ Lissauera. 

Ogień na linji frontowej ustał" 
Delegacja niemiecka przekroczyw- 

szy linję frontu francuskiego zatrzy- 
mała się przy biwakach w Homblie- 
res gdzie stał z armją swoją generał 
Debeney. Dopiero nazajutrz o 9 rang 
dełegacja złożona z sekretarza stanu 
Erzbergera ministra psłaomocnego 
hr. Oberndorfa, generała Winterfelda a 
i kapitana marynarki Wanselowa przy. 
jęta byla przez marszałka Focha. W 
asyście marszałka znajdowali się ge- 
nerał Weygand, szef sztabu marszałka, 
admirał sir Rosslyn W/emyss, do- į 
wódca floty angielskiej i admiral“ 
Hope. 

wojny. 
Marszałek Foch rzeki do delega- 

tów krótko i węzłowato: 
— Panowiel Pokażcie mi 

uwierzytelniające papiery, 
Delegaci pokazali. Gen. Weygand 

sprawdził czy są autentyczne i w po- 
rządku podpisy Maksa księcia Ba- 
deńskiego kanclerza państwa. 

Wówczas Foch spytał: 
— Czego panowie żądacie? 

swoje 

Był to 1557-my dzień straszliwej, 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRKRICH 

Rejestracja firm handlowych, 
* 

Na terenie b. zaboru rosyjskiego 
rejestrowały się dotychczas w sądach 

przeważnie większe firmy kupieckie. 
Jak się dowiadujemy sądy  przy- 

stąpiły do rejestrowania również ma- 

łych firm pod groźbą grzywny w wy- 

"gokości 600 zł. za niczapisanie się 

do rejestru pomimo otrzymania we- 

zwania sądowego. Rejestracji podlega- 
ja firmy handlowe, wykupujące pa- 

tenty ой 1 do 4-ej kategorji oraz 

przemysłowcy i rzemieślnicy z ра- 

tentami od 1-ej do 7-ej kategorji. 

Kupcy l-ej kategorjii płacą za reje- 
strację 100 zł., drugiej—35 zł., trze- 

ciej 18 zł. i czwartej—8 zł. Prze- 
mysłowcy i rzemieślnicy 4 ej kategorji 

płacą 75 zł., 5-ej—32 zł., 6-cj—21 zł. 
T-ej—8 zł. 

W sprawie likwidacji drobnych 
t.w akcyjnych. 

Dnia 1 stycznia upłynął termin 
wyznaczony spółkom akcyjnym do 

przewalutowania kapilału zakładowe- 

go i podwyższenia go—o ile nie do- 
sięga 100 tys. zł. zat 

Ponieważ w okresie inflacji i spa- 

wodowanego przez nią popytu na 

akcje, forma akcyjna przedsiębiorstw 

przemysłowych bardzo się rozpo« 

wszechniła, ogarniając nawet bardzo 

drobne warsztaty pracy, więc spółek 

akcyjnych o kapitale niższym, niż 100 

tys. zł, jest obecnie bardzo dużo. 
Przedsiębiorstwa te zwracają się obec- 
mie do min. skarbu z prośbą o Odro- 
czenie terminu uzupełnienia kapitału. 

Termin ten, jak nas informują od- 
roczony zostanie o cały rek. 

Ustawa o inspekcji pracy. 

W najbliższych dniach rada praw- 
nicza przystępuje do rozpatrzenia u- 
stawy o inspekcji pracy. 

Punktem wyjścia nowej ustawy 
jest ujednolicenie przepisów o inspekcji 
pracy na terenie całego państwa oraz 
madanie inspektorom wydawania—w 
sferze swej kompetencji—nakazów, a 
nietylko opinii. 

Eksport drzewa okrągłego. 

' Min. rolnictwa p. Niezabytowski 
stanowił zwołać w ciągu najbliż- 

swch dwóch tygodni posiedzenie rady 
drzewnej, na którem ma być rozwa- 
żana Sprawa ograniczenia wywozu 
drzewa w stanie okrągłym. 

Ustawodawstwo robotnicze. 

|. W Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej w szybkiem iempie opra- 
cowywaue są projekty ustaw robot- 

- niczych. Niektóre z tych projektów 
uzgodniane są jeszcze pomiędzy od- 
powiedniemi depariamentami tego 
Ministerstwa, inne zaś przesłane są 
już do zaopinjowania związkom ro- 
botniczym i organizacjom gospodar. 
czym. Między innemi projekty te do- 
tyczą: ustawy o sądach pracy (roz. 
szerzenie ustawodawstwa austrjackie- 
go na terytorjum b. zaboru rosyj: 
skiego), ustawy © umowie o prace 
pracowników umysłowych, o zabez- 
pieczeniu przeciw chorobom zawo- 
dowym i ich zwalczaniu, o pobiera- 
niu kaucyj od pracowników, o radzie 
ochrony pracy, o ochronie życia i 
zdrowia robotników. Wreszcie w sta- 
djum opracowywania znajduje się 
ustawa o umowach zbiorowych oraz 
projekt ustawy o rozjemstwie przy 
zatargach zbiorowych. 

Handel zagraniczny Polski w 
grudnia 1926 r. 

4% Główny Urząd Statystyczny ko- 
munikuje niniejszem wyniki obliczeń 
andlu zagranicznego Polski w grud- 

KRONE | 

— Przybyliśmy — odrzekł Erz- 
_berger — dowiedzieć się na jakich 
Warunkach, moglibyście, panie mar- 

zawieszenie 
GN 
%Na to Foch twardym głosem: | 
— Nic panom niemam do powie- 

dzenia. Czy prosicie o zawieszenie 
broni. 

Nastąpiła chwila głębokiej ciszy. 
‚› Twarze delegatów spochmurniały pod 
ciężkiem upokorzeniem. 

— Prosimy — rzekł stłumionym 
głosem Erzberger. pn 

— Dobrze. Teraz zakomunikuję pa- 
nom na jakich warunkach sprzymie- 

one mocarstwa gotowe są zgodzić 
‚ QE na zawieszenie broni, o które 

Prosicie. 
Wszyscy siedli dookoła stolu. 

Erzberger naprzeciw Focha. Generał 
eygand jął czytać warunki. Winter 

łd siedział ze zwieszoną ma piersi 
głową i płakał. 

p. Smogorzewski ar- 
tykuły dotyczące spraw polskich w 
dziennikach i czasopismach parys- 
kich, Ostatniemi czasy przeważnie w 
„Journal des Dćbats*, ałe jak przypomi- 
nam sobie latem roku ub. zwrócił 
powszechną Uwagę artykuł jego np. 
w „Opinion* © warunkach, na jakich 
by mogła nastąpić ostateczna ugoda 
między Polską a Niemcami. 

Z publikacyj wyłącznie politycz- 
nych p. Smogorzewskiego na spec-   EAP 

niu 1926 r; wywóz 118 747 tys. zło- 
tych w złocie, przywóz 090.927 tys. 
złotych w złocie, nadwyżka wywozu 
mad przywozem 27.820 tysięcy zło- 
tych w złocie. 

W całym roku 1926 wywóz wy- 
nosił 2,252.905 tysięcy zł. w złocie, 
przywóz 1549.367 tys. zł. w złocie, 
nadwyżka roczna wywozu nad przy- 
wozem 703.538 tys, zł. w złocie. 

Cła wywozowe od żyta. 

W «Dzienniku Ustaw» z d. 17 b. m. 
ogłoszono rozporządzenie ministrów: skar- 
bu, przemysłu I handlu oraz rolnictwa i dóbr 
państwowych z d. 15 stycznia 1927 r. w 
sprawie ustanowienia cła wywozowego od 
żyta i mąki żytniej. 

„ Na mocy tego rozporządzenia ustanawia 
się cło wywozowe od żyta i mąki żytniej. 
Wobec tego poz. 218, 219 taryfy celnej (Dz. 
U. R. P. z 1925 r. Nr. 76. poz. 536) otrzy- 
mują następujące brzmienie: 
Pozycje taryfy celnej Gło od 100 kg, 

218 žyto 15 zł. * 
219 — така żytnia 15 zł. 

Od żyta i mąki żytniej załadowanych 
na obszarze celnym Rzeczypospolitej Pol- 
skiej na wagon do wywozu za granicę naj- 
później w przeddzień wejścia w życie roz- 
porządzenia i zaopatrzonych w odpowiednie 
zaświadczenia walutowe, cło wywozowe nie 
będzie pobierane w ciągu dni 20 po dniu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Rozporządzenie to wchodzi w życie po 
upływie 3-ch dni od daty ogłoszenia i traci 
moc obowiązującą z dniem 1 marca 1927 r. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 4, z dnia 
17 stycznia 1927 r.: 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z dnia 15 siycznia 1927 r. w 
sprawie ustanowienia cła wywozowego od 
żyta i mąki żytniej (poz. 2); 

— Obwieszczenie Rządowe z dnia 30 
listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na 
terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Kon- 
wencji handlowej pomiędzy Polską a Wło- 
chami, podpicna w Genui dnia 12 
maja 1922 r. (poz. 24). 

WIEŚCI Z KRAJU. 
— Z życia T-wa Rolniczego 

w Nieśwież u. Rada Towaczystwa na 
posiedzeniu w dniu 5-go stycznia 
powzięła następującą uchwałę: «W 
celu rozszerzenia intensywnej pracy 
kulturalno-oświatowej na Įerenie po- 
wiatu należy dążyć do rozciągnięcia 
wszelkiej swej działalności i na 
drobną własność rolniczą w dziedzi- 
nie nietylko hodowli jak dotąd, ale 
i ulepszonych metod rołaictwa, spół- 
dzielczości, oświaty i ip. 

W myśl tego Rada postanowiła 
organizować kółka, zrzeszenia ;spół: 
dziełcze, kułturalno-oświatowe, oraz 
koła gospodyń wiejskich, w których 
obok pracy sił fachowych, uznano 
za konieczny obowiązek społeczny 
osobiste patronowanie tym pracom 
przez_ członków Tow. Rolniczego. 

Praca taka, prowadzona już przed 
wojną, nie jest ;nowością dla wielu 
członków Towarzystwa, a dziś po 
kilku latach przerwy, spowodowanej 
może i usprawiedliwionemi nieraz 
przyczynami, stała się nakazem chwi- 
li dla każdego prawego obywatela 
miłującego swój kraj i dbałego o 
przyszłość Ojczyzny. 

Wynosząc wyżejprzytoczoną ue 
chwałę, Rada OTR. nie zakreśla tych 
zadań dla swych członków w grani- 
cach jakichś nieosiągalnych, a prze- 
ciwnie zastrzega się przeciw dążeniu 
do reklamy i regestrowania nieziiczo- 
nej ilości kół i zrzeszeń, istniejących 
tylko na papierze. 

— Kryzys drobnego  prze- 
mysłu włókienniczego w Białym- 
stoku. Z braku zamówień i gotów- 
ki na wypłaty robotnikom stanęły w 
Białymstoku następujące fabryki suk- 
na: Gerca—zatrudniająca 95 roboini- 
ków, Szmidta—35, Szlachtera—22 1 
Szwarca—40 robotników. 

Prócz tego z tych samych powo 
dów stanęła fabryka Pereckizgo i Ge- 
niąckiego. w Wasilkowie, zatrudnia- 
jąca 240 robotników. 

jalne wyróżnienie zasługuje wydana 
pod koniec roku ub. praca „La po- 
litigue polonaise de la France* (Pa« 
ris. Gebethner et Wolff. Str. 118). 
Jest to — poprzedzony obszernym 
wstępem Z. L. Zaleskiego zbiór de- 
klaracyj, „wynurzeń, opinij, odezwań 
się dotyczących Polski francuskich 
współczesnych mężów stanu, polity- 
ków, uczonych, pisarzy i publicystów. 
Zebrał p. Smogorzewski 92 głosy — 
tworzące aby się tak wyrazić, sym: 
fonję mającą ogólny wyraz nieza- 
przeczenie fascynujący. Przyznać trze- 
ba, że jest to — mniejsza czy ser- 
deczny czy cerebralny — mocny @$- 
cisk dłoni. 

A wynurzenia te p.p. prezydenta 
Doumergue'a Herriota, Brianda, Pain- 
leve'go, de Monzie, marszałków Fo- 
cha i Petain'a, Bardoux, Bainvilla 
(świetnego i wpływowego publicysty), 
Bariheiemy'ego,rzeźbiarza Bourdelle'a, 
Paul-Boncoura, Buissona,  Clemen+ 
ceau, generała Cestelau, Józefa Cail- 
laux, Claude Farrere'a, Gauvain'a 
(redaktora „Journalu des Dėbats“ į 
znakomitego publicysty), Maurras'a, 
Alberta Miłhaud, Milleranda, Józefa 
Noulensa, Piotra de Nolhac, Pana- 
fieu, Poincare'go, Renaudela, (posła- 
socjalisty), Marcelego Prevosta, Ka- 
rola Richeta, margrabiego de Vogue 
etc. etc. aby tylko cząstkę najbar- 
dziej znanych nazwisk z liczby 02 
wymienić — wszystkis te wynurzenia 
i zapatrywania harmonizują z polity- 
ką polską Francji, której historyczny 

Przewiduje się dalsze zamykanie 
mniejszych i redukcje w większych 
fabrykach. (t) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Rejestracja młodocianych 
pracowników. Inspektor Pracy na 
m. Wilno, podaje do wiadomości, iż 
na zasadzie $ 8 Rozporządzenia Mi: 
nistra Pracy i Opieki Sp. w porozu- 
mieniu z Ministrem Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego z dn. 
31. Xii. 1024 r. (Dz. Ust. R. P. 2 

£-0-W-- © 

O ile chodzi o zastosowanie zniżonej 
stawki 1 proc. podatku przemysłowego, któ- 
ra obowiązuje ed dnia 1 stycznia r. b., to za 
sprzedaż hurtową ustawa uznaje zbyt wszel- 
kiego rodzaju towarów wyłącznie kupcom i 
przemysłowcom oraz przedsiębiorstwom pań- 
stwowym i komunalnym celerm odsprzedaży 
dalszej produkcji lub eksploatacji, zaś kól- 
kom rolniczym i producentom rolnym w ła- 
dunkach wagonowych. 

Sprzedaż dokonana przemysłowcowi lub 
kupcowi w celu odsprzedania lub dalszej 
produkcji uważa się za hurtową, bez wzęlę- 
du na ilość sprzedanego towaru, producen- 
tom rolnym tylko o tyle, o ile dokonana 
została w pełnych ładunkach wagonowych 
lub partjami odpowiadającemi pełnemu ła- 
dunkowi 10-cio tonnowego wozu towaro- 
wego. * 

Te jedynie przedsiębiorstwa będą korzy- 
stały z ulgowej stawki (1 proc.), które pro- 
wadzą prawidłowo księgi handlowe. O ile 
przedsięb orstwo prowadzi i sprzedaż deta- 
IA: należy osobno księgować hurt osobno r. 1925 Nr. 4 poz. 40) pracodawcy, geta 

zatrudniający młodocianych obojga 
płci (do łat 18) obowiązani są w 
czasie między 1 а 31 stycznia każ: 
dego roku sporządzać wykaz młedo- 
cianych według ustalonego wzoru, 
który ma zawierać: 1) imię i nazwi- 
ske młodocianego, 2) datę urodzenia, 
3) wyzaanie, 4) adres, 5) datę przy- 

jęcia do pracy, 6) rodzaj zawartej 

umowy: a) terminator, b) uczeń, C) 
praktykant, d) pomoc, 7 świadectwo 
ukończenia szkoły: a) powszech- 
nej oddz.. b) średniej klas... c) za- 

wodowej kl.. 8) nazwę i adres szko- 
ły dokształcającej, do której obecnie 
uczęszcza młodociany i madsyłać ta- 
kie wykazy do właściwego Inspekto- 
ra Pracy. ' 

W myśl powyższego wykazy o 
młodocianych winny być przesyłane 
do laspektoratu Pracy 63 Obwodu 
na m. Wilno (ul. Ostrobramska 19) 
do dnia 31 stycznia 1927 roku. Win- 
ni miepodporządkowania się wyżej 
wspomnianemu rozporządzeniu, uleg- 
uą karze, przewidzianej w art. 17 
Ustawy w przedmiocie pracy młodo- 
cianych (Dz. Ust. Nr. 65 poz. 636). 

— Zjazd Naczelników — Огге- 
dów Skarbowych. W dn. 18 i 19 
stycznia r. b. odbył się pod przewo- 
dnictwem Prezesa Wileńskiej Izby 
Skarbowej p. Jana Maleckiego i przy 
udziale przybyłych z Warszawy In- 
spekiora Ministerjalnego p. Michała 
Oheroka zjazd Naczelników Urzędów 
Skarbowych Wileńszczyzny, na któ- 
rym szczegółowo omawiano  stoso* 
wanie w praktyce przepisów Ustawy 
o podatku przemysłowym, nowej 
ustawy stemplowej tudzież sposób 
prowadzenia przez Urzędy rachunko- 
wości wobec zmiany roku budżeto- 
wego. 

— (t) Odroczenie kursu ho- 
dowlanego. Swego czasu podawa- 
liśmy, że staraniem Wileńskiego To- 
warzystwa Rolniczego oraz Zw. kó- 
łek rolniczych z. Wileńskiej zorgani- 
zowane zostają 4-tygodniowe kursy 
hodowlane dla dozorców obór i 
drobnych rolników. Kursy te miały 
się odbyć w szkoie rolniczej w Bu- 
kiszkach i rozpoczęcie ich wyznaczono 
na dzień 24 bm. 

Obecnie informują nas, że z przy- 
czyn natury technicznej termin roz- 
poczęcia kursów przeniesiony zostaje 
na dzień 7 lutego rb. 

— (o) Umorzenie zaległości 
podatkowych poniżej złotego. 
Od czasu przerachowania marek na 
złote figurują w księgach urzędów 
skarbowych drobne pozycje, obcią- 
żające poszczególnych płatników. 
Dotychczas nie było podstawy praw- 
nej, na mocy której możnaby było 
sałda te wyrównać, a przesyłanie na- 
kazów na tak małe sumy kosztowa- 
łoby więcej, niż załegłości takie u- 
morzyć. 

Odnośne rozporządzenie umarza 
załegłości podatkowe wraz z karami 
i odsetkami, jako też dodatkami ;ko- 
muralnemi i t. d. o ile zaległości nie 
przekroczą jednego złotego, 

— (0) Wyjaśnienie w sprawie po- 
datku obrotowego. Ustawa o podatku 
przemysłowym zawiera dwa niezależne od 
siebie okreśienia hurtu,—jedno dła zastoso- 
wania uu stawki podatku, drugie 
dia klasyfikacji przedsiębiorstw przy naby- 
waniu świadectw przemysłowych. 

  

obraz kreśli na 25 stronicach wstępu 
p. Załeski. 

P. Zaleski zbija popułarną opinję, 
że polska polityka Francji urodziła 
się z romantycznych zachwytów dla 
heroicznej Połski rwącej się do wał- 
ki o niepodległość z potężną Rosją i 
padającej zwyciężona lecz w głorji 
najszłachetniejszego z bohaterstw, 
Nie. Polskiej.polityki Francji fundamen- 
ty kładli już przed wiekami tacy mę- 
żowie stanu i politycy o szerokich 
widnokręgach jak Richelieu, Mazarin, 
Colbert, Ludwik XIV-ty, Polityka 
polska Francji — konkłuduje p. Za: 
leski — nie jest wytworem sympatyj, 
co mogą być często całkiem bezsilne, 
lecz ma za podstawę potrzeby  wiel- 
kiej wagi. 

Aby zaś nie brakło nawet „sym- 
bolu dyplomatycznego" przypomina 
p. Zaleski książkę do nabożeństwa, 
bogato zdobioną, przesłaną w roku 
jeszcze 1027-ym Królowi polskiemu 
Mieczysławowi il-mu przez Matyłdę 
żonę księcia Lotaryńskiego wojują- 
cego przeciwko cesarzowi nięmiec- 
kiemu, Dar ten był tylko pretekstem 
dla nawiązania stosunków z sąsia« 
dem cesarza—od Wschodu. 

Sapienti sat. 

Cz, J. 

DIE 

Stawka 1 proc. dotyczy też przedsię- 
biorstw przemysłowych o ile towary zosta- 
ją sprzedane również  przedsiębiorstwom 
przemysłowym, przerabiającym je, względ- 
ME zużywającym w prowadzonym  prze- 
myśle. 

Pojęcie hurtu w podanym przez nas 
sensie zostało wyjaśnione przez Min. Skar- 
bu dE skarbowym w okóiniku Nr 1566 
L. D. P. O. z 1926 r. 

—— Ceny w Wilnie z dnia 21 
stycznia rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wiłno 41.50 — 
43,00 zł za 1U0 kig., owies 35—37, pa 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę — 
34, otręby żytnie 27 — 29, pszenne 28—30, 
ziemniaki 8.50 — 10.00. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, krae 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, P, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmianna 55—60. 

Chłeb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. 

Kasza manaa amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-%0), 

ierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
о, jaglana 70—80. : 
Mięso wołowe 20%) — 220 gr. za 1 

cielęce 200—220, baranie 220—250, ы 
ошзеш270—300, schab 300—320, boczek 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 4.00 — 

  

"KRONIKA 
SOBOTA 

DD Das Wach, si, o g. 7 m.31. 

Wincentego Zach, si. O g. 16 m. 04, 
utro 

Ildeionsa 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 21—1 1927 r. 
Cišnienie 

średnie | > 

Temperatura 
średnia j Stać 
Opad za do- 
DE w mm, ) brak 
Wiatr я 
przeważający ] Południowo-Wschodni 

Uwagi: Pogodnie. Minimum za 
dobę — 130Ć.  Tendencja  barometryczna 
stały spadek ciśnienia. 

  

URZĘDOWA. 
f — (I) Akt dekoracji krzyżem 
zasługi funkcjonarjuszy policji. 
W dniu 21 b. m. Wojewoda Wi- 
leński p. Władysław Raczkiewicz do- 
konał udekorowania Krzyżem Zasłu- 
gi przodownika Policji Pań. Slusar- 
skiego i post. P. R. Domagalskiego, 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
Państwowej. Jednocześnie odbyła się 
tam uroczystość rozdania świadectw 
absolwentom 13 kursu Szkoły Po- 
sterunkowych P. P. 
— (!) Nowe zarządzenie w spra- 

wie listownego wysyłania pie- 
niędzy do Rosji, Ministerstwo Skar- 
bu zezwoliło reskryptem swym na 
przyjmowanie na pocztę listów z po- 
daną wartością do Rosji Sowieckiej. 

Listy takie mogą być wysyłane 
tylko pod adresem Poselstwa Pol- 
skiego w Moskwie i konsulatów pol- 
skich w Rosji Sowieckiej. W listach 
tych mogą być ,wysyłane tylko efe- 
ktywne dolary papierowe Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i 
zawartość jednego listu nie może 
przekraczać dziesięciu dolarów. 

— Zatwierdzenie konfiskaty. 
W dniu przedwczorajszym na sesji 
gospodarczej Wileńskiego Sądu O- 
kręgowego został zatwierdzony areszt 
na czasopisma białoruskie: «Nasza 
sprawa» Nr. 8 z dn. 10 I. 27 r. i 
„Narodny Zwon” Nr. 2 z 10 1. 27 г. 

Areszt zatwierdzono na podstawie 
art. 263 K. K. 

: MIEJSKA- 
— (x) Ponowna prošba Ma- 

gistratu o pożyczkę na remont 
domów zniszczonych. Jak już do- 
nosiliiśmy w swoim czasie Magistrat 
m. Wilna w listopadzie r. ub. po” 
czynił starania w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego o udzielenie: mu 
kredytu w sumie 50.000 zł. na od- 
remostowanie domów zniszczonych 
na terenie m. Wilna. 

Obecnie wobec zbliżania się 
sezonu budowlanego Magistrat w 
dniu wczorajszym zwrócił się po- 
nownie do pomienionej instytucji z 
prośbą o przyśpieszenie załatwienia 
sprawy powyższej pożyczki. 

— (x) Podwyższenie opłat 
dziennych w szpitalach miej- 
skich. Z powodu podnięsienia cen 
na artykuły pierwszej potrzeby Ma- 
gistrat m, Wilna ostatnio postanowił 
z dniem I-go lutego r. b. zwiększyć 
dzienne opłaty we wszystkich szpi- 
talach miejskich o 1 zł. 

Stawki dzienne, które dotąd opła- 
cane były przez chorych zamiejsco- 
wych podwyższone zostały z 5 na 

t. 350 — 380, szmalec wieprzowy dwie agencje, których zakres działal- 4.20, II 
480. sadło 400—450. i i i i Nabial; mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmię. ności ograniczać się będzie do przyj- 
tana 230--250, twaróg 100 — 150 za 1 mowania i wydawania zwykłej i po- 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso- leconej korespondencji. Są to, ag. 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero: pocztowa w Dokudowie pow. Lidz- 
we a 260-060 1 Ass, kiego i w Suchopolu pow. Prużań- 

Warzywa kartofle 12—14 gr. za 1 kg., Skiego. Ta ostatnia czyana już była 
cebula 70—80, marchew 15—20 gr. za lkg., poprzdnio i obecnie po  pewaej 
pietniszka 10 —15 (pęczek), buraki 15—20 gr. przerwie zastała reaktywowana. 
= 1 A Ak o 20, RZE 

=) gr. za szt, groc gr. za I kę, faga 60-65 gta A „ss K a pusta ZEBRANIA I ODCZYTY. 
wieża 25—: waszona — 25, kalafiory З В Н 120—150 za sztūkę. 3 Gazy sani W. niedzielę 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gra- dA. 23 bm. o godz. 5 pp. w Sali 
szki 120—200, śliwki 180—250. wykł chemji Inst. J. Śniadeckiego 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 (Nowogródzka 22) p. 'A. Basiński 

Sas Ea 155 (w hurcie), 175 (w wygłosi odczyt p. t; «Qazy bojowe». 
Róży liny awe (brak), śnięte 350 — Przezrocza i demonstracje. 4 

320 za I kg., szczupaki żywe (brak), Śnięte Wstęp 50 gr., dla młodzieży 29 
280—300, okonie żywe (brak), śnięte 280- gr, Dochód na bibijotekę «Koła Che- 
dac, hee (brak), ZONE mików» U. S. B. 

ar| we (brak), śnięte —280, leszcze PRE. Ž 
żywe (brak), wc 300--320, sielawa 180— _ — OQdczyty o Meksyku. Dziś 
200, wąsacze żywe (brak), snięte 280—300, w sali Śniadeckich o g. 7-mej odczyt 
m: 120—150, płocie 150-200, drobne 80— p, Melchiora Wańkowicza „W kraju 

” ła i węża”. Drób: kury 4,00—5,506 zł. za sztukę, kur« or & Ё 
częta 2,50 —3,00 kaczki 550700, bite 450— Jutro o g. S-tej w tejże sali „Walka 
500, młode 350—400, gęsi bite 10.00—12.00, z kościołem w Meksyku*. 
zł, za sziukę. Temat i osoba prelegenta wzbu- 

1777 NOT jdziły duże zainteresowanie. Bilety 
GIEŁDA WARSZAWSKA wcześniej nabywać można w księgarni 

21 stycznia 1997 +. QG:bethnera i Woifa w cenie od 2 zł. 
do 50 gr. 

Dewizy i waluty: 
Trans $prz. Kupno. Ё ROŽNE. 

Dolary 8,98 9,00 8.06 — (x) Kom'sja szacunko wa 
Holandja 360,70 3 E lokali U. S. B. zajmowanych 
ondyn A х 3, - Nam Vesk > m s przez studentów. Okręgowa Dy. 

Paryż 35,82 35,01 35,73 _ rekcja Robót Publicznych zamierza 
raga 26,72 26,70 26,66 — \ najbliższym czasie przystąpić do 
aaa 173,75 _ 174,18 173,33 oszacowania wartości lokali zajmo- 

Wada SE = M2 wanych przez młodzież akademicką 
w budynkach Ц. 5. В. 

W związku z powyższem na dzień 
26 b. m. zwołaną zostanie speejalna 
komisja z udziałem przedstawicieli 

Papiery Procentowe. 
8 proc. pożyczka konw. 97.00 
Pożytzka dolarowa 78.00 79,00 78,50 
Pożyczka kolejowa 93.50 > s = 
5 „pr pożycz. konw 47,25 — — urzędu wojewódzkiego, Komisarza 
4.5 proc. listy zast Rządu, Magistratu m. Wilna oraz 
ziemskie złotowe 40,00 39,75 władz uniwersyteckich. 

Aoc waiodwówe © 949, — Z Bialoruskiego T-wa Wy- 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 224.05 dawniczego. Białoruskie T-wo Wy- 

dawnicze przystąpiło do otwarcia filji 
tego towarzystwa w Wilejce powia- 
towej. 

Na ostatniem posiedzeniu zarząd 
przeznaczył na bibljotekę towarzystwa 
w Wilejce książek na sumę z górą 

6 zł. i z 4 zł. na 5zł., zaś dla miej- 2000 zi. 
scowych z 3 zł. ma 4z.iz22 
na 3 zł. 

— (t) Ceny obiadów urzędo- 
wych wzrosły od wczoraj. W dniu 
wczorajszym ceny obiadów t. z. 3 
„urzędowych* podniesione zostały we 
wszystkich restauracjach wileńskich 
do 150 gr. Dotychczas obiad taki 
kosztował 1.20 gr. 

e = obiadów  prze- 
prowadzone zostało przez związek bilety sprzedaje К < >. 
Restauratorów, który już od pewnego 4 Ъгпрід і:ів:ч:з.:шііе%е:["'у‘.. W nie- 
czasu ubiegał o to u p. Komisarza dzielę dnia 23 stycznia o godz. 4-ej popoł. 
Rządu na m. Wilno, On O SD UAE 

WOJSKOWA, Millera po oki życi 5.2 das 
ZDZ p. art. legi zastępcą się niesłabnącem powodzeniem. Dyryguje 

Eugenjusz Dziewulski. . 
szefa departamentu artylerji i W poniedziałek dnia 24 stycznia wie- 
uzbrojenia. Jak się dowiadujemy C7orem o godz. 8 <Baron cygański» ope- dowódca: 1 a) 6 łk retka J. Straussa z udziałem enryka Mil- 
Szal „1 p. art. legjonów pułk. era w roli głównej i Bolestawa Folańskie- 
zally Kazimierz został mianowany go reżysera opery Poznańskiej w roli Zu- 

zastępcą szefa departamentu artylerji pana. 
i uzbrojenia w Warszawie. Z RZE moi Wi an оо W związku z pawyższem w dniu skim. Swietna ta sztuka, będąca zaczątkiem 

J - Howego rodzaju twórczości scenicznej, cie- 
wczorajszym odbyły się uroczystości szy i na = Teatru Polskiego A 

TEATR i MUZYKA. 

z: Reduta na sis Bo dwa 
przedstawienia: o g. 4-ej pp. požegnaln; 
zg stęp Ninki Wilińskiej 2 cey! miejac od 

gr. 

0 g. 8-ej w. <W miłosnym labiryncie» 
komedja K. Wroczyńskiego. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
Bilety i abonamenty nabywać można 

w biurze podróży «Orbis» od godz. 10—4.30 
w dnie powszednie i od godz. 10 — 12 w 
niedziele i święta. W dniu przedstawienia 

pożegnalne. Dowódcą pułku został jącem powodzeniem. | 
obecnie mianowany pułk. Filinkow- „,, Autor, nagromodzając w zręczny spo- ski. = r zz zew aim T zaga- 

lek, trzymających w silnem napięciu а- 
SZKOLNA gę'i pó odst widza 2: ovalas 

— (t) W sprawie handlowej je następnie w zakończeniu jak węzeł gor- 
szkoły dokształcającej. Rada Opie- RE jeędnem dowc:pnie pomyślanem  cię- 

kuńcza Związku Kupieckiego intere _ Pomimo żnacznych kosztów wystawie- 
sująca się żywo handlową szkołą do- nia tej sztuki — ceny miejsc nie podwyż- 
karana w Wilnie zwróciła się Szonę t. tę, od 30 gr. do 2 al 50 gr. jak 
do Magistratu m. Wilna z prośbą O popołudniówka. Juta o g. dej Sp. gang 
przyjście z pomocą szkole, która do* bękie oczne AE koksem 
tychczas korzystała z pomocy mater- «Wino, kobieta i dancing». Ceny miejsc 
p zna W. R.i O. P, od 15 sę joli ‚ 8 

ecnie Ministerstwo z braku od- polski dy, 7a premjera w Teatrze powiednich kre dytów nie jest w sta- Polskim. We wtorek Teatr Polski wystawia 
` i Е po raz pierwszy oryginalną premjerę. Bę- 

nie brać udziału w pokrywaniu kosz- dzie nią ostaaja sztuka M. Fijałkowekiego 
tów prowadzenia szkoły. <Albatros». 

ocieka +: formie wesołej i dosadnej 

Swem zaźnacza, że liczy na pomoc nowicię układ stosunków rolnych ” między 
Magistratu w wysokości 2/3 kosz- chatą i dworem po wydaniu przez sejm u- 
tów poborów nauczycielskich, Pozo- Stawy o reformie rolnej. 
stałą sumę pokryje kupiectwo drogą jąc, Hum jo ada sceny kapitalne, tryska 
składek. Por. — k śpi : 

— Przyjęcia interesantów w trze Polskim, Jutro wAotndę jk R 
Kuratorjum.  Kuratorjum podaje m. 30 pp. odbędzie 4 w Teatrze Polskim 
do wiadomości, że wobec skrócenia Ko!einy poranek na którym wystąpią wybi- A tna śpiewaczka koloraturowa Marja Car- godzin urzędowania w soboty W mare oraz siostry N. i H. iewskie — Głeędach :- pańitwwaych siostry N. i H. Korzeniewskie 

c — w myśl znane tancerki. 
uchwały Rady Ministrów z dn. 10.1 M. Carmarie odśpiewa szereg arji i pie- 
1927 r. przyjęcie interesantów w Ku- a Delibes, Rossini, Puccini,  Bsposito, ratorjum w soboty poczynając od leyerber i in. W interpretacji sióstr Ko- 

rzeniewskich uj. d 
dn. 22 b. m. będą odbywały się od do muzyki Deimas, Sibeliuatgi Szeski 
godz. 12-sj do 13 m. 30", na, Griega iinv. Ceny biletów od 20 gr. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
do 2 zł. 

— (x) Węgiel dla bezrobot- 
nych m. Wilna. Ministerstwo Pra- 
cy i Opieki Społecznej przeznaczyło skiej. 
w ostatnich dniach 1000 ton węgla — Teatr Rewji <Kakadu>. Dziś i co- kamiennego dia bezrobotnych miasta dziennie 7i 9 wiecz. odbywają się przed- 
Wilna. Odpowiednio do powyższego stawienia wielkiej rewji <W szale karnawa- 
węgiel ten będzie przez Magistrat wscy jak i uzjności Śoldpyc tac rozdzielony między bezrobotnych sympatyczną Całość. W każdy poniedziałek 
niezwłocznie po nadejściu do Wiina. będą odbywać się regularaie premjery. 
O,ilości i porządku rozdawnictwa RADIO. - Magistrat m. Wilna wyda w naj- 5 
bliższych dniach odpowiednie ob- Dzisiejszy program radjowy, 
wieszczenie. do ABE Komunikaty: gospodarczy t 

— (x) N. - Wilejka otrzymuje "eteorologic:ny, 
węgiel dia bezrobotnych.  Mini- sycmiowe, wygł prot. Pieżrpi Mosinie 
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej 17.15—1840. Koncert popołudniowy. 
powiadocsió ostatnio Magistrat m. Ria ak pod AE 

„ Wilejki o przyznaniu mu 100 ton 1224 Jworakowskiego. Stefania Jagodziń- węgla kamiennego, w celu bezpłatnego ska:Niekrasz (fort.) i Mieczysław Solecki 

rozdawnictwa między tamtejszych bez- 
(Śpiew). 

Cz. I-a. 1. a) Herold: Uwertura do op. 
robotnych; e. b) Bion: froga 5) Nidos: Se- 

ren — wykona orkiestra. 2. Mascagni: 
POCZTOWA. Acja z op. <Rycerskość wieśniączą» 2 Ša 

— (0 Noweagencje pocztowe 
na terenie Dyrekcji Wileńskiej. 
Ostatnio na terenie Wileńskiej Dy- 
rekcji P. i T. uruchomione zostały 

Rada Opiekuńcza w podaniu 

— Wieczór poezji. Jutro (niedziel 
23-go bm. o godz. 6-ej wieczorem odbędzie 
się w gimnazjum im. A. Mickiewicza, ul. 
Dominikańska 3, wieczór poezji znanej ar- 
tystki dramatycznej p. Wandy Modzeiew- 

Śpiewa p. M, Saiecki. 3. Chopin: a) Polonez 
A-dur. b) Nocturn cis-moll, e) Mazurek i- 
mojl — wykona p. Stefania Jagodzińska- 
Niekrasz. 

Cz. lI-a. 4. Busser. Mała suita: a) En
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Sourdine, b) Valse Łente, c) Vieilie Chan- 
son, d) Scherzetto — wykona orkiestra. 5. 
a) Gall: «Pieśń błędnego rycerza», b) Mo- 
niwszko: Dwie zorze. 6. Różycki: a) Legenda 
b) 3 tańce polskie — wykona p. S. Jago- 
dzińska-Niekrasz. 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19,25. Odczyt p. t. <Matja * Ro- 
a» wygł. Red. Zdzisław Dę- 

19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 
1945—20.10. Pogawędka z działu <Ra- 

djokronika», wygł. Dr. Marjan Stępowski. 
20.10—20.30. Odczyt p. t. «Organizscja 

Rządu Narodowego 1863 r.», wygł. p. Bd- 
ward Maliszewski. 

20.30—22.00. Koncert wieczorny. 
22.30-- 23.30. Mnzyka taneczna. Trans- 

misja z cukierni «Wielka Ziemiańska» 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— (x) Aresztowanie rzeko- 
mych szpiegów. W tych dniach w 
okolicy Diuskienik organa straży po- 
granicznej przytrzymaly niejakich Wo- 
łożgiewicza. Szymona, Baleewicza An- 
toniego i Szymajło Karola w czasie 
gdy ostatni wałęsali się w pasie po- 
granicznym nie mając żadnych do- 

  

wodów osobistych, jak również nie 
mogli wytłumaczyć w jakich celach 
tam przybyli. 3 

Wobec nasuwającego się podej- 
rzenia, że wymienieni zamierzali u: 
prawiać szpiegostwo na niekorzyść 
Polski, odesłano ich pod silną eskor- 
tą do odnośnych władz  admini- 
stracyjnych. 
£EY — Ujęcie oszustów. Dn. 20 bm, zo- 
stali zatrzymani bez stałego miejsca za- 
mieszkania Wacław Downarowicz oraz ig- 
nacy Serkowski (Mostowa 2 m. 21), «którzy 

„dokonali oszustwa przy kupnie domu pizez 
Ferdynanda Aramowiczs (M. Pohulanka 16), 

Podczas rewizji w mieszkaniu Serkow- 
skiego odnaleziono 200 zł. 

— Aresztowanie aferzysty. W pow. 
Brasławskim aresztowano b. urzędnika z 
Urżędu Celnego w Wołkomierze (Łotwa), 
który podając się za urzędnika pocztowego 
wyłudził w sposób podstęoczy od mieszkań- 
ców gm. Smołweńskiej około 100 zł. ь 

Dachodzenio usislito, iž byt to 39-letni 
Zewolt Coipin, który zdefrauddwat 1700 łat 
łotewskich i zbiegł. 

SŁOWO 

mowanin szopy upadł i złamał sobie prawą 
nogę robotnik Piotr Brzozowski (Majowa 28). 

Poszkodowanego pogotowie odwiozło 
do szpitala św. jakóba. 

— Podrzutek. Na schodach domu Nr 
10 przy ul. Kalwaryjskiej znajeziono dziec- 
ko płci męskiej w wieku około 3 tygodni, 
Podrzutka skierowano do przytułka Dzie. 
ciątka Jezus. 

Wykrycie tajnej gorzelni, 
Dobrze jest kłedy policja ma <nos». Ta- 

ki właśnie nos pomógł posterunkowemu z 
policji pow. Wiłeńsko-Trockiego wykryć 
doskonale prosperującą gorzelnię. Rzecz zro- 
zumiała, że tajną, 

Będąc w obchodzie swego rewiru jeden 
z posterunkowych przechodząc przez zaść. 
Sza'kowszczyzna gm. Worniańskiej poczuł 
dziwny jakiś zapach ziekka przypominający 
miłą woń <oczyszczonej>. — 

Zapaszek ten zastanowił posterunkowe- 
go, Nie tracąc więc Czasu poszedł w  kie- 
runku skąd donosiła się miła woń alkoho'u. 
Poszedł nie napróżno, bo oto w zagrodzie 
AI, Sołoguba znalazł gorzelnię, a w niej 
dwie beczki zacieru, pojemności około stu 

Z Całej Polski. 

— Bohdan Ronikier odzyskał 
wolność. Głośny w roku 1912 pro- 
ces hr. Bohdana Ronikiera, oskaržo- 
nego o zabójstwo siostrzeńca swego 
Stanisława Chrzanowskiega, dziś do- 
piero znalazł swój epilog w zwolnie- 
niu hr. Ronikiera z więzienia. 

B. Ronikier przebywał za kratami 
łącznie lat 9. Osadzony w więzieniu 
przez sądy rosyjskie w r. 1912—prze- 
bywał tam do r. 1915, w którym to 
czasie, bezpośrednio przed inwazją 
niemiecką, ówczesny prezes Dumy 
Rodziańko wypuścił Ronikiera na wol- 
ność. Powtórnie do więzienia dosiał 
się R. w roku 1918, osadzony przez 
władze niemieckie. 

Liczne usiłowania$ rodziny w celu 
wznowienia procesu nie odnosiły 
żadnego skutku, wreszcie ostatnio 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- Do IV Komisariatu, ul.: Rysia Nr le 
cy domów przy ul. Słowackiego 8 (czyli 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 31. Sokola 

Nowogródzką 20), 10, 12, 14 i 16 (czyli Nr 15-a. 
Węglowa 25). Węglowa 14. Komisja przy V Komisarjacie dziś nie 

Do I Komisarjatu, ul.: Piwna Nr 8, przemeldowuje. * 
10 i 15. Miodowa Nr 3. Tokarska Nr 10. Do VI Komisarjatu, ul: Filarecka 26, * 

Do III Komisarjatu ul.: Wileńska Nr 2]15, dom Trusiewicza, Maciejowskiego, Ja” 
3, 9, 2, 4. Benedyktyńska Nr 1. Zauł. św. kubowskiej. Krzywe Koło 4, 8, 12, I8-a, 20. 
Ignacego Nr 5. Ludwisarska Nr 3, 7, 9. (t)- 

AI TEN 7 TS TDI T PTI TTT SNS DANIS 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej od: dwie komedje, a zamierza też pisać 
niosła oczekiwany skutek. swe wrażenia z ltałji, szczególnie z 

Dziś o godz. 11 przed południem Krymu. 3 
rozwarły się więc żelazne wrota wię- ZRE = 
zienia w Mokotowie, Wyszedł z nich ; ER: ЧАИа 
zczuply raczej, Średniego wzrostu óry posiada żonę i troje drobnych 

szczupiy b ® "g 08 dzięci prosi o jakąkolwiek pracę, 
mężczyzna, starannie cgolony z małą Prosi też o łaskawe dopomożenie ma 
walizeczką w ręku—hr. Bohdan Ro- | materjalnie (drzewo, chieb I t. p.) Od uikier: 1 Vil 2 Sat mam posady, znajduje 

Według pism warszawskich, Boh- się w nędzy, wszystko co miał z 

Policja łotewska prosi o wydanie Col- 
pina, 
Sj — Fatalny upadek. Dn. 20 bm. przy 
ul. Popławskiej 28 podczes pracy przy ruj- 

  

   

litrów. 
Fabrykę opieczętowano, Sołozub po- 

szedł do kozy, a posterunkowy prócz uzna- 
nia zwierzchnika otrzyma nagrodę. 7. 

prośba matki hr. Ronikiera, 84 ietniej 
staruszki Wandy Renikierowej, skiero- sarskiej, 

  

  

ANONSI 

ię Kt 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta » godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej 

Ц 
| 
| 

Teatr Rewii „KARADU*. 
Od poniedziałku dn. 24 stycznia 1927 r. 

gościnne występy ulubieńca stolicy, znanego PIOSENKARZA 

Karola Hanusza 

| Nad program: 

„CÓRKA GAŁGANIARZY* 
larnego francuskiego powieściopisarza Bourgeois. . 

ANONSI 

Dziś będą wyświetlane filmy: 
dramat w 6-ciu wielkich aktach 
według słynnej powicści popu- 

«OD NĘDZY DO PIENIĘDZY» farsa w 2-ch aktach, 

Ostatni seans o godz: 10, Or*:estra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę 1 święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 
w inne dnie o godz. Śrtej. 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38.   0

0
0
0
0
8
 Wielkie arcydzieło genjalnego króla reżyserów JOE MAY'A 

„Hrabina z Texasu“ 
W rol. gł, prześliczna Mady Ch riSłIans i bożyszcze kobiet Willy Fr itsch. 

Niesamowite pełne grozy zdarzenia i wypadki trzymają widza w ciągiem napięciu. 

Seansy 

salonowo-sensacyjny 

dramat. 
© 
© 

© 
2 o g. 4. 6, 81 10 m. 15 w.- 

  

Kino -Teatr 

„Połonja” 
ul. A. Micklewicza 22, ' 

    ч 
Rzecz dzieje się w majątk 

DZIŚ, Dawno 
Ztota serja produkcji polskieji Każdy musi ujrzećl Pieśń miłości! Cały świat o tem mówil 

46 „TRĘDOWATA 
W rolach głównych gwiazdą ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JOZEF WĘGRZYN, 

ach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Głębowiczech i w 
Warszawie. Realizacja 

oczekiwany szlagier sezonu 1927 r. 

Rzadka okazja! 
współczesny dramat salonowy w 12 aktąch 

według słynnej powieści HELENY MNISZKÓWNY. 

i režyserja: Bdward Pueharski i Józet Węgrzyn. 

$ 
$ 
$ 
$ 
у 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr.5143 wciągnięto: 

“R. H. A, 1—5148. Firma: „Kac Eika“. Siedziba 
w Lidzie ui. Zamkowa 10. Przedmiot—skiep spożyw- 

dan Ronikier zamy 
W _ więzieniu pracował nad 

wana przed paroma tygodniami do „Żywotem Aleksandra |“, skończył 

3 mebli 4 ubrania wysprzedał na 
w o karjerze pi- utrzymanie rod 'iny, 

Henryk Bulanda, 
Antckol, ui Letnia 12 m. 5. 

      

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5156 wciągnięto: 

"R. H. A. 1.—5156 Firma „Rejtsztejn lcek*. Sie- 
dziba w Keścieniewiczach pow.  Wilejskim. Przed- 

czo galanteryjny. Firma istniejs od 1923 roku. Wła- miot—sklep tytoniowy i drobnych towarów. Firma 
ścicielka Kac Etka, zam. tamże. istnieje od 1926 roku. Właściciel Rejisztejn lcek 

3654—VI zam. iamże, 3667 —VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—]. 1027 r. pod Nr. 5144 
wciągnięto: 

R.'H. A. I.—5144 Firma: ,„Kalmanowicz Nutel- 
Alter“, Siedziba w Lidzie ul. Rynek 91. Przedmiot— 
skiep skór i smarów. Firma isinieje od 1895 roku. 
Właściciel Kalmanowicz Notei-Ałter, zam przy ul. 
Zawalnej 8, 3655—VI. 

  

Do Rejestru Handlowego Dzieł A Sądu Okr. 
$ w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5145 wciąg- 

nięto. 
R. H. A. I. 5145 Firma; «Kamieniecka Fejga>. 

Siedziba w Lidzie ut, Suwałska 48. Przedmiot—skiep 
galanterji, materjałów pisarskich, naczyń i drożdży, 
Firma istnieje od 1917 roku. Wlaścicielka Kamie- 
niecka Fejga zam. tamże. 3656—VI 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5146 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5146. Firma: „Kantorowicz Henia“. 
Siedziba w Lidzie ui, Zarzecze 75, Przedmiot—sklep 
spożywczy i kolonialny. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel Kantorowicz Henia, zam, tamże. 

3657 —VI 
    Bilety honorowe nie ważne. Początek o 3 p. p, ost. seans 10.15. Specjalny układ muzyczny. 
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Pożyczki Lokuiem 
NA RATY! am atwia pod DOKTÓŁ Rae? 
Hurt" Detau | | propazozp || D, ZELDOWICZ | | yaie "ed: 3 
NAJTAŃSZE szego ryzyka chor.W ENERYCZ- oka a | 
ZRÓDŁO! Wileńskie Biuro j| NB, MOCZOPŁC. Śacjaśi оОЙ 

Komisowo Handlo- SKÓRNE powiedzialnych 
ме Kaucjonowane || od 10-1, od 5-8 w. i solidncyh 

` T К Wileūskie Biuro 
NRD, 5 Lon ati ABA SI DOKTÓR. Komisowo:Handlo - 
TAA e. $.Zeldowiczowa we kaiojonowane 

e Dzlennikarz poszu- 3 ul, Mickiewicza 21, 
kuje P O K O J UĮ KOBIECE, WENE- tel. 152. 

ożądane centrum RYCZNE i chor, | — 

miasta w pobliżu DRÓG. MOCZ, tenografji wyucza 
ZES Uniwersytetu. Ofersy| prz. 122 i od 46 S darmo lstownie. 

proszę składać w IA Redakcja 5 Steno- 
Adm. <Słowa» ao taifa Polskiego, 
s RE: $5> № w. Zdr. Nr. 31, Sanda Szezygłia 12 

        
  

Klas Kowerskiej. świadectw. 

barwienie włosów, 

1 porady kosmetyczne. Przy stałych 

Zakład Kosmetyczny „ZO 

Masaże, najnowsze sposoby. pielęgnowania twarzy, 

Upieiszanie na bale. Maski piękności. Wszelkie zabiegi 

menty ulgowę. Porady bęzpłatne. Przyjęcia od 12—6, 

E“ 

  

  

MEBLE 
Łóśka angłelskie fabryki «Konrad, 
arnuszkiewicz i S kas w Ake, w 
arszawie. meble gięte, fabr. <Tho* 

neta», otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szaty, garnitury salo» 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

D.-H. F. Mieszkowski 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 
tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem. —
—
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trwałe przyciemnianie brwi i rzęs. m 

zabiegach abona- : 

W. Z, P. 9874 VI, m 

POSZUKUJĘ _ się 
PRACOWNIKA 

do . przedsiębiorstwa 
na jednoroczny okres 
pracy z kaucją od 

1.400 —1.500 możliwe 
w papierach wartoś. 
ciowych. Wysokość 
wynagrodzenia od 
150 zł. do 200 21, 

miesięcznie. Zgłosze- 
nia do Administracji 
«Słowa» do 24 stycz: 

nia włącznie; 
— A 

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa: 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 

  

  

Akuszerka 

Wi Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 9 

е do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

oddaję 
  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

ostatni miesiąc w Wilnie, 
prawnuczka Lenorman; która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itd. Przyjmuje od godz, 10 zrana 
do 8-ej wiecz, ui. Młynowa 21 m. 6, 
naprzeciw Krzyża, w bramie na   

obrazy 
ZA DRZEWO. 
Adres w Redakcji 

IANINO firmy 
<Miihibach» pra: 

certowe okazyjnie do 
sprzedania.   schody. na prawo. 

«Słowa» 

p wie nowe kon: 

Szpitalna 14 m. 16,   

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor wfz Ozeslaw Karwowski. 

s 

    

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 14. 1. 1927 r. pod Nr. 5134 wciąg* 
nięto: 

R. H. A. 1— 5134 Firma: *Gojdo Hirsz*. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Krzywa 15. Przedmiot cukiernia. 
Firma istnieje od 1898 roku. Właściciel Gojdo Hirsz, 
zam. tamże. 

3048—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod nr. 5136 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5136, Firma; «ilutowicz Chjena,. 
Siedziba w Lidzie ul. Mackiewicza 12. Przedmiot — 
piwiarnia. Firma istniejć od 1923 roku. Właścicielka 
liutowicz Chjena, zam. tamże 

3649—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod nr. 5137 wcią- 
gnięto. 3 

В. Н. А. 1,—5137. Етта; «пурхоп — АНа». 512- 
dziba w Radoszkowiczach pow. Wiłejskim. Przed- 
miot—sklep drobnych towarów, bakałji i galanterji. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właścicielka Izygzen 
Ałta, zam. tamże. 3650—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dn. 14—I 1927 r. pod Nr. 5138 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5138. Firma: „Janiszski Fajba“. Sie- 
dziba w Nowej Wilejce. Przedmiot — sklep mięsny. 
Firma istnieje od 1925 roku“ Wlašciciet Janiszski 
Fajba, zam tamże, 3651 — VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—I 1927 r. pod Nr, 5141 wcią- 
gnięto:. 

R. H. A,I.—5141. Firma: „Kiwelowicz Elja*, 
Siedziba w Lidzie ul. Czerwona 5. Przędmiot—skład 
artykułów spożywczych, mąki, soli, śledzi i mydła. 
Firma istnieje od 1883 roku. Właściciel Kiwelowicz 
Elja, zam. tamże. 3652—VI 

gnięto: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w-dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5147 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 11—5147. Firma: „Korwin-Pioirowski 
Józef*. Siedziba w Lidzie, Rynek 25. Przedmiot—re- 
stauracja. Firma jstnieje od 1923 roku. Właściciel 
Korwin-Piotrowski Józef, zam. przy ul. a t. 

58—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłnie w dn, 14—! 1927 r. pod Nr. 5148 wcią- 

R. H. A, /.—5148. Firma: „Kiok Samuel“, Siedzi- 
ba w Kurzeńcu gow. Wilejįskim. Przedmict—apteka, 
Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel КюК Sa- 
muel, znm. tamże. 3659—\! 

Do Rejesiru Handlowrgo Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—l 1927 r. pod Nr. 5149 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1—5149. Firma: «Krawiecki Abrams. 
Siedziba w Lidzie, Ryaek 15. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istaieje od 1805 roku. Właściciel 
Krawiecki Abram, zam, tamże. - 3660 —VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5150 wciąg- 
nięto: 

' R. H. A. 1.—5150. Firma: „Kur Basia Basiewa*. 
Siedziba w Lidzie ui. 17 kwietnia 15. Przedmiot — 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
Šciciel Kur Basia Basiewa. zam. ol s 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—i 1927 r. pod Nr. 5151 wcią 
gnięto: х ‹ 

R. H. A. 1.—5151. Firma: „Kuszelewicz Bejla”. 
Siedziba w Lidzie ul. Targowa 2. Przedmiot—sklep 
spożywczy i mąki. Firma istnieje od 1919 roku. 

aścicielka Kuszelewicz Bejla, zam. rea = 

Do Rejestru Handłowega Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5152 wcią- 
gnięto: ' 

R. H. A. 1.—5152. Firma: „Lewin Rykla* Sie- 

dziba w Radoszkowiczach pow. Wilejskim. Przed- 

miot—sklep drobnych towarów, baka!ji i galantecji. 

Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Lewin Rykla. 

zam. tamże, 3663—V 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie "2 14—1 1927 r. pod Nr. 5153 wcią- 

syg! H. A. 1.—5153, Firma: «Lewin Dawid». Sie- 

dziba w Gierwiatach pow. Wileńskim. Przedmiot— 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

ściciel Lewin Dawid, zam. tamże. 3664—VI 

tru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w. ib i 14—1 1927 r. pod Nr. 5154 wcią- 

SR H. A.1-5154. Firma: „Pac aware Siedzi- 

„Wilejce. Przedmiot — sprzedaż mięsa. 

Firma Soiejć od 1924 roku. Właściciel Pac Szołom, 

zam. tamże. 3665—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 i. pod Nr. 5142 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5142. Firma: „Kagan Kejla“. Sie 
dziba w Lidzie ul. Suwałska 19. Przedmiot — sklep 
materjałów piśmiennych i galanterji. Firma istnieje od 
1890 roku. Właścicielka Kagan Kejla, zam. przy ul. 
Komercyjnei 3. ‚ 3653— 

| 
+ 

Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 

Vilnis. s di 14 — 1 1927 r. pod Nr, 5155 wciąg- 

nięto: 2. A. 1-515. Firma: «Rabinowicz Załman». 
Siedziba w Gierwiatach pow. Wileńskim. Przedmiot— 

sklep różnych towarów (drobna sprzedaż). = 

istnieje od 1926 roku. Właściciel a 

man, zam. tamże. 

Odpawiedziałny z ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5157 wciągnięto: 

R. H A.1.—515/. Firma: „Robaszewski Wacław”. 
Siedziba w Kobylniku pow. Postawskim. Przedmiot— 
sklep wódek, win, likierów i tytoniowy. Firma istnieje 
od 1922 roku. Właściciel Rabaszewski Wacław, zam. 
tamże. 3668 —VI 

Do Rejestru Handlawego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1. 1927 r. pod Nr. 5158 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I.--5158. Firma: „Rudnik Gołda". 
Siedziba w Radoszkowiczach pow. Wilejskim. Przed- 
miot—sklep obuwia i gałanterji Firma istnieje od: 
1923 roku. Właściciel Rudnik Gołda, zan:. tamże, 

3669—V! 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1 1927 r. pod Nr. 5159 wcią” 
gnięto: в 

‚ К Н. А. 1-- 5150. Firma: „Rudeńska Chjena*.. 
Siedziba w Radoszkowiczach, pow. Wilejskim. Przed - 
miot—sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 
1900 roku. Właścicielka Rudeńska Chjena, zam. tamże. 

3670. —Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dn. 14—! 1927 pod Nr. 5160 
wciągnięto: 

КОНА 
Siedziba w Nowa-Wilejce. Przedmiot—skiep spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1912'roku. Wlaścicielka wald- 
man Chawa, zam. tamże. 

3671—VI 

Da Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w. Wilnie w dn. 141 1927 r. pod nr. 5161 wcią" 
gnięto: 

| R. H. A. 1—5161. Firma: «Weksler Abrams. 
Siedziba w Kurzeńcu, pow. Wilejskim. Przedmiot— 

> 

sklep spožywczy, bakaiji i galanterji. Firma istnieje 
cd 1921 roku. Właścicieł Weksler Abram, zamiesz. 
tamże, 3672—Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnię w du, 14—], 1027 r. pod Nr. 5132 wciz>- 
gnięto: 

R. H. A. 1—5132. Firma: „Izaak Gordon i 
Eika Łando S-ka.* Przedmiot — sklep manufaktury. 
Siedziba Lida, Rynek 19. Firma istnieje od 1922 r. 
Wspólnicy, zam. w Lidzie przy ul. Rynek 19: lzaak. 
Gordon i Eika Lando, Spółka firmowa, przyobie- 
czoną w Umowę pisemną w dnia 2 stycznia 1927 r.. 
i zawarta na czas nieokrešlony. Zarząd należy do. 
obydwóch wspólników i obaj oni łącznie uprawnieni 
do podpisywania w imieniu spółki. _ 3673—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w ne w dniu 14—! 1027 r. pod Nr. 5135 wciąg- 
nięto: 

R. H. A 1.—5135. Firma: „Pesia Ilutowicz i Moj- 
śesz Kaganowicz S-ka", Przedmiot — sklep spożyw- 
czy, drożdży i tytoniowy. Siedziba—Lida Rynek 57. 
Firma istnieje od 1027 roku. Wspólnicy, zamieszkali 
w Lidzie: Pesia liutowicz — przy ul. Krzywej 11 si 
Mojżesz Kaganowicz—przy ul, 3-go Maja 14. Spółka. 
firmowa, zawaria na mocy umowy z dnia 6 stycznia 
1927 r. na czas nieokreślony. W imieniu Spółki pod- 
pisuje samodzielnie Pesia Ilutowicz. 

3674—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 i, 1927 r. pod Nr. 5130 
wciągnięto: 

R. H. A, I. 5139, Firma: 
Cygielnicka i Szymon Cygieinicki S-ka.* Przedmiot— 
sklep towarów _ galanteryjnych. Siedziba — Lida ul. 
Suwalska 46. Firma istnieje od 1914 r. Wspólnicy, 
zamieszkali w. Lidzie przy ul. Suwalskiej 46: Mejłach 
Jezierski, Luba Cygielnicka i Szymon Cygielnicki. 
Spółka firmowa, obleczona w umowę pisemną w 
dniu 7 stycznia 1927 r. i zawarta na czas nieokreśe 
lony. Zarząd należy do wszystkich wspólników i 
każden z nich samodzielnie podpisuje w imieniu 
spółki. 3675—VI 
  

w sal ję w dn. 14, I, 1927 r. pod Nr. 5140 weiąg- 
nięto: у 

R. H. A. 1—5140. Firma: <K. P. G.E. Kiwelo-- 
wicz, H. Pupko i D. Gorfung S-ka». Siedziba— 
Lida, ul. Dworcowa 15. Przedmiot — sprzedaż pro- - 
duktów naftowych. Firma istnieje od 1896 roku. 
Wspólnicy, zam. w Lidzie przy ul. Dworcowej 1 
Ela Kiwelewicz, Hirsz Pupko i Dwosza Gorfuvg. 
Spółka firmowa, obleczona w umowę pisemną w 
dniu 7 stycznia 1927 r. i zawarta na czas do 31 
grudnia 1929 r. Zarząd spółki należy do wszystkich 
wspólników. Weksle, czeki, żyro weksli, pelnomoc- 
nictwa umowy wszelkiego rodzaju, zobowiązania 
winny być podpisywane przez wszystkich wspólnie 
ków lłączme pod stemplem firmowym. 

3676—VI. 

=
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„Mejłach Jezierski, Luba 

  

Wi 

I.—5160. Firma: «Waldman !Chawas. 
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