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Cisza przed burzą, 

Paryż, 16 stycznia. 

Zarówno lzba Posłów jak i Senat 
wybrały już swych przewodniczących, 
wice-przewodniczących i sekretarzy, 
którzy są zmieniani co roku. Prze- 
twodniczącym lzby Posłów został p. 
Fernand Bouissof, socjalista. Jego 
wybór jest sukcesem osobistym, oraz 
ma znaczenie polityczne. Osobiście p. 
Bcuisson jest doskonałym przewod- 
niczącym i złożył nieraz z tego do- 
wody w ciągu dwu lat minionych, 
kiedy był 'wice-przewodniczącym. Po- 
litycznie po raz pierwszy w dziejach 
Francji trzecim z rzędu dygnitarzem 
w państwie — pierwszym jest prezy- 
dent, a drugim przewodniczący Sena- 
tu—został socjalista. A jeśli nim zo- 
stał to dlatego, że tak jak przy wy- 
borach do Senatu w dep. Sekwany, 
tak samo i przy wyborach przewod: 
niczącego Izby zarysowała się współ- 
таса  socjalistyczno-komunistyczna, 
nieważ komuniści poparli w pierw= 

szem zaraz głosowaniu p. Bouisson'a 
przeto kandydat radykałów, p. Bouys- 
sou, musiał się wycofać. Chcąc nie- 
chcąc musieli radykałowie—podtrzy- 
mujący uparcie ideę Kartelu—oddać 
swe głosy na kandydata socjalistycz- 
nego, który przeszedł w  trzeciem 
głosowaniu 284 głosami przeciwko 
186, jakie padły na kandydata pra- 
wicy, p. Maginot'a. 

W odpowiedzi na tę porażkę, 
grupa radykalna w Senacie wysunęła 
jako swego kandydata na przewod- 
miczącego p. Pawła Doumer'a t. j. 
tego kilkutygodniowego ministra - 
nansów w roku zeszłym, którego 
socjaliści najbardziej zwalczali, P. 
Doumer został wybrany ogromną 

‚ większością głosów, albowiem żadna 
a grupa kontr-kandydata nie wy- 
ała. jego wybór jest więc odpo- 

wiedzią ma zwycięstwo (socjalistów 
w lzbie. Ale na tem koniec. Senat 
francuski niewątpliwie większe ma 

" znaczenie w państwie niż np. Senat 
_ polski (dlatego choćby, że wybierany 

jest inaczej), ale jego znaczenie poli« 
łyczne ogranicza się do tego, że jest 
wazeliną w okresach zaognienia się 
namiętności politycznych oraz sitem 
w pracy ustawodawczej parlamentu. 
Czynnikiem decydującym w polityce 
wewnętrznej jest jednak Izba Posłów. 

W jej kuluarach jest jeszcze cicho 
ale jest to cisza przed burzą. Budzą 
się już apetyty, podstęp i intryga 
wypełzają ze swych kryjówek, atupet 
szykuje się do wypowiedzenia walki 
talentowi. Frank utrzymuje się na po- 
ziomie 122 za funta, przebieg kryzy- 

4 gospodarczego jest lekki i pogor- 
F(GOnie mu „narazie nie grozi. To wy- 

  

   
starczy aby zapomniano o tem, w 

jakim stanie byl frank pół roku temu. 
W celu skonsolidowania obecne- 

go kursu franka rząd zmniejszył w 
ZZ grudnia obieg banknotów a 

miljardy zwracając je Bankowi Fran- 
cuskiemu, przez co zadłużenie państ- 
wa w bauku spadło, a t. zw. granica 
awansów obniżona została automa- 
tycznie z 38 i pół na 36i pół mil- 
jarda. Drugim pomyślnym objawem 
jest zmniejszenie się drożyzny. Dnia 
1 listopada r. z. hurtowy wskaźnik 
drożyźniany, obliczony na podstawie 
cen 45 artykułów pierwszej potrzeby 
wynosił 768 (w roku 1914—100); zaś 
dnia 1 stycznia spadł do 641. Co do 
cen detalicznych, to tu skutki zwyżki 
czy spadku cen hurtowych dają się 

'Qdczuwać zwykle z opóźnieniem kilku 
tygodni. Da końca listopada ceny 

* detaliczne nie przestawały we Francji 
>+ wzrastać: wskaźnik twynosił wówczas 

\ 

% ale z dniem 1 stycznia spadł do 
595, 

Z drugiej przecież strony zastój 
w handlu i przemyśle odbija się już 
na wpływach z podatków. W 
grudniu (w porównaniu z listopadem) 

"wpływy z podatków póśrednich, z 
pocatku obrotowego i z podatku od 

 operacyj giełdowych źżmniejszyły się 
 naogół o 15—20 proc. Gdyby ten 
objaw miał się przez szereg miesięcy 
owtarzać — stabilizacja firanka «o 

z pisnych siłach» stałaby się tiud- 
pomniejsza. Tembardziej, że statystyka 
7 handiu zagranicznego Francji wska- 
zuje, iż w ostatnich miesiącach przy- 
wóz znów przewyższa wywóz. 
/Fkiej syluacjij—o ileby się ona miała 

 zedłużać—niesposób byłoby stabi- 
izować bez kredytów zagranicznych.   

  

) 

  

i Dziś przecież nie można przewi- 
gałeć jak produkcja i handel Francji 
dostosują się do częściowej deflacji 
1 bezwzględnego podniesienia się 
kosztów produkcji (bezwzględnego, 
bo małe zmniejszenie się drożyzny 

nie równoważy podwyższenia się 
kursu franka). Najwcześniej w lutym 

będzie można powiedzieć coś bardziej 
pewnego na temat przyszłości franka. 

1 "Tak czy owak powodzenie sanacji 

pieniądza francuskiego wymaga dłu»     

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. 

0 co oskurżeni sę posłowie Hramadų? 
WARSZAWA, 22. |. (żeł, wł. Słowa). W dniu dzisiejszym wpłynął 

do kancelarji Sejmu wniosek o wydanie posłów  Taraszkiewicza, Rake 
Michajłowskiego, Wołoszyna, Miotły i Hołowacza. Wszyscy posłowie 
oskarżeni są z artykułu 102 cz. I. K. K. i art. 110. 

Artykuł 102 cz. I. brzmi: Winny udziału w spisku, zawiązanym dla dokonania 
zbrodni przewidzianej w artykule 100 (zamach na ustalony w drodze praw zašądni- 
czych ustrój państwowy Polski albo na całość jej terytorjum państwowego) ulegnie 
karze ciężkiego Šikai do lat 8. 

Artykuł 110 cz. 2 ga brzmi: Obywatel polski winny obłecania przed wypowie- 
dzeniem wojny rządowi obcemu, co do siebie lub co do innych osób współdziałania 
z KZEOTENC wojennemi przeciw Polsce ulegnie karze ciężkiego więzienia od iat 
4 do 

Wniosek zawiera bogaty materjał dowodowy opracowany przez pod- 
prokuratora Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

W lipcu 1925 roku pos. Taraszkiewicz otrzymał polecenie od obcego 
państwa zorganizowania Hramady. W tym celu odbyła się narada w Gdań- 
sku, w której wzięli udział przedstawiciele obcego państwa, Kominternu 
i partji komunistycznej. Na konferencji Taraszkiewicz zobowiązał się do 
pomocy dywersyjno-zbrojnej a nawet do wywołania zbrojnego buntu. 

W wykonaniu tego pos. Taraszkiewicz przystąpił do organizowania 
jaczejek wśród ludności Kresów a również i w oddziałach wojskowych. 

Istnieją poważne poszlaki, że organizacja założona przez pos. Ta- 
raszkiewicza, Wołoszyna, Rak-Michajłowskiego i Miotłę uprawiała szpie- 
gostwo na rzecz jednego z państw ościennych. 

Organizacja ta dla celów politycznych założyla na polecenie obcych 
czynników Bank którego zależność pieniężna została ustalona. 

Pozatem pos. Taraszkiewiczowi zarzucane jest, iż wystawiał doku- 
menty które były na terenie obcego państwa honorowane narówni z 
paszportami, że otrzymał od przedstawiciela obcego państwa na robotę 
organizacyjną 15 tysięcy dolarów. 

Pos. Wołoszyn oskarżony jest o to, że kierował zbrojnemi ćwicze- 
niami w hurtkach przygotowując oddziały dla wykonania planu 'dywersyj- 
nego. 
M) Rak-Michajłowskiemu, 

Wilnie przed więzieniem Łukiskiem, 
Pos. Miotle, że zorganizował bojówkę w powiecie Dziśnieńskim 

oraz kierował działalnością Banku. 
Pos. Hołowaczowi, że organizował bandy dywersyjne na terenie 

województwa Nowogródzkiego i kilkakrotnie przekraczał granicę w celu 
porozumiewania się z obcemi czynnikami. 

Wynikiem tej działalności były liczne napady i mordy tunkcjonar- 
juszow policji politycznej. 

że podżegał tłumy podczas zajść w 

Kanclerz Marx tworzy gabinet. 
BERLIN, 22—]1. Pat. Dzisiaj przed południem kanclerz Marx złożył 

prezydentowi Rzeszy Niemieckiej Hindenburgowi sprawozdanie o uchwa- 
łach centrum, oświadczając, że w myśl zawartych w manifeście centrum 
wskazówek przyjmuje misję utworzenia gabinetu. W kołach niemiecko- 

narodowych oceniają pomyślnie widoki porczumienia w związku z mani- 
festem centrum. Prasa niemiecko-narodowa uważa manifest centrum za 
odpowiednią płaiformę dla utworzenia rządu centrowo-prawicowego. 

Manifest centrum niemieckiego. 
BERLIN, 22—1. Pat. Frakcja centrum uchwaliła manifest, w którym 

uznaje konstytucję weimarską za podstawę pracy nad odbudową Niemiec 

i głosi politykę porozumienia z innemi narodami w tych słowach: «Poli- 

tyka zagraniczna Rzeszy, jako członka Ligi Narodów, musi się zastosować 

do zasady bezwzględnej solidarności wobec innych narodów, lojalnej z 

nimi współpracy i dążyć do porozumienia i przestrzegania przyjętych na 

się zobowiązań traktatowych. Nie przesądza to jednak prawa Niemiec do 

żądania całkowitej swobody terytorjalnej i zabezpieczenia granic». 3 
W dziedzinie polityki wewnętrznej cemtrum dąży do przekształcenia 

ustroju społeczno-politycznego w duchu państwa ludowego. Wszystkie 
siły żywotne naródu muszą zespolić się w pojęciu państwowości ludowej, 

opartej na wierze katolickiej. Reichswehra nie może być wykładnikiem 
polityki partyjnej. Centrum opowiada się za wypełnieniem zobowiązań 

przyjętych przez Niemcy w Londynie i Genewie i za kontynuowaniem 

polityki lokarneńskiej. Głównym warunkiem, od którego zależy porozu- 
mienie niemiecko-francuskie jest przejście od polityki przemocy do polityki 
opartej na solidarności państw europejskich. 

; KOL ANĖ 

Ksiąže Oskar na odczycie Luthra. 
BERLIN, 22 I. PAT. „Berliner Tageblatt" donosi, że na odczył, wy- 

głoszony w piątek ubiegłego tygodnia przez b. kanclerza Luthra na temat 

wrażeń odniesionych w czasie podróży po Ameryce Północnej, zjawił się 

między innemi ks. Oskar Hohenzoliern, Na” odczycie "obecny był również 

kancierz Marx. Przewodniczący zebrania, wice-prezes Banku Rzeszy 

Glasenapp, zagajając posiedzenie rozpoczął od następujących słów swoje 

przemówienie: „ Wasza C:sarska Wysokość, Panie Kanclerzu, Panowie. Mi- 

nistrowie*. Dziennik demokratyczny zwraca uwagę, że kanclerz Rzeszy 

zupelnie na ten afront nie zareagował. 

Malwersacje w Reichswerze. 
BERLIN, 22—1. Pat. „Vossische Ztg* dowiaduje się, że w Minister- 

stwie Reichswehry wykryto znaczne malwersacje przy zakupach broni, 

W związku z tą skandaliczną aferą, którą Ministerstwo przez dłuższy czas 

usiłowałe utrzymać w ścisłej tajemnicy, popełnił niedawno samobójstwo 

główny winowajca mir. Wiedemann, 'Machinacje polegały na tem, że w 

wykazie kasowym Wiedemann umieszczał kilkakrotnie jedną i tę samą 

pozycję, a miał ułatwioną manipulację, gdyż Ministerstwo Reichswehry 

nie posiada dotychczas dokładnych informacyj o stanie składów broni. 

W związku z powyższym skandalem aresztowano drugiego winowajcę 

mjr. Glodgowskiego. Sprawa ma być poruszona w parlamencie w toku 

dyskusji nad budżetem Reichswehry. 
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giego jeszcze okresu politycznego powodów czysto osobistych: nigdy 

spokoju. Ale grupv polityczne dość nie jest członek pewnym wyboru, a 
już mają przymusowego „bezrobocia, zresztą wybory kosztują. Ale, jako 

szczególniej grupy kartelu. Za 16 mie- „niekonstytucyjny”, sposób ten pra- 
sięcy odbędą się we Francji wybory wie napewno będzie przez p. Poin- 
do izby Posłów, nic więc dziwnego, carć'go odrzucony. P. Poincarć jest 

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
  

że partje ogarnia już gorączka przed- 
W wyborcza, a w takim stanie umysłów 

interes Państwa jest zawsze dla partyj 
sprawą drugorzędną, 

jak uniknąć niebezpieczeństw na- 
tury politycznej — jak np. kryzysu 
rządowego..—mogących źle bardzo 
się odbić na sytuacji finansowej? 

Z prawicy podsuwają p. Poinca- 
ró'mu dwa sposoby: jeden polega na. 

odsunięciu niebezpieczeństwa przez 

przedłużenie o dwa lata mandatów 

poselskich; drugi-—na przyśpieszeniu 
wyborów przez natychmiastowe roz- 
wiązanie Izby. я 

Pierwszy sposób podobałby się 
niewątpliwie wielu <«suwerenom» Z 

bowiem pełen najwyższego szacunku 
i dla Konstytucji z roku 1875, i dla 
tradycyjnych form Trzeciej Republiki. 
Drugi sposób jest konstytucyjny i 
byłby niewątpliwie zręcznym manew- 
rem zarówno z punktu widzenia in- 

teresu franka, jak i.., p. Poincarć'go. 
Musiałby jednak Rząd w sprawie tej 
się uprzednio porozumieć, a potem 

uzyskać zgodę Senatu ma rozwią: 

zanie lzby, na co potrzeba dwu trze- 
cich głosów. Wątpimy jednak bardzo, 
czy w gabinecie p: Poincaić'go doj: 
dzie do jednomyślności w tej sprawie. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Po likwidacji Hramady. 
Likwidacja spisku komunistyczne- 

go Hromady już została ukończona, 
Liczba aresztowanych na terenie 4-ch 
województw wschodńich nie przekra- 
cza cyfry 200. Wskazuje to, że likwi« 
dacja tak energicznie i w tak odpo- 
wiednim, momemcie przeprowadzona, 

zmierzała jedynie do unieszkodliwie- 
nia głównych przewódców roboty 
spiskowej, zupełnie naturalnie pozo 

stawiając na uboczu pionków powcią- 

ganych do hurtków Hromady, którzy 
nie zdając sobie sprawy czem jest 

Hromada i do czego dąży, padli 
ofiarą demagogji agitatorów. 

Cyfra aresztowanych  hromadow- 
ców jest najlepszą odpowiedzią na 

hałas podjęty w prasie demokratycz- 

nej przez zwołenników «nie slamazar« 

nego» liberalizmu z powodu rzeko- 
mych masowych aresztów. Nasi de- 
mokraci poza całą nierzeczowością 
zarzutu «masowych aresztów» wyrzą- 
dzają niedźwiedzią usługę Polsce da- 
jąc materjał rozmaitym <Ligom praw 

człowieka» i niechętnej Poisce pro- 
pagandzie żagraniczmej, która będzie 

miała wdzięczne pole do nowego 

oskarżenia Polski o «biały terror», 

«znęcania» się, represje i t. p. 

Również bezsensowne jest twier- 
dzenie jakoby likwidacja Białoruskiej 

Włościańskiej Hramady skierowana 

była przeciwko  Białorusinom. Czy 

Hramada była organizacją bialoru- 
ską? Tak, o ile chodzi o szyld zewnę- 

trzny, lecz cała jej działalność w cią- 
gu ostatniego półrocza dowodzi, — 
stwierdzili zresztą to sami Bialoru- 
siny, — jak daleką była od jakiejkol- 

wiek białoruskości. Kontakt  Hrama-' 
dy z Mińskiem stwierdzony został 

oddawna i działalność jej kierowana 
instrukcjami z za kordonu rozwijała 
się wyłącznie na płaszczyźnie społecz- 

nej. 

Organizacje białoruskie kultural 
no-oświatowe: Towarzystwo szkoły 
Białoruskiej, Instytut Gospodarki i 
Kultury, marnie wegetujące przede- 
wszystkiem dlatego, że ruch bialo- 

ruski nie ma prawie inteligencji, któ- 
ra zdolna byłaby pracę kulturalną 

prowadzić, wskutek likwidacji Hro- 
mady najmniejszego uszczerbku nie 
doznały. Ježeli „Sielanski Sojuz“ w 
osobie pos. Jaremicza, zwalczany 
przez Hromadę i san ją zwalczający 
teraz podmosi wielkie larum z powo- 
du ucisku mniejszości białoruskiej, 
to dzieje się jedynie dlatego, że „Sie- 
łamskij Sojuz* pragnie tu upiec swo- 
ja pieczeń. Likwidacja Hromady, tego 
najpoważniejszego konkurenta otwiera 
pole do działania, a rola obrońcy u- 
ciśnionych jest zawsze bardzo wdzięcz- 
na. Mniejsza o to, że organ pos. 
Jaremicza „Siełanskaja Niwa" jeszcze 

przed tygodniem twierdził, że „Hiro- 
mada jest inspirowana z Warszawy*. 

Tu konsekwencja nie obowiązuje. 

Aresztowane „masy” Białorusinów w 

istocie przedstawiają się nader skrom- 

nie i trzeba dodać, że w liczbie 200 

osób znaczną część stanowią nie- 
Białorusini, a można tam spotkać 

Rosjan, Żydów i renegatów Polaków. 
Są to wszystko owe ciemne osobis+ 
tości, z których usług korzystała Hro- 
mada, a któremi posługuje się partja 

komunistyczna w swej robocie wy* 

wrotowej, ludzie dła których pieniądz 
tyłko ma znaczenie. Likwidacja Hro- 
mady nie jest żadnym uciskiem 
mniejszości, jak to wrogie Polsce 
czynniki chcą przedstawić. Unieszkod- 
liwienie zdrajców, którzy za obce pie- 

mentarnych praw i obowiązków rządu 
tak w stosunku do państwa samego, 
jak i tych obywateli, którzy przez 
swą nieświadomość mogą się stać 
narzędziem w rękach wrogów. Maso- 
we wycofywanie się z hurtków włoś- 
cian na wsi, otrzeźwienie z powodu 
likwidacji Hromady dowodzi również, 
że akcja jej oparta była na podsta- 
wach sztucznych i że trwałych  fun- 
damentów nie posiadała. «Aly czujali 
szło z hetoj Hramadoj szto to nie- 
dobra, dużo nadto jej akitatory ka- 
monili na bolszewickij ład» tak co- 
raz częściej słychać we wsiach na- 
szych. Chłop tutejszy, miłujący spo- 
kój przedewszystkiem, chętny do 

pracyji wrażliwy na położenie eko- 
nomiczne istotnie był zdezorjentowa- 
ny kiedy widział bezkarną agitację 
komunistyczną Hromady. Teraz to 
nieporozumienie nie istnieje, i te 
właśnie sprawia, że chwila obecna 
jest najbardziej pomyślnym тотеп- 
tem do rozpoczęcia rzetelnej pracy 

sanacyjnej na Kresach. 

Dlaczego akcja Hiromady miała 
powodzenie? Dlatego przedewszyst- 
kiem, że hasła rzucane przez jej agi- 
tatorów trafiały na grunt podatny, 
wytworzony wskutek katastrofalnego 
położenia ludności tych ziem. Nieza- 
dowolenie z powodu ciężkiego stanu 
ekonomicznego, spotęgowane przez 

system podatkowy drażniący swą 

procedurą płatnika, nieurodzaje w 
kilku ostatnich latach, brak pracy 

oto najpotężniejsi sojusznicy, Hiroma- 
dy. Jeżeli przedtem chłop nasz zaw 
szę mógł znałeźć pracę we dworze, 
teraz dzięki reformie rolnej w zrujno- 
wanych większych warsztatach  rol- 
nych pracy tej nie ma, jak również 

nie znajdzie jej w mieście, gdzie prze- 

mysł ledwo dyszy, gdzie samo miasto 
ma wiele utrapień z bezrobociem. To 
wszystko wytwarzało nastrój przy. 

chylny dla agitacji wywrotowej, mło- 

dy chłop słuchał agitatora i jego po* 
nętnych obiecanek a widząc bezkar- 

ność tej propagandy mógł myśleć 
wreszcie: a może może i ma rację ten 

hromadowiec i szedł do hurtka, tam 

go karmiono nadziejami. 
Teraz, kiedy nieporozumienie zo- 

stało rozwiame, kiedy nastąpiło с> 

trzežwienie po msunięciu prowody- 
rów, najważniejszem, najbardziej pa* 
lącem zagadnieniem jest sprawa po- 

prawy stosunków ekonomicznych ma 

Kresach. Ważniejszym stokroć w tej 
chwili jest program gospodarczej na” 
prawy niż wszystkie liberalne rozwa- 
łania na temat reform w dziedzinie 
politycznej. 

Sprawa poprawy stosunków eko- 

momicznych jest w rękach rządu, któ- 
ry wykazał największe zaiateresowa- 
nie sprawami Kresów nie w słowach 

lecz czynach, możemy zatem być 
pewni, iż rząd Marszałka Piłsudskiego 
nie stanie w pół drogi i sprawę па- 
prawy stosunków gospedarczych u 
nas wysunie na plan pierwszy. Ale 
to wszystko nie wyczerpuje: jeszcze 
całości zagadnienia, żadna akcja rzą- 
dowa, o ile nie będzie poparta przez 
całe społeczeństwo, nie da rezultatów 
jakich pragnęlibyśmy oczekiwać. Ni- 
wa pracy Społecznej dla naszego 

ziemiaństwa, inteligencji stoi otwo- 

rem, domaga się wprost tej pracy i 

trzeba ją podjąć wszystkiemi siłami, 
a raz na zawsze usuniemy grunt, na 
którym bujnie się krzewić mogą pa 

sożyty w rodzaju „hurtków* Hroma- 
dy i jaczejek komunistycznych. 

  

niądze, spekulując na ciemnocie na- Sz. 
szego ludu wysługiwali się interesom 

obcego mocarstwa, nałeży do ele- 

© Dnia 5 lutego br. w salonach Domu Oficera Polskiego © 
2 ul. Ad. Mickiewicza 13 z 

Odbędzie się 
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$ Lista pp. Gospodyń i Gospodarzy ogłoszona będzie w dniach 2 
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CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpalto 
za tekstem 10 groszy. Kronika kanono b iadecłane róg zie LE Būk 
oraz z prowincji e 25 proc. drożej. Ogłoszemia cyfrowe i tabelowe o 25 

40 gr. W n—ch świątecznyc 
proc, drożej. 

Sejm i Rząd. 
Podróż inspekcyjna minist 

Sktadkowskiego, = 
WARSZAWA, 22.1. PAT. W czwarte tym dniu swej podróży inspekcyjnej p. minister spraw wewnętrznych Skład- kowski po wyjeździe z Zakopanego udał się samochodem do Nowego Sącza, gdzie adbył konferencję z miejscowym starostą. Następnie udał się do orlie, przeprowadził tam inspekcję miejskiego posterunku po- . licji oraz odbył naradę ze starostą. - W. godzinach wieczornych przybył p. Minister do Jasła i informował SIĘ w miejscowym urzędzie staroś- cińskim o stanie administracji 

wiatu i potrzebach miejscowej ш4- ności. W dniu 22 b. m, minister wyjechał w dalszą podróż na teren województwa Lwowskiego. 

Minister Kwiatkowski dziękau- 
je Francji za pomoc przy 

kupnie okrętów, 
WARSZAWA, 22.1. PAT. Minist 

przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski przesłał 10 b. m. ambasadorowi F я 
ris Laroche pismo następującej 

„Z okazji kupna okrętów dla na- 
szej _ marynarki hundlowej spieszę wyrazić J. Ekselencji, jako tež rządo- wi francuskiemu najserdeczniejsze 

podziękowanie za uprzejme współ- 
działanie w fej sprawie z rządem 
polskim". W _ odpowiedzi na po- wyższy list ambasador Laroche na. 
desłał 20 b. m. ministrowi Kwiatkow- 
skiemu następujące pismo: „Jestem 
mocno wzruszony uprzejmemi slo- 
wami, które mi Pan przesłałeś w dniu 
19 b. m. Nie potrzebuję Pana Mi- 
nistra zapewniać, że rząd francuski 
był szczęliwy mogąc przyczynić się 
do ułatwienia kupna okrętów, które 
pod banderą polską świadczyć będą 
wobec „najodleglejszych narodów; o 
żywośności i dobrobycie Polski”. 
Co spotkało posłów Chyba i 

Duro w Słupi? 

WARSZAWA, 22. I. (żel. wł.Słowa), 
Dnia 16-g0 b. m. w miasteczku Słupi 
powiatu Kieleckiego odbył się wiec 
zwołany przez Stronnictwo Chłopskie, 
Na wiec przybyli pos. Chyba i Duro 
lecz spotkało ich kompletne fiasko. 
Zaledwie rozpoczęli swe przemówie- 
nia jak odpowiedzią były protesty ze- 
branego tłumu, który usunął obu 
mówców z zaimprowizowanych na 
wozie trybun i tylko dzięki interwen- 
cji policji nie pobito ich zbyt dotkii- 
wie. Po usunięciu posłów do zebra- 
nych przemówił p. Czaplicki poczem 
4 uchwalona rezolucja monar- 

Sprawa ograniczenia przemia. 
ła żyta. 

Wobec niesciśłych informac 
danych w niektórych dzika z 
sprawie ograniczenia przemiału żyta, 
dowiadujemy się z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, że sprawa o- 
graniczenia przemiału żyta była już w 
dniu 9 listopada ub. roku omawiana 
na posiećzeniu komitetu ekonomicz= 
mego Rady Ministrów. Na skutek 
uchwał jakie na posiedzeniu komitetu 
ekonomicznego zapadły w tej spra- 
wie, Ministerstwo Spraw  Wewnętrz- 
nych opracowuje obecnie projekt od- 
powiedniego rozporządzenia, które 
będzie poddane dyskusji na posie- 
dzeniu komisji międzyministerjalnej 
w dniu 28 bm. Następnie po uzgod- 
nieniu projektu z  interesowanemi 
Ministerstwami będzie оп przedsta« 
wiony do zaopinjowania fachowym 
kołom przemysłowców, rolników i 
spożywców. Odnośne rozporządzenie 
będzie wydane w najbliższym czasie. 
Projekt tego rozporządzenia przewi- 
duje między  innemi . pozostawienie 
odpowiedniego oktesu czasu na tech- 
niczne przystosowanie młynów do 
nowych warunków  przemiałowych. 
Jednocześnie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przystępuje do poczy: 
nienia odpowiednich przygotowań 
w celu zorganizowania właściwej . 
kontroli nad wykonaniem przepisów 
projektowanego rozporządzenia, dalej 
w celu zapewnienia nadzoru nad 
produkcją chleba z mąki nowego ty- 
pu, nad obniżeniem cen tego chleba 
oraz w celu zapobieżenia przywozo- 
wi mąki zagranicznej typu niedoste- ^ 
sowanego do projektowanego ograni- 
czenia. 

MIESZKANIE z 7—8 pokoi 
ze wszelk, nowoczesn, wygodami, 

telefonem, gazem i t. d. 
DO WYNAJĘCIA z stylowem 
umeblowaniem lub bez, Ogi, ut. 
Trocha 3, m. 2, od 4—6. Telefoniczne 

porozum. do 11-ej rano Nr 352,  



REDDE QUOD DEBES, 
Po wybuchu rewolucji rosyjskiej 

w 1917 roku, połska iudność na Bia- 
łorusi, w celu rozbudzenia polskości 
i połączenia ziem białoruskich z Pol- 
ską, z „wyborów utworzyła „narodową 
organizację, pod nazwą: „Polska Ra- 
da ziem białoruskich*,—która z trud- 
nością starała się nawiązać stosunek 
z Rządem Polskim w Warszawie. 

Jedna z tych prób zakończyła się 
męczeńską śmiercią pułkownika Moś- 
cickiego. . 

Wreszcie delegacja Rady przwbyła 
do Warszawy, ostentacyjnie na Zam- 
ku była przyjęta przez ówczesny 
Rząd Polski, Radę Regencyjną, i o- 
trzymała polecenie tworzenie forma« 
cji wojskowych z upoważnieniem do 
zaciągnięcia u miejscowej ludności na 
ten ceł pożyczki w kwocie do pół 
miljona marek. 

Narazie była to jedyna rzeczywis- 
ta siła zbrojna Rządu Warszawskiego, 
wojsko bowiem połskie, tworzone w 
okupacji, zależało od Niemców. 

Ludność polska nie wątpiła w za- 
„pewnienie swej Pol. rady ziem biało- 
ruskich, że państwo polskie pożyczkę 
zwróci, to też z radością przystąpiła 
"do jej pokrycia i wszyscy zamożniej- 
„si i biedniejsi zaczęli znosić swe о- 
szczędności, nieraz ostatni grosz. 
„ Jak tylko bolszewicy zostali od- 
parci, gdy ludność polska ledwo z 
z życiem uszła przed nimi i gdy po 
zawartym z nimi pokoju całe jej mie- 
nie pozostało po za granicą bolsze- 
wicką, Pol. rada ziem białoruskich 
udała się do rządu polskiego o zwrot 
„pożyczki, lecz wskutek rzekomo nie- 
zachowanych formalności prawnych 
pożyczki, wszelkie jej starania rozbija: 
ja się o suche formalistyczne prze- 
szkody, stawiane przez _poprzed- 
nch rządów urzędy wojskowy i 
generalnej  prokuratorji, które nie 
chciały zrozumieć, że nie może być 
mowy o ścisłem zachowaniu formal- 
ności prawnych, gdy chodzi o ratunek 
gmachu, którego dach jest w ogniu, 

gdy formacje wojskowe tworzyły się 
na Białorusi pod zmiennemi oku- 
pacjami bolszewicką i niemiecką i 
gdy pod grozą Śmierci nawet ślady 
tej konspiracyjnej roboty trzeba było 
Mi'szczyć. : 

Że ludność polska Białorusi miała 
zaufanie do swego przyszłego Pań- 
stwa i w krytycznej chwili przyszła 
mu z pomocą, czy można ją za to 
karać? 

W jakiej sytuacji przed nią znaj- 
duje się obecnie Pol. Rada ziem 
białor. wobec swych zapewnień, że 
pożyczka będzie zwróconą? 

I co za precedens na przyszłość, 
gdy niema pewności, by podobne 
ciężkie dla nas warunki nie mogły 
się powtórzyć! 

Tem bardziej za$ należy od rządu 
zwrot tej pożyczki, udzielonej mu 
przez ostatecznie zrujnowaną ' przez 
bolszewików ludność polską, że na 
tę formację wojskową rząd polski nie 
wydał ani grosza, natomiast z likwi- 
dacji sformowanego korpusu w r0ž- 
nych wartościowych walorach, w zło- 
cie i srebrze otrzymał sumę wielokrot- 
nie przewyższającą  ciążący dług. 

Zatem uiszczenie tego długu. nie 
może być uważane jako wydatek 
Skarbu państwa, gdyż na uregulowa- 
nie go wystarczy zaledwo hiezfacz- 
na część tego darmowego zysku z 
likwidacji kurpusu. 

Podziwu godne, że obrońcy mie- 
nia państwowego, do przesady prze- 
siąknięci suchym formalizmem, nie 
zdają sobie sprawy, że przekraczając 
granice obrony tego mienia i przez 
obrazę sprawiedliwości / wywołując 
rozgoryczenie na Kresach ludności 
polskiej, jedynej patrjotycznej śród 
innych narodowości,—podrywają w 
niej zaufanie do swego rządu, co 
przyczynia Państwu stokroć większą 
szkodę, aniżeli zwrot słusznej należ- 
ności, wynoszącej zaledwo kilkaset 
tysięcy złotych. 3 
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Wydarzenia kowieńskie w 

Wychodząca w Chicago wieika polska 
gazeta «Dziennik Związkowy» (dawniej 
<Zgoda») podała w numerze x dn. 21 gra- 
dnia r. ub. najpierw wielkiemi literami wia- 
domość, że «Litwa nie szuka pokoju z Pol- 
ską» e nie!), potem długi kablogram ga- 
zety <New York Times», = 

W tym kablogramie czytano między in- 
nemi, že <ludność miasta Wilna przeżyła 
24 ziny trwogi i niepokoju gdyż roze- 
szły się pogłoski, że armja litewska przy- 
gotowuje się do inwazji na terytorjum wi- 
ieńskie». Daisza informacja opiewała: «Nie- 
pokój usunęły dopiero wojska polskie ją 
gnięte do Wilna ze wszystkich północnych. 

  

Wrażenia teatfalne, 
Kazimierza Wroczyńskiego „W mi- 
łośnym labiryncie*, komedja w 3 
aktach, wystawiona przez Redutę w 
gmachu teatralnym na Pohilance, 

Labirynt.. nie tak już znowuż 
obłędny jakby się zdawać mogło. | 

Mistrz Zenon, wiełki muzyk i 
wirtuoz a z rasy mniej Don Żuanów 
niż Casanowy, już na schyłku dłu- 

giej miłośnej... jakby to powiedzieć?.. 
karjery rozwiódł się z trzydziestopa- 
roletnią, jeszcze bardzo a bardzo 
wartą grzechu panią lzą, zachowując 
dla niej quand móme jakąś uczucia 
poświatę.. Tak gdy już słońce zaj- 
dzie, przez czas jeszcze pewien na 
niebie—resztę każdy w duszy swej 
došpiewa. 

Lecz najnowsza sztuka autora 
„Dziejów sałonu”* nie jest żadnym 
we dwójkę menuetem z czasów 

Piotra Carieta de Chamblain de 
Marivaux i jego rozkosznych — тагу- 
wodażów z „Surprise de I'amour* 
lub jakiejś „Double inconstance*; 
nie jest też żadnym trójkątem mał- 
żeńskim z czasów. heroin Balzaca; 
jest uczciwym czworobokiem  fami- 

lijnym z akuratnie powojennych cza- 
sów. Tedy autor wprowadza na sza- 
chownicę gry Swojej dwie nowe 
persony: ojmlodego trzpiota Juljana 
i pączek rozkwitający w świetle ja- 
kichś uniwersyteckich wykładów, pan- 
ną Wandę. 

|, jak przystoi w każdym klasycz- 
nym kontredansie, następuje t. zw. 
chassė croisė, Pani lza ulega uroko- 

karykaturze amerykańskiej. 

garnizonów (bagatela!) aby * zabezpieczyć 
bezpieczeństwo granicy połskiej. Oficerowie 
polskiej straży pogranicznej — donosił wre- 
szcie kablogram — gdy dzisiaj się obudzili, 
stwierdzili, że cała litewska straż pograni- 
czna (oho!) ściągnięta została i podążyła 
na oc widecznie w oczekiwaniu akcji 
(jakiej?) w Kownie i pod Kownems. 

Miarę na ostatek interesowania się lud- 
ności polskiej w Ameryce wydarzeniami tu 
u nąs zaszłemi, daje rysunek satyryczny 
zamieszczomy na pierwszej stronie «Dzien- 
nika Związkowego». Podajemy powyżej w 
w zmniejszeniu tę zaatlantycką grzmi ko- 
mentującą przesiłenie gabimetowe kowieńskie. 

wi pełnego młodzieńczej werwy i 
krasy młodziana; młodziutka Wan. 
deczka ulega urokowi wielkiej sławy 
Zenona; podczas gY jjuljusz kocha 
się faktycznie w Wandzi a w dobrze 
już podwiędłem sercu Zenona to 
budzą się porywy ku jakiejś nowej 
wiośnie, to dawna miłość budzi 
się z uśpienia. 

Tableau! Nie. Problemat psycho- 
logiczny. Nie. Zagadnienie matema- 
tyczne komedjowe do rozwiązania. 
L nie. Pomyłki miłośne. Nie. 

abirynti Niech będzie: labirynt. Są, 
którzy potrafią pogubić się na śmierć 
iw takim labiryncie. Ale są też z 
niego wyjścia rozmaite. ; 

Jedni wychodzą z takiego labiryn- 
tu.. Ironji Życia jak z parkietowego 
salonu, ukłoniwszy się ślicznie, roz« 
wiązawszy wszystkie, co do jednego, 
supełki, ku własnemu zadowoleniu 
i wszystkich uczestników  interesują- 
cej gry towarzyskiej. Drudzy wypa* 
dają z labiryntu nawpolprzytomni i 
rozczochrani, trzaskając drzwiami a 
to i, bywa, paląc z rewolweru sobie 
w łeb — łub komu. 

Bywają, owszem, bywają sytuacje 
miłośne całkiem opaczne. Do niczego 
nie podobne, 

Są tacy, którzy wówczas klną i gardzą, 

— pisał Słowacki, nie wahając się 
dodać: 

Lecz ja to przykrym nazywam wy- 
fpadkiem. 

Wroczyński napisawszy doskonale 
akt pierwszy, puściwszy znakomicie 
w riich swoje cztery figury i — pode 
kreślmy mocno — 'dokazawszy sztuki 
istotnego zainteresowania widowni 

$ 

Styczeń 1863 roku. 
, Pamiętny miesiąc. Pełny wspom- 

nień, których żadne lata nie zatrą. 
M w dziejach  Narodu—niešmier+ 
elna. 

Rok w rok o tej porze Powsfa- ZAWrze z Litwą żadnego układu, dopóki autonomia kł 
DE pełai wprowadzona w Życie. Związek domaga się w końcu inter- nie Styczniowe skrzesa przed wy: 

obraźnią miljonów Polaków i prze- wencji przedstawiciela Niemiec w Lidze 
ciąga przed oczyma ich duszy 'jak postanowień genewskich, dotyczących Kłajpedy, 
uroczysty, elegijay korowód. 

Tak i w tym roku. 
Na czele spisku rozgalęzionego 

po wszystkich ziemiach polskich stał 
Komitet Centralny w charakterze 
tymczasowego Rządu Narodowego. 
Pobierał daniny rewolucyjne, wyda- 
wał potajemne pisma i odezwy. Czy: 

ochrony demokracji. 

LOwWO 

Bezwzględny opėr klajpedzian. 
BERLIN, 22 I. PAT. Związek emigrantów kłajpedzkich w Berlinie 

uchwalił rezolucję wzywającą Niemców, zamieszkujących okręg kłajpedzki 
do stosowania w walce z władzami 
bezwzględnego oporu. Związek wyraża nadzieję, że 

w całej 

litewskiemi środka legalnego, ale 
rząd Rzeszy nie 

ajpedzka nie będzie 

arodów w sprawie naruszenia 

Po żajściu: w Wolmarze. 
RYGA, 221, PAT. Onawiając zajścia w .Wolmarze prasa socjalno 

demokratyczna wyraża powątpiewanie, czy zamachowcy działali z własne 
inicjatywy i domaga się podjęcia przez rząd energicznych zarządzeń w celu 

nił zakupy broni w Belgji i we "ESO porucznika. 
Francji, zawiązywał rokowania z re« 
wolucjonistami zagranicznymi, z Herze- 
nem, z Mazzinim. 

Wielopolski wiedząc doskonale na 
co się zanosi, przyśpieszył pobór re- 
kruta, jednocześnie zaś we Francji 
zostali aresztowani wysłańcy Komite- 
tu Centralnego i papiery ich rząd 
francuski zakomunikował Rosji. Sy- 
tuacja stawała się krytyczną. Organi- 
zacja miejska w Warszawie i zjazd 

nalnych wymogły na Komitecie Cen- 
tralnym przyśpieszenie powstania, 

jakoż w tydzień po  <brance» 
Wielopolskiego powołany został na- 
ród polski w Kongresówce, na Li: 
twie i na Rusi do zbrojnej przeciwko 
Rosji insurekcji. Komitet Centralny 
jako Rząd Narodowy wydał manifest 
datowany 22 styczni 

„„Narodzie Polski“ Po straszliwej 
hańbie niewoli, po niepojętych mę- 

lit. urzędnikiem pocztowym z maj. 

Wymordowanie rodziny: pol 

1 Prasa prawicowa potępia również jednomyślnie to 
zajście określając je jako nie mający znaczenia politycznego wybryk рйа- 

ze" 

W. ostatnich dniach 3-ch uzbrojonych szaułisów na czele z jednym 
Żejmy, wymordowali w Janowie pow. 

Kiejdańskiego całą rodzinę polską Pawłowskich, składającą się z kilku 
osób. Według twierdzeń władz litewskich morderstwo dokonano na tle 
rabunkowem. 

Aresztowania na Litwie. 
5 W ostatnich dniach w mieiscowošei Mici „po 

komisarzy rewolucyjnych prowincjo- litewskie aresztowały i oddały pod sąd polo: niejaki 
: и іегьы?:. ірш;:‚ы:піш Michata. 

Pomienionym zarzuca się opór władzy i rozbrojenie m 
ż w- czasie- aresztowamia. powyższy. 

Rutkowskiego Stanisława, 

Nadmienić należy, i 
Mieszkiewicza. 

stronie Htewskiej władze 
ego Astyka Franciszka, 

litewskiej. 
postrzelono 

O-język polski w. Gdańsku. 
Tų 

GDANSK. 22.1. PAT. Wedle doniesień prasy tutejszej przybyli 
wczoraj do prezesa Dyrekcji Polskich Kolei Państw. w Gdańsku delegaci 
kolejarzy gdańskich celem zaprotestowania przeciwko ostatniemu rozpo- 
rządzeniu językowemu, nakładającemu na kolejarzy gdańskich obowiązek 

czarniach ucisku, Centralny Narodo- WyUczenia się w pewnym określonym terminie języka polskiego. Delegaci 
wy Komitet, obecnie jedyny legalny 
Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię 
na pole walki już ostatniej, na pole 

otrzymali odpowiedź, że rozporządzenie to zmienione być nie może, 
albowiem nie sprzeciwia się ono w żadnym stopniu orzeczeniu Wysokie- 
go Komisarza. Wobec tego prasa. gdańska zapowiada. że sprawą tą 

chwały i zwycięstwa, które ci dać będzie się musiał zająć senat wolnego miasta Gdańska. 

Garibaldi skazany na 2 lata, 
PARYŻ, 22. |. Pat. W procesie przeciw Garibaldiemu i katalończy- 

kom zapadł dziś wyrok skazujący Macia i Garibaldiego na 2 lata więzie- 
nia i 100 franków grzywny, innych oskarżonych na jeden miesiąc więzie- 

przysięga przez imię Boga na nie- 
IEC: 

Jednocześnie Rząd Narodowy o 
głaszał wszystkich synów Polski bez 
różnicy wiary i rodu, pochodzenia 
i stanu, wolnymi i równymi Obywa- 
telami Kraju. 

Niestety, nie miała to być jesz- 
cze walka ostatnia... 

Weterani Powstań Narodowych. 
Od roku 1921:go zrzeszeni są w stowa- 

rzyszenia zostające pod opieką rządu wskrze- 
szonego Państwa Polskiego. 

Są to weterani z lat 1831, 1848 i 1863- 
go. Stowarzyszeń jest pięć autonomicznych: 
w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, 
we Lwowie i w Wiinie. Weteran Żonaty 
otrzymuje pensji miesięcznej sto złotych, 
samotny 80 zł. a wdowa po weteranie otrzy- 
muje wszystkiego 40 złotych. Dochodzi ul- 

gowy opał i umundurowanie (to ostatnie 
pod warunkiem złożenia policyjnego świa- 
dectwa ubóstwa). 

* Ogółem jest w Polsce 1300 stowarzy- 
szonych weteranów. Każdy ma rangę pod- 
porucznika. Najmłodszym z nich jest obecnie 
p. Jodko. Ma 80 lat. 

Nasze wileńskie Stowarzyszenie Wetera- 
nów fliczy 35 weteranów i 32 weteranki- 
wdowy. Założycielami Stowarzyszenia byli 
w 1921 roku nieżyjący jaż właściciel apteki 

Chrościcki, Antoni Świerzyński i Eugenjusz 
Kowalewski oraz pp. Henryk Baniewicz, Ka- 
rol Bohuszewicz, F. Siekierzyński, Wiktor 
Wasilewski, Józef Michałowski i Franciszek 
Lipień obecny sekretarz wileńskiej Dobro- 

czynności. = 
Jest dziś szczupła garstka członków 

wspierających nasze Stowarzyszenie Wete- 
ranów, lecz mało kto o niem pamięta i tro- 
szczy się o jego potrzebach. Faktyczny jeden 
tylko wyjątek stanowi b. prokurator Sądu 
Okręgowego cnie rejent w Wilnie, p. 
Władysław Hołownia. 

Dziś, w niedzielę, o południu odbędzie 
się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego walne 
zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Dał- 
by Bóg, aby społeczeństwo przypomniato 
sobie Obowiązki, które ma wobec wetera- 
nów powstań narodowych. 

teatralnej kwestją: co z tego będzie? 
— począł jakby wahać się: jakiemi 
drzwiami mają obie interesujące pary 
wyjść z miłośnego labiryntu? Bo to 
jedynie nie ulega wątpliwości, że 
wyjść muszą. Co u licha! Pozastrze- 
liwać się mają co do nogi? Stoi prze- 
cie jak byk na afiszu, że sztuka jest 
komedją, nie żadnym dramatem. 

Akt drugi rozpoczyna się jeszcze 
pod całkiem pogodnem niebem. Idą 
dalej przekomarzania się i dąsania, 
intryżki i igraszki — wiadomo jak na 
wsi, kiedy to czekając na obiad nie- 
wiadomo co z czasem robić. Aż iu 
nagle autor zaczyna naciskać coraz 
mocniej klawisze i na ławeczce przed 
dworem rozśpiewuje się duet między 
mistrzem Zenonem a Wandeczką, już 
tylko do połowy zabawny. Tylko by 
od Wroczyńskiego zależało aby się 
całkiem rozpłynął w melancholji ostat- 
nich w życiu promyków, pierwszego 
zatrzepotania się dziewczęcego serca 
pod ręką już, niestety, niemal stygną- 
cą... Aż oto i pogrzmiewać gdzieś 
zaczyna w oddali —i pada grom od- 
jazdu pani Izy i Wandeczkii Juljusza. 
Zostaje mistrz Zenon sam. Na nie- 
bie chmury. Słyszycie przed rozpo- 
częciem się trzeciego aktu tę grę na 
fortepjanie za kurtyną? Burzliwa, ner- 
wowa gra z jakiemiś elegijnemi inter- 
wałami. To Zenon daje muzykalny 
upust głębokiej rozterce swej skoła- 
tanej duszy... 

W akcie zaś trzecim i ostatnim 
następuje oczywiście rozwiązanie sy- 
tuacji napiętej niemal, niemal do 
strzału rewolwerowego. Słaby to akt. 
A właśnie, mówiąc nawiasem, najle- 

PN 

nia i 560 franków grzywny. Pozatem 
koszta sądowe. 

wszyscy oskarżeni mają zapłacić 

Wojska angielskie do Chin. 
LONDYN, 22. |. Pat. Ministerstwo wojny zarządziło wysłanie do 

Chin czterech bataljonów wojska angielskiego. 

Sukces hockeistów polskich w- Daves, 
DAVES, 21. I. Pat. W dniu dzisiejszym drużyna hockeyowa A. Z, S. 

Warszawa odniosła wielki sukces bijąc w rewanżowem spotkaniu mistrza 
Szwajcarji Davos-Club w stosunku 4 
waga Polaków, którzy grali bardzo 
Abramowski i Tupalski. 

Katastrofa na szlaku 

:2. Przes cały czas ogromna prze- 
ambitnie, Bramkami podzielili się 

Łapy — Szepietówka 
7 wagonów uległo rozbiciu. 

WARSZAWA, 22. J. Pat, „W dniu 22 b. m. o godz. 6 min. 50 
pociąg towarowy na szlaku kolejowym 
skutkiem czego parowóz i 7 wagonów 
wyruszył z Warszawy pociąg ratunkowy. 

wjechał 
Łapy — S. tówka .na ślepy tor,, 

slegio rozbiciu. Na miejsce wypadku 
liższych szczegółów narazie brak. 

  

Spółdzielcze Stowarzyszenie 
w Wilnie poszukuje 

Sklepowego Kierownika 
energicznego, możliwie z praktyką. 
Warunki narazie 100 zł. miesigcznie 

i 1 proc. od obrotu. Oferty ze szcze: 
gółowym życiorysem 1 powołaniem 
się na referencje składać do dn. 27 
stycznia do Biura Reklamowego 
Stefaua Grabowskiego Garbarska 1. 

Są oni jakby ostatnią żywą kartą histo- 
rji owych walk heroicznych, co nie dały Oj- 

czyźnie naszej zginąć w sercach pokoleń. 
Najlepszem. i najchwalebniejszem upa 

miętnieniem -rocznicy Powstania Stycznio* 
wego, będzie wniesienie choćby najskrom- 
„niejszego datku na potrzeby Wileńskiego 
Stowarzyszenia Weteranów Powstań Naro- 
dowych. 

piej grany przez artystów Reduty. 
Reduta jakby czuła się najlepiej w 
atmosferze chmurnej i górnej. Roz- 
wiązanie? Bywa, że ktoś uwziąwszy 
się rozwiązać krzepko ściągnięty wę- 
zełek, ani go rozwiąże gładko i 
składnie, ani go przetnie, ani go ro- 
zerwie. Ot, tylko poskubie, poskubie 
sznurek, potarga, pomocuje się, bar- 
dziej jeszcze węzełek  zaciągnie, 
zmorduje się, zniecierpliwi, aż bez- 
radny ciśnie na ziemię cały sznurek 
z potarganym tylko węzełkiem. A 
niech go tam sam djabeł rozplątuje! 

Tak i Wroczyński. Niedopuści! 
— naturalnie! — juljusza do palnię- 
cia sobie w łeb, otrzeźwił do bardzo 
znacznego stopnia panią Izę z miłoś- 
ci serjo „dła Juljusza, podniósł w 
jego seu afekt dla  Wandeczki o 
o jakich dobrych kilka stopni, Wan- 
deczkę prawie całkiem oderwał od 
mistrza Zenona, mistrza Zenona 
do tego stopnia znów zbliżył do 
pani. lzy, że rozwiodłszy się z nią, 
decyduje się ponownie ją poślubić... 
ale... ale całe to teoretyczne, aby nie 
wyrazić się, papierowe a gwałtowne, 

jakby ratunkowe, nastawienie sztuki, 
przechodzącej w  wierutny dramat, 
znowu na komedjowe tory, Sztuczne 
jest i całkiem nie posiada daru prze- 
konania kogokolwiek, że tak musi 
koniecznie być. * 

Lecz do takiego rozwiązania mož- 
na jedynie mieć pretensję jeśli się 
wychodzi z założenia, że Wroczyń- 
ski chciał napisać sztukę 4 these, 
czyli rozwijającą tezę tę lub ową. 
Tymczasem „aLbirynt miłości* ma 
wszystkię pozory sztuki napisanej 

artysta 
fot o- 
grat, 

Przyjmuje 9—6 

Jan Bułha 
Jagiellońska 8, 
  

  

Jatro w kinie „Helios“, 

Wielka Premjera 
Na ekranie: 

aMIŁOSTKI ARYSTO- 
KRACJI ROSYJSKIEJ. 

dramat w wykonaniu artystów 
Teatru Artystycznego. 

Na scenie fenomenafna 

Ninka WILIŃSKA 
i L. NAŁĘCZ,   

Z SĄDÓW. 
Tajernanica trupa w łazience uni- 

'wersyteckiej, 
W dniu 2 czerwca 1924 w godzinach 

rannych do zastępcy intendenta gospodar- 
stwa USB. p. Wotodžėo Fe: się stróż 
domu uniwersyteckiego Nr i zameldował, 
że w zauważył nagi trup. 

„_ Czy była to kobieta lub zna stróń 
nie zauważył, gdyż jak. twierdzi przestra- 
Szył się okropnie i momentalnie uciekł. Pam 

Wołodźko zawiadomił natychmiast swego 
zwierzchnika p. Latwisa, poczem obaj w i0- 
warzystwie siróża Zanuszki udali się do ła- 

Na środku łazienki, na posadzce leżał 
trup kobiety, nagi z rozpoztartemi nogami. 
Trup nakryty był koszulą i spódniczką, przy- V. 
czem i koszuja 1 spódniczka rozdarte były 
od dołu aż do góry. Pończochy nie były 
zdjęte z zamordowanej, 

Dano znać policji. Na miejsce wypad- 
ku przybyli natychmiast funkcjonarjusze u- 
rzędu śledczego. Oook trupa znaleziono  le- 
gitymację wydaną prostytutce Józefie Ra- 
dziun, oraz drobne przedmioty jak puder, 
lusterko i t. p. 

Na szyi widniały wyrażne ślady udu- 
szenia w postaci Siniaków i zadraśnięć skó- 
ry. Badanie lekarskie doprowadziio do 
stwierdzenia, że nieszczęśliwa została po 
zamerdowaniu zgwałcona. 

Na mocy oględzin trupa wysnuto prel 
SZ że Ofiara. bromła się rozgacz- 

wie. 
Podczas badania mieszkańców domu i 

anajomych zamordowanej wyjaśniono, że w 
przeddzień ujawnienia trupa koleżanka Ra- 
dziunówny, niejaka, Stemplewska widziała 
Pa w towarzystwie elegancko u- 

anego pana, średniego wzrostu, i 
od 35—40 lai, ® 70 

Sługa prof. Sławińskiego oraz żona 
woźiego z Uniwersytetu widziały około 
godz. 10 wieczór parę wchodzącą ma dzie- 
dziniec. On zamknął furtkę na klucz, 

‚ Sublokator stróża Zanuszko, Romanow- 
ski zeznał, że w. przeddzień wykrycia mor- 
derstwa Zanuszko zdradzał siine zdenerwo- 
wanie i przynaglał go do wczesnego poło- - 
żenia się spać. 

Kieay Romanawski obudził się rano za- 
uważył Zanuszko siedzącego przy stole z 
pochyjoną głową. 

„Na pytanie co mu dolega odrzekł «w 
łazience leży jakiś trup». 

Na poostawie tych danych Zanuszko 
został aresztowany pod zarzutem dokona- . 
nią mordu na tle seksualnem. 

W śledztwie pierwiastkowem nie przy- - 
znał się on do popełnienia zbrodni i aświad- - 
Czył, że w przeddzień znalezienia trupa wi- 
dział w bramie nieznaną mu kobietę, która 
podała mu się za studentkę idącą do šali, 
a SA na wykład. 

dniu wczorajszym Zanuszko odpowia- - 
dał przed sądem okręgowym, który Arto 
dzie: przewodniczący sędzia Jundziłł oraz sę- 
dziow Hryniewieckiego i honorowego khr.. 
€zapskiego rozpoznawał sprawę. 

Po załatwieniu wstępnych formalności 
są: zbadał Świadków. : 
> „o gos is, intendent USB. w zeznaniu 

wem dał ujemną opinję o oskarżonym. 
Zamknięty w sobie I kitas Zanuszko 
przyjęty został na służbę przez świadka. po- 
nieważ protegowali go przełożeni świadka. 

W krytycznym dniu Zanuszko zgłosił. 
się, do świadka blądy i podekscytowany 
meldując o wypsdku.. ; й 

Podczas śledztwa wstępnego, šiek 
za zezwoleniem władz odnośnych stysał się 
kijka razy z oskarżonym skłaniając ga. do 
sypie, prawdy. й 

Ž adek zapytuje oskarżonego, czy pa-|| 
gm on aby przedtem wpus$zczał do łazien” 

ki kobiety ze studentami w celu uprawia” 
nia nierządu, Oskarżony zaprzecza, jednak 
świadek oświadcza, że ma pewne informa" 
cje 6 podobnych faktach, które miały nie” 
jednokrotnie miejsce. 

ladęk Wołodźko, oraz. żona woźnego 
służący prof. Sławińskiego i sublokatof 
oskarżonego Romanowski potwierdzają swo 
je zeznania ze śledztwa wstępnego. 

Pozostali świadkowie nie wnoszą nić 
nowego do sprawy. na wožnego, któ. 
w przeddzień ujawnienia trupa widziała p 
rę wchodzącą. na dziedziniec gmachu un“ 
wersyteckiego dodaje jeszcze, że kiedy ot 

-nie ruając klucza od furtki zapukała w mi 
krzycząc, «nie zamykajcie, ja chcę wejść 
to furtkę odemknął jej właśnie Zanuszko. || 

Sąd po wysłuchaniu przemówień ppro 
Bagińskiego i obrońcy Zanuszko mec. Andrf 
ewa doszedł do wniosku, že matęgiął z | 
rany podczas przewodu sądowego 

i“, 

   

    

  

  
    

   

    
    

      

  

     
    

        

    

     

   

   

  

konkreinego po:wierdzęnia oskarżeni. 
nuszkę od winy i kary uwolnił. L 

Tajemnica okropnej śmierci zgwalcon 
prostytutki nie została ujawniona, a co g0 | 
szę to, że sprawca potwornej zbrodni, jaki | 
zdegenerowane indywiduum uszło. karzą — 
ręki sprawiedliwości. sf. 

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

Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckie 
Nr. 22. Tel. 1069. Od 5—7. |   

  

jedynie jako kunsztowne  warjacje 
pewnego siebie, wybitnego talentu 
pisarskiego dramatycznego na nie- 
śmiertelny temat.. pomyłek, obłędów 
i złudzeń Miłości. 

Potrafił _ zajnteresować,) chwilami 
szczerze zabawić, może nawet jakiś 
rąbek nowej, powojennej obyczajo- 
wości uchylić... Nie wymagajmy ni- 
czego więcej. A, że djalogi (na któ- 
rych cała sztuka opartal) są mniej 
jędrne, cięte i lekkie niżby być mog- 
ły — wybaczmy. 

Wybaczmy też wystawienie tylko 
pół na pół realistyczne sztuki, która 
niema w sobie ani krzty symboliki 
oraz potrzeby zewnętrznego wzmac- 
niania nastrojów. Z tyloma powojen- 
nemi prywacjami wypadło pagodzić 
się.. Popatrzmy jak ładnie na tie cie- 
mnych draperyj odcinają się postacie 
grających osobliwie pańl .W pogo- 
dzie ducha i w szukaniu we wszyst- 
kiem pomyślnych stron a nie ujem- 
nych czerpmy siłę i cierpliwość dła 
znoszenia wszystkiego, czego „cięż- 
kie czasy*—nas pozbawiają, 

Obsadę sztuki stanowili: Zenon— 
p. Józef Karbowski, Iza — p. Zieliń- 
ska, Juljusz—p. Wacław Ścibor, Wan- 
da—p. Ścibarowa. Przygotowanie wi- 
dowiska, opracowanie ról, opanowa- 
nie pamięciowe tekstu, reżyserja — 
bez zarzutu. W sprawozdaniu. z war: 
szawskiej premjery «Milošnego labi- 
ryntu» zdobył się Boy-Żeleński na 
złośliwość napisania prosto w oczy 
Kamińskiemu, wielkiemu polskiemu 
aktorowi, grającemu Zenona: <Był to 
bardziej Pagatowicz niż Paderewski». 
Nie widziałem Kamińskiego w tej roli; 
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wystarczyło mi widzieć p. Karbó' 
skiego aby mieć przed sobą ży! 
przykład jakim nie powinien błął, 
się po labiryncie miłości wielki ko 
pozylor o przeszłości Casanowy. M. 
si być przecie w takiej personie 
co jeżeli nie wyglądem to wewnę!” 
па jakąś mocą bierze... a choćby 4. 
ko brało w posiadanie istoty niewie 
cie tak przecie niesłychanie wra 
nawet na najdrobniejsze @ай 
Zenon p. Karbowskiego jest wi$ 
antytezą mężczyzny, jakim powini 
być. Juljuszowi p. Ścibora braki - 
znowuż przędewszystkiem: lekkos 
wrodzonego temperamentu, werwy; 
zaciera rzetelną cielęcość i žrebal 
watość tego powojennego poto! 
Gustawa ze «Ślubów Panieńskić 
jakże dalekiego od swego pradzi 
kal Natomiast p. Ścibor, niemaję 
nic wspólnego z żywiołową rad” > 
życia, przepłynął przez akt trze. - 
ryba, co się dostała raz przecie 
wody. P. Ścibor porusza się W 
ładnie i sprawnie w atmosterze chi 
nej i tragicznej. Wanda p. Ścib 
wej nie zawsze pewna siebie w 
chu, pozie i mimice miała wi dy 
w akcencie, w intonacji głośu 
menty bardzo szczęśliwe. dy 
nad całym  xwartetem wytrawie3g 
aktorską (np. rzucenie się po st 
na kanapę w akcie trzecim) a o: 
wie piękną dynamiką uczucia (Z 
kim odcieniem macierzyńskości) 
Juljusza—p. Zielińska. 

Cz. Jankowski
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KURIER GOSPODARCZY 

0 przejściowej pomocy kredy- 
towej „przy. parcelacji. 

Przepisy o trybie udzielania po- 

życzęk 4 złotych 8 proc. listach 

„zastawnych _ Państwowego Banku 

Rolnego. właścicielom nieruchomości 

ziemskich w związku z przeprowa- 

dzaną przez nich parcelacją byly 

ogłoszone w „Monitorze Polskim* 

Nr. 234 z dnia 12.X ub. r. Pożyczki 
te Państwowy Bank Rolny udziela 

dla ułatwienia parcelacji na następu- 

jące cele: 1) na spłatę długów ZE 

żających zgłoszone do parcelacji 

grunta, 2) na zwelnienie parcelowa- 

nych nieruchomości lub ich części 

od'innych ciężarów oraz na est 

związane z uregulowaniem  služeb- 

ności utrudniających przeprowadze- 

« nie parcelacji, 3) na dokonanie czyn- 

“ 

4 

° 

+ 

ności wstępnych, związanych z par: 

celacją, jak pomiary, PON 

planów it. d. 4) na inne cele, bez- 

pośrednio. związane Z przeprowadze- 

niem Rarcdacji nieruchomości. Po- 
życzki.mogą być udzielane tylko na 

nieruchomości mające uregulowaną 

hipotekę i nie będące w sporach lub 

w długoletnich dzierżawach i mają 

być zabezpieczone hipotecznie na 

pierwszem „miejscu. Wysokość dłu 
goterminowej pożyczki udzielonej w 

listach zastawnych nie może przekra- 

czać 50 proc. * szacunku —nierucho- 

mości dokonanego przez Bank. Jeżeli 
parcelację: w. danym majątku, przepro- 

-wadza instytucja upoważuiona do 
arcelacji lub « sam właściciel, a nie 

Pańswowy Bank Rolny na podsta- 
wie zawartych z właścicielem umów 

„komisowych,.wówcząs..przy_W. 15 
pożyczki część „jej w wysokości 

proc. sumy -nominalnej Bank zatrzy” 

muje ma zabezpieczenie (terminowego 

uiszczania rat amortyzacyjnych do 

czasu przepisania tytulu własności 

parcelowanego obszaru na nabyw- 

ców. W miarę zbywania w drodze 
„parcelacji dzialek, każdy  nabywe 
"działki może przejąć na siebie część 
tej pożyczki w maksymalnej w 
jakiej potrzebuje nabywca, jedna! 

nie wyżej, niż (2/3 szacunku danej 

„działki według przepisów Banku. | 
"W razie nieprzeprowadzenia par- 
celacji w. terminie. określonym: įprzez 

Okręgowy Urząd Ziemski będzie za- 
stosowany art. 63 ustawy :z"dnia 
28.XI] 1925 r. o- wykonaniu reformy 

* rolnej, z mocy którego «Minister Re- 
form Rolnych, o ile nie zastosuje 
przymusowego wykupu, .może po 
uprzedniem wystosowanem na 14 
dni ostrzeżeniu zarządzić wykona- 
nie parcelacji przez urząd ziemski 
lub Państwowy Bank Rolny na koszt 

"i ryzyko właściciela lub instytucji 
ionej. 

"Po Bato poja udzielona na 
cele parcelacyjne musi być natych- 
«niast zwrócona. Ё : 

Natychmiast po dokończeniu par- 

celacji właściciel winien spłacić część 

pożyczki nie przyjętą przez nabyw- 
<ców w celu kupna. Е 

Jeżeli po rozparcelowaniu danej 
nieruchomości pożyczka udzielona 
właścicielowi będzie podzielona tylko 
pomiędzy część  nowonabywców, 
pozostali nabywcy mogą ubiegać się 
w Państwowym Banku Rolnym o 

udzielenie im pożyczek do wysokości 

253 szacunku nabywanych działek. 
Właściciele. nieruchomości, .. Ubie- 

„gala się o požyczki 
anku: й 
пг)"’роаапіе o przyznanie pożyczki 

w listach zastawnych; w podaniu na- 
leży wymienić: || 

%) Fiżżwę majątku zgłoszonego 
do parcelacji, b) Obszar jaki ma być 
rozparcelowany, ć) Wysokość żąda- 
mej pożyczki, d) cele na jakie po- 
życzka ma być użyta, e) żądany 
okres amortyzacji pożyczki (10, 20 

' dub 30, lat). : ы 

elny wypis z wykazu hipo- 

Aš  odadźnej у nieruchomości 
<dla dzielnicy. b. rosyjskiej); lub wy- 

ciąg. hipoteczny i arkusz posiadłości 

odnośnej realności (dla dzielnicy b. 
austrjackiej); lub wyciąg Z księgi 
wieczystej Odnośnej nieruchomości 
4dla województw pomorskiego i po” 
znańskiego); 

3) zezwolenie Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego w myśl art. 65 ust. 
© wyk. ref. roln. na przeprowadze- 
nie, parcelacji z określonym terminem 
jej zakończenia; 

4) plan sytuacyjny części nieru- 
chomošci przeznaczonej do parcelacji 
wraz. z rejestrem pomiarowym względ- 

nie dokumenty pomiarowe, odpowia- 
dające danemu siadjum rozpoczętej 
parcelacji; 

5) przy pożyczce na spłatę długu 
— deklarację wierzycieli, wyrążającą 

, zgodę na przyjęcie spłaty ich wierzy- 
telności; 

6) określoną przez Bank kwotę 
ma koszta oszacowanią. 

Jeżeli właściciei nieruchomości 
ma zamiar powierzyć prowadzenie 
parcelącjj Państwowemu Bankowi 
Rolaemu komisowo, należy to zazna« 
czyć w podaniu do Banku, wówczas 
przedstawienie zezwolenia Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego (p. 3) jest 
zbędne, 

Jeżeli  parcelację przeprowadza 
Instytucja upoważniona, w takim ra- 
zie do podania należy dołączyć po- 

a--Cy.damów..przy 
23, Makowa 13 

winni złożyć do 4 

gramu wykładów i ćwiczeń, kandy- 
daci proszeni są o 
bliższym czasie pod adresem prof. 
A. Januszkiewicza (Uniwersytecka 5) 
swych zgłoszeń z wyszczególnieniem 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

22 stycznia 1927 r. 

świadczony przez tę instytucję odpis datowi najbardziej odpowiadał. 
umowy komisowej. — Powszechne wykłady uni- 

Wysokość rat półrocznych, któ- Dewizy i waluty: wersyteckie. W niedzielę, dnia 23-g0 
remi pożyczka będzie spłacana wy- e Trasz Sprz. Kupno. styczna 1927 roku 0 godzinie „Tj 
nosi (łącznie z amortyzacją): Dolary 8,96 808 8,4 wieczorem w. Sali Sniadeckich Uniwer- 

iej Belgja 12517 12548 12486 Sytetu rof. dr. Bronisław  Rydzew- a) przy pożyczce 10 letniej—po 7 r ogsn 43.18 4368 4378  Syłetu prof. dr. ydze 
zł. 50 gr, w złocia od każdych 100 Nowy-Vok 9— 8.08 8,06 ski wygłosi odczyt p. t. „Europeiza- 
zł. w żłocie pożyczki 35,67 35,76 3559 cja Afryki północnej". : 

; ; i 5 Praga 26,72 2666 2660 Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 b) przy pożyczce 20-letniej—po 5 Szyaicarja 17375 17380 _ 17295 groszy 
zł, 06 gr. w złocie i 8 Wiedeń 12690 127.21 126.59 2 

c) przy pożyczce 30-letniej—po 4 Włochy 3915 3925 3905 PRĄCA I OPIEKA SPOŁECZNA, zł 43 gr. w złocie. Papiery Procentowe. 
Prócz tego przy każdej racie po- g proc, pożyczka konw. 97.00 97,10 — W sprawie potrąceń skła- 

bierany będzie dodatek na admini- 5 3 PS konw 47,25 |41— dek do Kasy Chorych z zarob- strację w wysokości 3/4 proc. od gr kolejowa : 9350 —. — „kėw ubezpieczonych. Zarząd Ka- nominalnej sumy pożyczki. zieńiikie GóCJ 1250.00 sy Chorych Podaje za naszem po- 
Raty platne są w terminach 1-go 5 proc warsz. złotowe 48,— 49— średnictwem do wiadomości osób za- RZ. ai ie 36,— interesowanych, ż śl art, 55 

kwietnia i 1 października. 4 proc. listy ziemskie Ustawy 3 z e GA я %_ 
_. bowiązkowem ubezpieczeniu na wy* Centralny sekretarjąt Hramady pod nadzorem. padek choroby (Dz. U.R.P. Nr. 44, 

poz. 272) oraz zgodnie z wyjaśnie- Do p. prokuratora przy „Sądzie kwestja ta nie została jeszcze wobec niem Okręgowego Urzędu  Ubezpie- 
Okręgowym w Wilnie nadeszło za- toczącego się śledztwa rozstrzygnięta. czeń w Warszawie, podanem w okól- 
pytanie, czy prace Centralnego sekre- Jak się dowiadujemy, do chwili osta- niku z dnia 29 listopada 1926 r. Nr. tarjatu „Hramady, wobec ostatnich tecznego zamknięcia sskretarjatu przez 54, przy wypłacie pracownikom za aresztów, są zakazane i czy uważać władze centralne, iokal sekretarjatu robków za pewien okres czasu, praco- należy, iż sekretarjat Centralny - jest będzie obsadzony przez wartę poli. dawca mą prawo potrącić tytułem na« zlikwidowany. cyjną zaś wszelka korespondencja z leżnej od nich części składek do Ka: W odpowiedzi p. prokurator nade: sekretarjatem jest przyaresztowana. _ sy Chorych tylko kwotę, przypadają- słał do sekretarjatu odpowiedź, iż cą za tenże okres, 

: : Jeżeli przet kichkolwi 3 Archimandryta: Morozow przyjął prawosławie  <wodów potrącenie je gxowiek „po 
i obecnie odsiaduje pokutę. 

2 ącenie w swoim czasie 
nie zostało dokonane, to pracodaw- 

W dniu wczorajszym o godz. 8 
rano w klasztorze prawosławnym św. 

ca przy następnych wypłatach nie- ma już prawa żądać od pracownika czas nieograniczony, prawa odpra- uregułówania skladek za. alace a 
wiania nabożeństwa i noszenia krzyża 

i iersi iman- Przedni, a obowiązany jest wpłacić Ducha j. E. arcybiskup Teodozjusz na piersi. Przez ten czas archiman- do Kasy Ch ! Е 
‹10!‹опа1]оЬгцйц przyjęcia na łono dryta Morozow pozostawać będzie NOS : ooo M należ 
cerkwi prawosławnej -archimandryty pod ścisłą opieką duchową namiest- “*! . 

nika klasztoru św. Ducha o. Maka- 
rego, oraz pozbawiony zostaje moż- 
ności widywania się z kimkolwiek, 

ės 111 w 55 bez płatnego "rozdawane wn daba 

Kto w poniedziałek powinien zgłosić się do komisji Worrazowej wśród bezrobotnych m. 
* przemeldunkowych. 

ilna. 
ej Mąka ta rozda 

; żej podanych n с1е} d--3, 5, 9, 11, 13, Bonifraterska Nr 10. Е 
Pec A wę” 17, KO i Do IV Komisarjatu, ul.: Porzeczkowa Przez Min. 

(czyli soma, 15). Mako- Nr 42,9, 11, 15, Kalwaryjska Nr. 22, 24, 52, nej: 1) dla s wa 11 i 13, Węglowa 12 czyli Makowa 15, 48, 98, 104, 110, 118, 120 | 2. dla rodzin Do Il Komisarjatu, ul.: Białostocka _ Do V Komi: tu, ul. Konarskiego 3) dla 

kigr. 

— (x) W sprawie rozdawnictw mąki bezrobotnym w Wilnie, w dniu wczorajszym Magistrat m, W3jle na wydał obwieszczenie w sprawie 

Filipa Morozowa. 
W myśl decyzji prawosławnych 

władz duchownych archimandryta Fi- 
l.p Morozow pozbawiony został, na 

wana będzie w ni- 
lormach ustalonych 

Pracy i Opieki Społecz- 
amotnych po 5 klgr., 2) 

małych (2—4 os.) 10 kigr., 
rodzin powyżej 4.osób 20 

Do rodziny zalicza się pozostają- cych na wyłącznem utrzymaniu  bez- robotnego: a) żonę, nie zarabiająca względnie męża, b) dzieci, pasierbów i rodzeństwo niezarabiające do Jat 16-stu życia, oraz ponad lat 16 ży- 
cia, ale niezdoli 

Nr 10 i 12, Rajski zauł. Nr 6 i 8, Sienna 45, 47, 1, 11, 15, Św. Jacka 2-a, Dobra 5, 
Nr 49, Pain Nr2 (d. Grodza)) 2 (d. T, Nasza (cata lewa i prawa strona). 
Miłaszewskiego) i 3, (d. Grodza). „Komisja przy VI komisarjacdie w ponie- 
"E-2Do III Komisarjatu ui.: Troska Nr 1, działek nie przemeldowuje. 

"KRONIKA   

  

„preoplanio naj- 

programu, któryby danemu kandy« | 

TOWARZYSZ SZT 

    

  

    

Wyprowadzenie zwłók z domu 
Kościoła św. Rafała odbędzie się w 

niedziałek, 24 b. m, o godz. 7 rano. 

nastąpią w poniedziałek, 25 b. m. o 

    ANTONI STANKIEWICZ 
o długich i ciężkich cierpieniach, opatrzon, 

> Ё :ш:гг d. 21 stycznia 1927 r. w wieku lat 28. 

Bksportacja ż kościoła na cmentarz Św. Piotra i Pawłą oraz pogrzeb 
godz. 5 wieczorem, 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

  

UKI DRUKARSKIEJ 
ŚŚ. 'Sakramentami, 

żałoby (ulica Kalwaryjska Nr. 16) do 
niedzielę, 23 b.m. o g. 4 popoł. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odprawione zostanie w po- 

     
  

KOLEDZY Z GAZETY „SŁOWO”. 

    

Za duszę 

$. р. Marji z ks. Druokich Lubsekich Łęskiej 
w trzecią rocznicę śmierci odbędzie się nabože; 

lice we wtorek 25 stycz    
— Sekcja lekkoatletyczna A.Z.S, 

Z dniem 24 b. m. rozpocznie się 
gimnastyczny trening zimowy dla pa- 
nów pod kierownictwem prof, Weys- 
senhoffa. Trenin 
bywały w poniedziałki 
godz. 8-ej do 9-ej. 

Jednocześnie zawiada 
dniu 27 b. m. o godz. 
czyna się gimnastyka pla: 
pań z fortepjanem pod ki 
panny Patkowskiej, 

Wyżej wymienione ćwi 
się odbywały 'w nowo 
sali gimnastycznej w 
chu uniwersyteckim (w 
dzińca Piotra Ska 
lewo). 

— Młodzież żydowska bierze 
udzłał w zebraniach o charakte- rze politycznym, W dniu wczoraj- szym 22 bm. o godz. 12 w Sali ży: 
dowskiego gimnazjum 
nego przy ulicy Rudnickiej Nr. 6 
miała się odbyć akademja żałobna, poświęcona śmierci twórcy „Buadu* 
a 

a.uroczystość powyższą posia: „dającą Ściśle polityczny charakter, 
kj „ostatniego okólnika p. woje- 
„wody, 

i środy od 

mia się, iż w 
7-ej rozpo- 
styczna dla 
erownictwem 

czenia będą 
wybudowanej 

ejście od dzie- 
rgi drugie drzwi na 

le | olne do zarobkowania, przybyła w liczbie około 100 c) dzieci, pasierbów 1 rodzeństwo od osób młodzież w wieku_ szkolnym, JEDZIELA — (0) Budżet sejmiku pow. lat 16-stu do lat 18-stų kształcące Wypełniając audytorjum. Wsch. si, © g. 7.m,30 _ Wileńsko-Trockiego. Obecnie wy- się w średnich zakładach naukowych,  , Wobec powyższego nie dopu- 3 Dziś й dział powiatowy .. sejmiku Wileńsko- d) rodziców i dziadków niezdolnych Ściwszy do wygłoszenia przemówień, Ildeionsa Zach. si. a g. 16 m. 05. Trockiego prowadzi prace nad uło- do zarobkowania w myśl art. 12 ust, Po odśpiewaniu przez obecnych ży- Jutro żeniem preliminarza budżetowego na z dnia 18 lipca 1925 r. o zabezpie- dowskiej pieśni rewolucyjnej „Die Tymoteusza rok 1927, Preliminarz = z czeniu na wypadek beźrobócia. —° a” gf rzysięga) przedstawiciel $postrzeżenia meteorologiczne Zakładu przedstawiony na rozpatrzenie sej | Do otrzymania m ki nie są zaś Władz  administracyjnych rozwiązał Meteorologii U. S. B, " na posiedzeniu, które zostało uprawriieni: 1) Žareiėktišiniai % e zebranie, zaś obecnych wezwal do z dnia 22—1 1927 r, wyznaczone na dzień 19 lutego. „ P. P. po dniu 1-go grudnia 1926 OPUSzczenia sali. Gniesie | 760 — (0) Budžety gmin pow. Wi- r, 2) zarejestrowani w P. U.P.P. _ DO żadńych ekscesów lub nie- średnie Ea Dnia 7 Mezo rzed dniem 1-g0 grudnia 1926 r, porządków nie doszło, Temperatura | _ odbędzie się posie zenie wydziału lecz obecnie mający pracę. 3) otrzy- średnia j > powiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- mujący zasiłki »„yzdkaj foi ZEBRANIA I ODCZYTY. Opad za do: | prak kiego, na którem rozpatrzone będą Funduszu Bezrobocia. 4) osoby Za- S ide zad o Meksyku. Dziš w Sali bę w mm. j = preliminarze budżetowe gmin na cały rejestrowane w P. U. P. P, których Spi ech A Ę S a 200 Wiatr РЕ УЕНО rok 1927, гато2повё, шЬ гагоБкомате гоз\0 «Жака е Ква w Meksyku, © © przeważający ) SokitpiowoWschodni — (0) > gmin. Gminy stwierdzone. 5) otrzymujący bezpłat- _ — Zebranie zwyczajne Stowarzy- U w a g i: Półpochmurno. Mgła. Mi- powiatu Wileńsko-Trockiego w bud- ne obiady w kachnikch ludowych« aseaię, ekarzy Polaków w Wilnie odbę- nimum za dobę — 120C. Tendencja baro- żełach swoich na rok 1927 przewi- Rodziny. ofrzymujące obiady nie yi ša Nik PELE & 7 m. metryczną spadek ciśnienia. działy 7156 zł. na stypendja dla kan- ną wszystkich swoich członków Są Lekarskiego—Zamkowa Nr. 24. 7 0% а dydatów niezamożnych do szkoły rol- ! uprawnione do otrzymania produktów 
R członków nie pobierających obia- 

W. 

Osoby bez. różnicy narodowości, 

URZĘDOWA. niczej w Bukiszkąch. Musimy do- 
dać, że wydział powiatowy również 

—-().Pan Wojewoda nie bę- wstawi sh cel pewną kwotę do 
zle przyjmował w soboty. W swojego budżetu na rok 1927, uprawnione do otrzymania mąki win- związku ze skróceniem Z Tai MIEJSKA ne się zgłosić z legitymacjami P. U. dowania w soboty, do godz. 14-ej, || (o) Fosiedzenie miejskiej P. P. do składnicy Magistratu (ul. WROC oda WIERNI i poz Dzia Komisji Finansowej. W wtorek, Dominikańska 2) według porządku 

fade KORE wieża wk uło a "e dnia 25 stycznia, odbędzie się posie- ogłoszonego przez Magistrat. wych wypadkach, po uprzednim sko- dzenie miejskiej Komisji Finansowej. KRONIKA ŻAŁOBNA. 
i iu Si i „ Na porządku dziennym, m. in.: 1) ) 

Bada Usa sai płot przeniesienia kredytów z jed- — Nabożeństwo żałobne w 
i i icę śmierci $, p. pod+ i nych działów budżetu na rok 1926 Pierwszą rocznicę šmi 

GROW WO PA. da Gotyk @) вр podalkowe Dakownika. Włodzimierza _Bocheaka 
Е si i) Konferencja w sprawie = — (x) Ku uwadze kupujących © bę 40 się dnia : aaa oe 
GARY szpitala psychjatrycz- bilety do kin. Ponieważ w kasach S0 Dominikakskim) ciele św. Ducha 
nego. W dniu 1 lutego w Urzędzie kinematografów często się zdarza, że (PO . RÓŻRE 
Wojewódzkim odbędzie się narada kasjerki wydają publiczności nie bile- Lions or Я 
w Sprawie sfinansowania projektu ty zapotrzebowane, lecz bilety tańsze, ; = o nia sty- 
budowy okręgowego szpitala psychja- pobierając opłatę jak za bilety zapo- czniowego. chód ku uczczeniu 
tryczn Ša w pobliżu Wilna. trzebowaue, przyczem narażają kupa- rocznicy powstania styczniowego од- 

ы чпагаи:іе tej wezmą udział jących na ewentualne przykrości przy będzie się dn. 23 b. m. staraniem 
przedstawiciele sąsiednich /woje- kontroli, a kasę miejską na straty Kała Bernardyńskiego P. M. S. w 
wództw, E ua przeto Pożar: m „i sca Ludowym przy zaułku Białym 

i idziana jest na uprzejmie prosi publiczno: u Nr 3 
w dziada akad « wykona częszczającą do kin, zwracać uwagę Na program złożą się: 1) słowo 
ianu nastąpi w ciągu Sześciu lat. ma wydawane w kacie bilety. wstępne, 2) przemówienie „o powsta- 

0 zekiwana jest subwencja rządowa | Bilety te winna odpowiadać żąda- niu styczn,* p. prof. Į. Wierzyńskiego 
ip sokości 50 proc. kosztów. niom kupującego i cenom ustalonym i 3) dział koncertowy. 

м Przy szpitalu io iiuriėsis wzo- dla biletów każdego s które 2 = punktualnie o godz, 6. 
są wywieszone przy kasach, stęp wolny. zmiejj Roso ukzyminiezhoryeh, . — (0 Departament Zdrowia © Bal kostjamowy ze wopój 

Kasa | aś stron i dzie służyło zarządził rejestrację zachorowań udziałem Reduty na obozy letnie 
Dia Roa. . rac dh dłór ch pewnej na grypę. Z powodu pojawienia się dla harcerzy odbędzie się dnia 1-go 
kate ori. di których praca wskaza: w Wilinie- epidemji grypy, Departa: lutego 1927 r. pod protektoratem 
as 6 oddk Birinas ment Zdrowia poleci! przeprowadzič W.P. wojewody Władysława Raczkie- 
SE „ti kata W dniu wczo- rejestrację zachorowań i zgonów od wicza i p. Jadwigi Raczkiewiczowej 
rajszy rd "22 bm. p. Komisarz Rzą- dnia 1 stycznia r. b. Powiadomieni w salonach garnizonowego klubu 
aa M Ža konfiskatę zostali o tem wszyscy lekarze, by oficerskiego (ul. Mickiewicza 13). Bal 
Nr ao Nani Sielanskaho Sajuza* przy meldowaniu „chorób zakaźnych wzbudził szerokie zainteresowanie ze 

pt -Sielanskaja "Niwa». Konfiskaty uwzględniali również wypadki grypy. a. = cel b Sa 2 
у ie ь а , В ёё\ё%п?(п'? па y i Lab UNIWERSYTECKA rych lista Am będzie ogłoszona. 

či pod tytułem  «Represje> i odezwy se (t) Kursa uzupełniające dla _, — Zabawa taneczna. Polska 
leka 
U. 

ianie Bi е j rzy na Wydziale Lekarskim Macierz Szkolna Z. W. Koło im. 
A o p A eng $. B. Kurók: gźpelalajsęć dia le- T. Kościuszki w Wilnie urządza w 
PO NODE ол 1 karzy na Wydziałe Lekarskim] U.S.B. dniu 2 lutego 27 r. o godz. 8 

SAMORZĄDOWA. projektowane po raz pierwszy w r.b. „Zabawę taneczną* w sali Stowarzy- 
— (o) Kursa mleczarskie. Sej. między 20 marca a 10 sierpnia doj- szenia „Urzędników Państwowych 

mik Wilensko-Trocki w najbliższym dą do skutku tylko w razie zgłosze* (Mickiewicza 9, I piętro). Podczas za- 
czasie ma wysłać 4-ch absolwentów nia się zawczasu 'dostatecznej liczby bawy przewidziane są mite niespo- 
szkoły rolniczej w  Bukiszkach na uczęstników. Dia zorjentowania się co dzianki zabawowe. Dochód a 
kursa mleczarskie do Rzeszowa, do tego i ułożenia najbardziej odpo- czamy na propagandę książki polskiej 
względnie do Wrześni. wiadającego danej grupie lekarzy pr? i bibljoteki szkolne. 

Na porządku dziennym m. in. rola Sto- warzyszenia wobec powstania Izby Lekar- skiej. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w.Wilnie. Dnia 25 stycznił” (wtorek) o 

z. Ti pół w lokalu Gimnazjum im. El. 
szkowej (ul. Orzeszkowej 9) odbędzie 

się zwyczajne 71-e zebranie miesięczne ogó- łu człorików, ną którem czł. T-wa P. Stefan Glixelli, profesor Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego, wygłosi odczyt p. t. <Epika starofran- cuska w świetle nowszych badań». Uprasza się członków o. jaknajliczniejsze przybycie. 
Boy „, wprowadzeni przez członków, mile 
Wi ani. 

NADESŁANE. 
W dniu 12 bm. w sądzie pokoju 

była rozpoznawana Sprawa Abrama 
Gurwicza, oskarżonego o stawienie 
oporu sekwestratorowi Kasy Chorych 
podczas dokonywania przezeń czyn- 
ności egzekucyjnych. 

Wyrokiem Sądu Gurwicz został 
skazany na dwa tygodnie bezwzglę- 
dnego aresztu, 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. W niedzie- 

lę, 23 b. m. odbędą się trzy przedstawienia: 
0 g. 12.30 pożegnalny występ Ninki Wiliń- 
skiej w 3ch 1l-oaktowych komedyjkach dla 
dzieci i młodzieży. 

Ceny miejsc od 30 gr. 
O g. 4rej pp. opera Puccini'ego <Mada- 

ma Butterfly», z udziałem Wandy Hendri- 
chówny i Heuryka Millera. 

Ceny miejsc zniżone: od 20 gr. 
._ Wieczorem o g. S-ej «W miłosnym [a- biryncie» komedja w 3-ch aktach K. Wro- 

czyfiskiego. 
Ceny miejsc od 20 gr. 
W poniedziałek 24 b. m. po raz 4-y 

<Baron cygański» opera komiczna w 3-ch 
aktach J. Straussa. W roli tytułowej Hen- 
ryk Miller. 

We wtorek, 25 b m. «Baron cygański». 
Ceny miejsc od 30 gr. 
Bilety 1 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 
bilety sprzedaje kasa teatru <Reduta>. 

— <Pociąg-Widmo» w Teatrze Pol- 
skim. Dziś sensacyjny <Pociąc- Widmo; sztu- 
ka ta, wywołująca dreszcze wśród publicz- 
ności, jednocześnie zaciekawia i bawi, a 
tryumf dedektywów angielskich nad emisar- 
juszami bolszewickimi, którzy przemycają 
pełny pociąg broni palnej, jest witany hu- 
raganowemi oklaskami. Dziś i jutro <Po- 
ciąg-Widmo» ostatn dwa razy. 

głównym -gma-- 

hūmanistycz- 

ūstwo w Bazy- 
nia b. r. o gódz. 10,15. 

  

— Premjera w Teatrze Polskim. We 
wtorek po raz pi 
nalna sztuka M. 
Albatros—to naz 
watel polski, 

erwszy graną będzie orygi- 
Białko wokiega. © Albaezie- 

wa okrętu, na którym oby- 
zdobywszy majątek na obczy- 

i stale będą się od. Źnie. przybywa do Polski, jako właściciel tego Gkrętu oraz ten który sz. 
wego życia w kraju. Sztuka ob 
ny humorystyczne na tl 
wsią i dworem, 
wywołanych refórmią folną. 

„_ «Albatros» —jest to najnowsza sztuka M. Fijałkowskiego, który w Wilnie zawsze si cieszy specjalnemi względami, gdyż «Pan poseł», tę a kochag a» į <Galącaiiiew> —grane były z powodzeniem wyj. tkowem. 
— «Proboszcz wśród bogaczy w 

Teatrze Polskim. W czwartek raz jeszcze 
"wśród bogaczy», 

"hasta no- 
tuje ww sce- 

le konfliktu między 
przy obecnych stosumkach, 

grany” będzie < 
oł iw Wilnie zyskał powodzenie rekor- 

we. н 
— Dzisiejsza popołudniówka w Te- 

atrze Polskim. Dziś 6 g. 4-ej pp. po raz ostatni w sezonie graną będzie komedfa St. 
Kiedrzyńskiego <Wino, kobieta i dancing». 

miejsc od 15 groszy. 
— Poranek pieśni 

Tune a s 
się w Teatrze Polskim kolejn: ranek z udzałeń Bwietne] Gpiewaczki Wooda ci 

arji Carmarie i znanych chlubnie w Wil- 
e sióstr Korzeniowskich (taniec). 
„M, Carmiarie odśpiewa pieśni i arje: De- 
libes, Hatze, Bsposito, Meyerbeer, Puccini, 
Stuhuljak i ińn. W interpretacji sióstr Ko- rzeniewskich ujrzymy produkcje taneczne 
do muzyki Debussy, Griega, Szumana, Si- 
beljusza i innych. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 
— Teatr Rewji <Kakadu>. Dziś o godz. 7 i 9 wiecz. ostatni"dzień propramu 

wielkiej rewji <W osżile karnawału 

У. 
i tafica w Teatrze 
m. 30 pp. odbędzie 

>, Oraz 
ożegnalny występ p. Celińskiej i p. Wo: 
lowskiego. W poniedžištek „My ż go- 
ścinnym występem ulubieńca Warszawy znanego piosenkarza Karola Hanusza. PC) 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża Polskiego 
urządza w niedzielę 23-g0 stycznia rb. 
w sali miejskiej poranek muzyczny 
przy udziale artystki operowej p. Kor- 
sak-Targowskiej, artysty operowego 
p. Mullera i orkiestry zjednoczonej 
garnizonu wileńskiego pod batutą ka- 
pitana-kapelmistrza p. B, Reszke: 

Program nader urozmaicony. Po- 
czątek punktualnie o godz. 12 m, 30, 
Wzniosły ceł, ciekawe i imponujące 
numera dają prawo mniemać, że mu- 
zykałna część publiczności wileńskiej 
skorzysta ze sposobności miłego spę- 
dzenia czasu i przyczyni się tem sa- 
mem do pomocy materjalnej jedaej z 
naszych najsolidniejszych i nader po- 
trzebnych instytucyj. 

RADIO. 
Dzisiejszy program radjowy 

14.15—14.40, Odczyt p. t. <Czy kobiecie 
właściwie potrzebna jest oświata», wygł. 
p. P. Restorffowa, 

14.40—15.00. Stacja nieczynna. 
„„15.00—17.00.  Transmisja koncertu z 

Filharmonji. 
17.00—17.25. Program dja dzieci. Bajki 

wlaštie wypowie p. Colonra-Wale wska. 
17.55—18,40. Koncert opołudniowy. 

Wykonawcy: Orkiestra P.* Ę. „prof. Jan 
Dworakowski (dyrekcja) i Janina Orłow: 
art. Opery Warsz, (śpiew.). 

Cz, I-a, 1. a) Czibulka: Uwertura jac», b) Marling H.: Romancette — wyko- 
na orkiestra. 2. Puccini: a) Arja «О mój 
ojczułku drogi», z op. "Gianni Schicchi, b) 
R. Wagner: Wstęp, prząśniczka i ballada z op. «O.ręt Widmo» — wykona orkiestra. 2. 
a) R. Wagner: Pieśń turniejowa z op. <Tann- hauser», b) Schumann: «Nie ronię łez» od- 
śpiewa p. St. Zaicz, 3. Schumann: a) Nove- teta F-dur, b) Z cykłu <Phantastestucte»: z <Wieczorem», 2) <W nocy», wykona pi 
K. Haintze. 

Cz. II-a. 4. a) Noskowski: Stach, b) Mo- 
niuszko: Arja Janusza z op. <Hatka» odśpie- wa p. St, Znicz. 5. Chopin: a) Fantazja F- 
moli, b) Walc E-dur op. 18 Nr 1, c) Mazu- rek asmoll Nr 51, d) Polonez B-dur wyko- 
na, prof.' Heintze. 6. Moniuszko: Fantazja na tematy z op. <Halka», wykona orkiestra. Sygnał czasu. Informacje prasowe. 
aż 22.00—22.30. , Sygnał czasu. Komuni- 
aty. 

22.30—23.30. Muzyka taneczna, Trans- 
misja z cukierni «Wielka Ziemiańska». | 

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

utrzymanie rodziny. 
Henryk Bulanda, 

Antokoł, uł Letnia 12 m. 5. 
m 

Institut de Beaute R. Spiro. | 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
ryszczy, płam na twarzy. Masaż 
leczniczy, Masque Pate, Leczenie | 
włos, od wyp. i łupieżu. W,Z.P, 58. 

ska 

<Pa- 

  

     



  

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
NONS! Od poniedziałku 24 stycznia gościnne w. 

ulubieńca stolicy znanego piosenkarza 

ET MSI TI TIT T KKI TOP EE NRZACRECIEJ 

ul. Dąbrowskiego 5, | A 

Žiejski Kiiematograń 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

Dziś o godz. 7 1 9 wieczorem ostatni dzień programu 

„O szale KAMNUONŁU 
Wielka rewja karnawalowo- 
aktualno-iokalna w 2 częściach, 

13 odsłonach. 

Szczegóły w aflszach i progr. Ceny miejsc od 75 groszy. 

ystępy IKarola Panusza. 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

„CÓRKA GAŁGANIARZY* dramat w 6-ciu wielkich aktach 
według słynnej powieści popu- 

larnego francuskiego powieściopisarza Bourgeois. 
Nad program: +-OD NĘDZY DO PIENIĘDZY» farsa w 2-ch aktach, 

Ostatni seans o godzi 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę 1 Gwięta od godzs2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30; 
POCZĄTEK SEANSÓW: W. niedzielę i święta o godz, 3-tej, w soboty o godz. -4-tej w inne dnie o godz. Ś-tej. 
  

    
  

s Kino-Teatr Wielkie arcydzieło genjalnego króta reżyserów JOE MAY'A 
f p э 66 salonowo-sensacyjny z S Helios“ | »Hrabina 2 Texasu“ "LZ 
® , 0 W rol. gł prześliczna Mady Christians i bożyszcze kobiet Willy Fritsch. 

3 i zdarzenia i К i i й Šš ul. Wileńska 38, Niesamowite pełne grozy RO zie osy z. w ciągłem napięciu. 

DZIŚ. Dawno oczekiwany szlagier sezonu 1927 r. 
Kino-Teatr Ztota serja produkcji polskiej! Kaz musi ujrzeć! Pieśń miłościl Cały świat o tem*mówil 

„Polonia“ . 
| ul. A. Mickiewicza 22, $ 

  

„TRĘDOWATA" 
zadka okazja! 

współczesny dramat salonowy w 12 ak! 
według słynnej powieści HELENY MNISZ 

W rolach głównych gwiazda ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF'WĘGRZYN, 
jecz dzieje się w majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Głębowiczzch i 

= к arszawie, Realizacja i reżyserja: Riward Pueharski i Józef Weżrzy. “ 
Bilety honorówe nie ważne. Początek o 3 p. p, ost. seans 10.15. Specjalny układ muzyczny. 

h 
WNY. 

      
  

|RADIO 
(Tawo 

R djo-techniczne „Eloktrii 

NA RATY! 
Hurt! Detail 
NEPTANSEE 
ZRÓDŁO! 

Odbiorniki ""P""uzesc, skŁADOWE. 

& 

W pensj 
Benedyktyńska 2 m. 5 (róg Wileńskiej) 

są pokoje do wynajęcia, tamże można mieć dobre, 
zdrowe obiady na maśle, lub brać je do domu, 

Warunki do umówienia. 

onacie CYWIŃSKIEJ 

  

` ® ® ® ® 

=  diemie Iniane ; Wiłeńska 24 

Tel. Nr 1038, Ii odsiew znanej odmiany <Pskowskij dołguniec> 

  

  

  

Zakład Kosmetyczny 
Klas Kowerskie . świadectwa Paryskie 

Masaże, najnowsze spcsoby pielęgnowania twarzy, 
barwienie włosów, trwałe przyciemnianie brwi i rzęs. 
Upiększanie na bale. Maski piękności. Wszelkie zabiegi 
1 porady kosmetyczne. Przy stałych zabiegach abona- 
menty ulgowe. Porady bezpłatne. Przyjęca od 12—6. 

    

importowanej z Rosji. Zupełnie 
odczyszczone. Do nabycia w nowych workach 100 klg. 

j po cenie 1 zł. za kig. laco;st. Mołodecano, 

suche i dokładnie 

  

  

    

  

  

Z powodu LIKiDACJI 

  

PIANINA, FORTEPIANY 

1 FISHARMONIE fabrycznych 

K. DABROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

(w Z . ADRES: poczta Molodeczno maj. Wi, ne „ZOE“ : Crestaw Odynlec: ! z 
LJ 

a т = Za 1.000 d : | Węgiel opałowy i Koks | | posesja w Kaan, 
u | z dostawą do domu w każdej iłości maa dd: 
z leca niami W. Z. P. 9874 VL || В: MLE zz 
= | Dom Handlowy Murpol W” 

wrpreediją Mickiewicza 34 tel. 370. „ZACHĘTĄA“ 
=== | Gdańska 6, tel. 9:05   

  

      

    

e 

© moca 
$ 

SWĘDZENIE: 
KRWAWIENIE 

|Faanvna (nem O-FARMACEWTYCZNA | 

| „AP.KOWALSKI” 
+ MAn fal AAA 

  

SKMAWAWAKAZZMAĆ 

NUSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

й REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 

I NAGRODZONY 

MEDALAMI 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GIÓWNY SKŁAD WYSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 

ODCISKI 
IZ Zoo DAN 

3 - 2 O "JE 
> 

ZZA 0, 

KL/AW 
® ZYC 

   
   

    

     

      

      

AWIOL 
FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA 

Ą WALSKIĆ, 4 
Už ы РОН       

   
uży piękny pokój Gotówk D dobrze R lokujemy oczy. wany, suchy, | mając od 300 zł, jasny, ciepły do wy- 

najęcia. Elektryczne 
ošwietienie, niekrępu- 

na najpowniejsze 
gwarancje u osób 
odpowiedzialnych 

    
  

po cenach SŁYN 

ostatni miesiąc 
prawnuczka 

  

SZRAJBM 
Nauczyciel Tańców do 8-ej wiecz, ul. 

naprzeciw Krzyża,   AM 

  

  

  

  

  

     

  

— ządca z długo: 
Wileńska 20. ъЕ ; gn kia “ niklowane i angiel- R letnią “praktyką, Pożądane centrum р 

Udziela lekcji najnowszych taficów + I S Handlowe na Da stot Dodi ur mój tenógrafji wyncza tre A poki 3684—VI 
. je BZA! nrka, rze: » i niwers; U. : 

Tango, Don; UAE, bi mes | Ua: Wilno, ul. Graeiara 2, dębowe i t, s posiadający Świadect. Rae Sao Sedawę GAGA 5 Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Warunki b. dogodne. Zapisy na lekcje codziennie. Adres tel, — «KRUŻANT Wilno» Dogodne warunki ina wa pagal AE: grafa Polskiego, Adm. gov pod Wilnie w dniu 17 — I 1927 r. pod Nr, 5189 wciąg- 

3 poleca po cenach tabrycznych artykuły a are T Tadsyłić Warszawa Szczygia 12 Z: neto: * 
techniczne i materjaty budowlane. 4 Poźyczki pod nie Wilno, Mios |, R. H. A. 1—5189. Firma: <Hurwicz Josiel». Sie- 

Agronom K ALL m gar Lidi u Śwyaska. 12. Pzedagsiep a aa orines PRACOWNIKA warów łokciowych. Firma istnieje © z 
poznańczyk, 32 lata, kawaler, wykształcony rolnik, | SSE Ua Bt Gap w pij Ogrodnik 0, ZELDOWIGZ do przedsiębiorstwa Właściciel Hurwicz josiel, zam. tamże. 

hodowca i organizator szuka z powodu parcelacji na 8 aka Kits Ka EO NE MOCZYPŁĆ. wadę ati e SL $ = + 0: ow andlo- r . а' z au 
stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. u a aa mL „e do r iš A ORNE AZ. możliwe Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

akliszek. ze: | „Ww I ni s 
Smigielski, Jarocin Pozn. RATY, MSI OTS + Žas Zarząd RE ROC cowych. WYPOŁość Wilnie w dn. 17. |. 1927 r. pod Nr. 5188 wciąg 

— № — —- | Rakliszek poczta DOKTOR wynagrodzenia od NiĘto: ю 
, solidny sprzęt radjo amatorski, ® ORTEPIAN Bieniakonie. $ Zeldowi 150 zł. do 200 24, R. H. A. 1— 5188, Firma: *Bojarski Josef-Lejb* paco © „ g Fe gabinet „LEIDOWICZOWĄ | miesięcznie, Zgłosze- Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 20. Przedmiot—ski 

KASZLESZ, RR Z nowoczesnych ię mę sa Do wynajęcia | KOBIECE, WENE. | nia do Administracji jubilerski i zegarmistrzowski. Firma istnieje od 1 B odbiorników. a miast do e anR pokój umeblowany z | RYCZNE i chor, | <Słowa> do 24 stycz. Oku. Właściciel Bojarski Josef-Lejb zam. tamże. SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, niedrogo. Szpitalna - DROG MOCZ, nia. włącznie, i 
MASZ BÓLE GARDŁA a CENY NISKIE. I 4, Najmiot m7. zaa i OPA“ | prz 122 i od 46 3686—VI. 

— 161 „ | ul.Mickiewicza24 
) ‹ „ в МЁЁЁ‘.„;Ё: ;(:"“ву poleca Ė Pieniądze | isce, Adres w Redakcji tel. 2T7. Lokal Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 

Е РШТ\'У\А'/_?‹\'Л м EO u a Radjowa w Wilnie a e AU OW AERO duży w R w dn. 15—1 1927 r. pod nr. 5187 wcią” | 
Г, że ńckia Ri ” Ё ; i ięto: 3 Ą PASTYLKI ze m Wileńskie BiUrO Mickiewicza Зв rancje ukargodniej | w; Śmiałowska JRR "sjaowsej - na sklep. fabrykę - R. H. A. |.-5187. Firma: <Szkopėwna Zofjas. PABRYKA CHEM. FARMACEUTYCZNA u D Handl.-Kom. | przyjmuje od godz, 9 konstrukcji, w drukarnię, restauracj _ Sjedzi idzie ul iot—księ- B.KROGULECKI u Radjotechniczne tel, 405. E do 19. Mickiewicza dobrym nowym stanie do wynajęcia. edziba_w Lidzie ul. Suwalska 2. Przedmiot—księ WARSZAWA s , a | „ZACHĘTA* A keis ai B E o: Firma istnieje od 1907 roku. Właścicielka. 

ч н а Я Е ЛО 1Е Я 3 Я К А 1 1 19 9 о в _ Odańska 6,telef.9-05 WZP. Nr 63 Piłsudskiego 30 m. 20 zkopówna Zofja zam. tamże. 3687—VI 

kui 

  

LEON DAUDET. 

10 RREW WŚRÓD NOCY. 

ROZDZIAŁ Ill. 

Badanie terenu. 

Celestyna Goneret, osoba niezmier- 

nie bogata, stawała się po śmierci 

jedynego brata spadkobierczynią jego 

olbrzymiej fortuny. Była to kobieta 

sześćdziesięcioletnia, wysoka i tęga. 

Mimo iż była niezwykle brzydka, o 

rękę jej ubiegali się ludzie utytulowa 

ni, prawnicy, doktorzy, artyšci i sena- 

torzy, którym uśmiechała się nadzieja 

posiadania wielkiej fortuny w teraź: 

niejszości i wspaniałego spadku w 

przyszłości; lecz panna Goneret od- 

mawiala wszystkim. Była to istota 

dobra, litościwa, lecz podejrzliwa, 

miała zwyczaj mówienia wszystkim 

prawdy w oczy, czyniła to nawet 

wobec swego brata, nad życiem i 

zwyczajami którego bolała głęboko. 
Poczucie sprawiedliwości boskiej i 

ludzkiej zapuściło w jej sercu i u- 

myśle głębokie korzenie. Poboż- 

ność nie przeszkadzała jej w ro- 

bieniu uwag księdzu i nawet bisku+ 

powi. Obawiano się jej ogólnie za- 

równo w Lugdunie, jak i w Burgu, 

dzięki tym szorstkim uwagom, któ- 

rych nie szczędziła, a które wszyscy 

szanowali. Znała wszystkich urzędni- 

ków lugduńskich i okolicznych, na- 

zywała ich czasem po imieniu. Dom 

jej w Burgu był w tym samym 

stopniu ogołocony ze wszelkich dzieł 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redaktor w/z Czeslaw, Karwowski. 

    

        

  

sztuki, w jakim dom jej brata był 
niemi przepełniony. 

— Niestety, prokuratorze,—zwró- 
ciła się do Maufre'a — stało się to, 
czego się obawiałem. Mój biedny 
brat, mój biedny Ludwik został za- 
mordowany. 

Maufre pochylił się nisko, by u- 
całować jej rękę szeroką, jak ręka 
frotera, lecz starannie utrzymaną, gdyż 
Celestyna Goneret zawsze bardzo 
dbała o swą tualetę, 

— Droga pani, jest to nieszczę- 
ście, które boleśnie odczują biedni 
mieszkańcy ulicy Paquet-Vian, oraz 
towarzystwa dobroczynne Lugduń* 
skie. 

— Proszę tak nie mówić, proku- 
ratorze, brat mój bardzo mało dawał 
na cele dobroczynne i nigdy nie po- 
magał biedakom. Wy wszak wiecie o 
tem najlepiej. Niestety, drogo opłacił 
swe skandaliczne życie, Kto prowadzi 
śledztwo? 

— Desarnaud; jest to nasza naj- 
lepsza siła. 

, — Znałam jego ojca, tapicera, 
jego to wzięłam do pomocy przy 
meblowaniu mego domu. Podebno 
sędzia Desarnaud jest dosyć zdolny, 
Lecz proszę, niech pan weźmie tę 
sprawę w swoje ręce. Trzeba a- 
resztować morderców i to jaknaj- 
prędzej. 

— Sprawa jest bardzo skompli- 
kowana i trudna do rozwikłania. Dė- 
sarnaud badał świadków wobec nas. 
Ludzie ci mają się na baczności. A 
jednak muszą coś wiedzieć. 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

wróżyła Napaleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d. Przyjmuje od Won 10 zrana 

Młyn 
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M. Wilenkin 

w Wilnie, k 
Lenorman; kičrą s 2 s sa odp. 

Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. owa 21 m. 6, Fabryka i skład w bramie na   mebli: i schody, na prawo. jadalne, sypialne, sa- 
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— Mówiono mi, że ciało mego 
brata spoczywa w jego pokoju. Pój- 
dę do niego zmówić pacierze. Czy 
sekcja jest konieczna? 

Maufre smutnem westchnieniem 
wyraził konieczność dokonania sek- 
cji. „Jutro rano” — dodał lakonicz- 
nie. 

— Chciałabym, 
był obecny przy tem. 

— Już to jest zdecydowane. 
— Dziękuje, prokuratorze, do zo- 

baczenia. Czy będzie pan wolny po- 
południu? 

— Będziemy badali teren zbrodni; 
oglądać będziemy labirynt, park i je- 
go okolice. Mogłaby pani wiele. do- 
pomódz towarzysząc nam, pani zna 
tak dobrze wszystko i wszystkich. 
Te panie i ci panowie personelu 
„La Pocholle“ oklamują nas, jak tylko 
mogą. 

— Nawet Julja Lorsei? 
— Szczegėlnie Julja Lorsel. 
Po rozstaniu się z prokuratorem, 

panna Goneret udała się natych- 
miast do pokoju brata. Znalazła cia- 
ło jego na łóżku, owinięte w białe 
prześcieradło, twarz jego  wykrzywiał 
konwulsyjny grymas, a na szyi wy- 
raźnie wystąpiły ślady ucisku. Stara 
panna ucałowała go, bez wstrętu, 
pięć minut przyglądała mu się uważ- 
nie swemi jasnemi oczyma, zdjęła 
ze ściany krucyfiks z kości słonio- 
wej, odznaczające się cudowną swą 
prostotą arcydzieło wieku szesnaste- 
go, położyła go na piersi umarłego, 
poczem uklękła przy łóżku i zatonę- 

żeby  Rererchot 

jące wejście. UI. i solidnyc 
Dobro 1—2 (róg ul. SAS 
Każarzoy DRE 

we na 

Gwarancje | | 7" Mickiewicza 21, 
hipote.zne poszu- 
kuiemy na dogod- 
nych warnnk ach 

bez ryzyka 
Wilefiskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kancjonowane 
ul. Mickiewiceza 21, 

tel. 152. 

Oddaję 
obrazy 

ZA DRZEWO. 
Adres w Redakcji   

  

  

  

  

   

  

  

  

ła w gorącej modlitwie. 
Po pewnym czasie zadzwoniła. 

We drzwiach ukazała się julja Lor- 
sel, zalana łzami: „Ach panienko, mój 
Boże, cóż za nieszczęście, co się 
stalo!“ 

Lecz panna Goneret ruchem sta- 
nowczym zatrzymała jej łzawe ubole- 
wania: Juljo, usiądź i posłuchaj mnie 
—rzekła. Mimo, że sądziłam surowo 
twe postępowanie i sytuację przy o- 
sobie mego brata, powstrzymywałam 
się od najmniejszych uwag, któreby 
mogły zamącić jego spokój i ujemnie 
wpłynąć na zdrowie. Umyślnie więc 
milczałam, lecz. milczenie moje nie 
było wynikiem zaślepienia. Teraz do- 
wiaduję się od pana prokuratora, że 
zamiast dopomódz w odszukaniu 
winowajcy ohydnej zbrodni, starasz 
się raczej osłonić go. Nie chcę tego 
tolerować. Stanę w obronie  pa- 
mięci mego brata 2 gwaltownošcią 
i bezwzględnością równą . mojej do« 
tychczasowej tolerancji. Nie będę o- 
szczędzała nikogo z was, z pośród 
służby „La Pocholle*, dopóki praw- 
da nie zostanie wykrytą. Jesteśmy 
same, niezawodnie wiesz o tej spra- 
wie coś, coby.mogło rzucić na nią 
nowe świaiło. Proszę wyznać mi 
wszystko, natychmiast. 

ulja była żywo przejęta. Nogi 
jej drżały, ruchem głowy starała się : 
zaprzeczyć; a głos jej drżał tłumio- 
nem przerażeniem, gdy odpowiadała 
tonem teatralnym: 

— Nic nie wiem, panienko, abso- 
lutnie nic. Przysięgam. Wiem to tyl- 

Odpowiedzidlny z ogłoszenia Zenon Ławiński. 
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Sde |  NEJESI NONCODUY amy na 

"dogodnych LJ 

wileńskie - Bluro Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
Komisowo-Handio- | gowego w Wilnie w dn. 17—! 1927 pod Nr. 5197 
we  kaucjonowane | wciągnięto: ` 
o 2 R. H. A. 1.—5107. Firma: «Nowoprucki Ne- 

L B wach». Siedziba w Lidzie ul, Rynek 103. Przedmiet-L 
oszukuję posady sklep wyrobów skórzanych. Firma istnieje od 1896 

Prusy” uorome. roku. Właściciel Nowoprucki Newach, zam. tamże. 
Posiadam Świa- 3677.—VI 

dectwa i poważne z 
referencje, Poczt” 

Ejszyszki, pow. Lida, 
majątek Wersoka 
A. Kurnatowski. gnięto: 

R. H. A. 

  

ZARAZ do wynajęcia: 
1) Mieszkania z ae 
pokoi z kuchnią, 

2) Mieszkanie z 1-go 
pokoju z kuchnią, 

Maja 32. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 17—1 1927 r. pod Nr. 5196 wcią-, 

1. — 5196. Firma: „Nochimowski 
Szloma*. Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 10. Przed- 
miot—skład apteczny. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Nochimowski Szłoma,;zam, przy ul. 3-go 

3678—VI 
  

3) lokal nadający się 
na sklep mięsny, pra- 
cownię iub jadłodajnię 
wraz z mieszkaniem. 
Ut. Tartaki Nr. 19 
(róg Clasnej). Ogląd, 
na miejscu. O warun. 
kach dow. się do g. 
4-ej pop. ul. Wileńska 
4 m. 2, zaś od 4—6 
pop, ul. Trocka 3, 

gnięto: 
R. H. A. 

tamże, 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 17—1 1927 r. pod nr. 5195 wcią- 

1.—5195, Firma: «Michałowska We- 
ronika». Siedziba w Wilnie ul. Zakretowa 13. Przed- 
miot—skłep spożywczy i mięsny. Firma istnieje ód 
1920 roku. Właścicielka Michałowska Weronika, zam. 

3679—VI 
  m, 2, p. Kamber, 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Uśrodek 

z młynem wodnym : 
do Malai kų w = H. A. 

i enkie Biuro Siedziba w Lidzie ul. 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

ORTEPIAN o 7 
Fo: w dobrym 

stanie z dobrym 
tomem sprzedam za 
800 zł, z powodm 

wyjazdu, ul. Sawicz 
11 m. 6. 

otrzebny  iokal 
pod Biuro z 2 
pokoi z dwoma 

oknami wyštawowemi 
w okolicy ul. Mickie- 

wicza. Potrzebne 
mieszkanie 4 — 3 po- 

ba w Wilejce. 

tamże. 

Wilnie w dn, 17—1. 1927 r. pod Nr. 5194 wciąe 

1—5194. Firma: „Matecki Salomon“. 
Suwałska 13. Przedmiot — 

sprzedaż artykułów pisarskich i gazet. Firma istnieje 
od 1926 roku. 
przy ul. Krzywej 29. 

Matecki zam. Właściciel Satomon, 
3680—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 17—! 1927 r. pod Nr. 5193 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5103. Firma „Łando Michel*. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Suwalska 7. Przedmiot — skład 
apteczny. Firma istnieje od 1927 
Łando Michel, zam. tamże, 

roku. Właściciel 
3681—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 17—1 1027 r. pod Nr. 5192 wciągnięto: 

R. H. A.1.—5102. Firma: „Lewit Neuch”, Siedzi 
Przedmiot sklep zegarków. Firma 

istnieje od 1925 roku. Właściciel Lewit Neuch, zam. 
3682—Vt 

  kojowe z wygodami, 
jadomość: Fotel 

Europejski Nr 38 

  

nigto: 

oszukuję — ро- 
sady do dzieci 
Czy jako pielę: 

gniarki do starszej 
osoby lub nienleczal- 
nie chorej, Zgadz. się 
na wyjazd. Oferty 

kier. do Biura Ogło- 
szeń S. Jutana, 

Niemiecka 4. gnięto: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1l. 1927 r. pod Nr. 5191 wciąg- 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu 
w Wilnie w dn. 17—1 1927 r. pod Nr. 5190 w 2 

3683—VI 

R. H. A. 1—5190. Firma: „Iwieński josel*. Siedzi-- 
  

Dziennikarz poszu- 
kuje POKOJU 

ba w Lidzie ul. 
nufaktury. Firma istnieje od 1909 roku. 
Iwieński Josel, zam. przy ul. Czerwonej 1. 

Suwalska 19. Przedmiot-—sklep ma- 
Właściciel 

  

    

  

    

ko, co już mówiłam: wróciliśmy 
wszyscy razem, poszliśmy spać, kie 
słysząc najmniejszego hałasu. Marjus 
mówił że słyszał wołanie,. to nie- 
prawda. Na grób matki mojej przy- 
sięgam, że to nie jest prawda. 

— Al Marjus słyszał wołaniel 
— Panienka wie, że Marjusowi 

wymyślanie i kłamstwo równie łatwo 
przychodzi jak oddychanie, rozum 
jego nie jest w porządku, pan nasz 
trzymał go tylko z litości. Panowie 
ci chcą wierzyć blagom Marjusa, 
gdyż wydaje się im to wygodnem, 
gdyż chcą dowieść, że zbrodni do- 
konał ktoś że służby pana. Wyobra- 
żają sobie, że służący zdolny jest 
do wszystkiego. Lecz my nie jesteś- 
my gorsi od nich; gdybyśmy  zaj- 
rzeli w ich przeszłość, a nawet i te- 
raźniejszość, moglibyśmy  opowie- 
dzieć wiele ich sprawek nie bardzo 
czystych... 

— Nie chodzi o to, nie będziemy 
sądzili teraz innych, — przerwała su- 
rowo panna Goneret. — Byłaś słu- 
żącą i kochanką mego biedaego bra- 

„ta, byłaś jego konfidentką, opiekunką 
i sekretarką, Nie miał przed tobą ta- 
jemnic. 

— Ani przed Elodją, 
ani... i 

— Dosyč, Juljo, pogarszasz swo- 
ją sytuację. Uszanuj tego, który nie 
może już się obronić. Otóż niemożli- 
wem jest, żebyś nie miała jakiegoś 
podejrzenia, lub wiadomości, mogą- 
cej rozjaśnić drogę panu Dćsarnaud. 

ani  Tulją, 

  

Nakazuję ci wyznać mi wszystko, co 
wiesz. . 

4 

( 

R. H. A. I.--5101. Firma: „Izygzon Girsz“. Sie- 
dziba w Radoszkowiczach pow. Molodeczanskim. ‚ 
Przedmiot handel manufakturą. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciei lzygzon Girsz, zam. tamże. 
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— Powtarzam panience,—odrzekia | 

Julja chłodno, — że zbrodniarz 
przybył z zewnątrz „La Pocholle”, 
że morderstwa dokonał ktoś obcy, 
nieznany. 

Widząc, że nie dowie się niczego 
od tej upartej kłamczuchy, Celestyna 
Goneret odeslala ją: 

Przyślij 4 — Dobrze, idź sobie. 
mnie dozorcę, Estancelina. 

Miała do niego najwięcej zaufa- 
nia, nie podejrzewając miłości jego. 
dla Elodji, ani jego dziwactw. 

— A, do djabła, — zawołał czy- 
telnik „Niebezpiecznych związków”, 
słuchając sprawozdania Juljj z roz- 
mowy z panią Goneret, Zaczynam 
mieć tej historji wyżej uszu. Nie bys, 
ło to przewidziane w kontrakcie najmu. 

— Cóż dópiero ja mam powiezf. 
panna | dzieć, ja, którą przed chwilą 

Celestyna wycisnęła jak cytrynę 
P. Goneret wypytywała dozorcę 

bardzo skrupulatnie, zadając mu 
krzyżowe pytania, prosząc i grużąc,f 
że go odprawi, obiecując podwyższe- 
nie pensji, przemawiala do jego in- 
teligencji skomplikowanej, do je; 
uczuć szlachetnych, których większo 
zaginęła wśród błota w którem Żył, 
odwoływała się do religji, w którą 
nie wierzył, do honoru, którego nie 
posiadał. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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