
   
    

   
   
   
    

    

    

    
   
    

    

    
   

  

   

  

   

                    

    
   

    

  

    
   
    

        

   

    

1 

  

  

   
   

    

      

    

    

    

  

    

     

  

    

  

   

  

   
   

   

    

    

   

  
    

d 

kw 
| b 

2 

VJ 

FOK VI. Nr 2 (1315) 

owy Rok w Warszawie. 
rzyjęcie noworocznie na Zamku. 

Dnia 1-go stycznia o godz. 10 
min. 30 rano członkowie rządu z 

ej.8 : 
Po Mszy Św., odprawionej przez 

8. prałata Bojanka, Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjmował w sali 

      

Następnie Pan Prezydent 

gdzie był  zgrofnadzony 
Dyplomatyczny, oraz cały personel 
Ambasad i Poselstw w pełnych mun» 
durach. 2 

Gdy wszyscy ustawili się w pół- 
kole, otworzyły się podwoje od Sali 
Marmuiowej, skąd wyszedł, poprze- 
dzony ! 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
otoczeniu Pana Prezesa Rady Mini- 
strów, Członków Rządu, oraz całego 
personelu swego domu cywilnego i 
wojskowego. 

J. E. p, Laroche, Ambasador Fran- 
cji, jako zastępca Dziekana Korpusu 
Dypiomatycznego, powitał Pana Pre- 

denta Rzeczypospolitej przemówie- 
„w której dał wyraz przekonaniu, 

Polska wraz z innymi narodami, 
ąży do pokoju, bez którego praca, 

źródło jedyne pomyślności i postępu, 
nie może być istotnie płodną. / 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
ydpowiedział na to przemówienie 
/"astępującemi słowami: 

dziękowanie za życzenie, które zech- 
jciał pan złożyć dla Polski, zarówno 
jak i dla mojej osoby, w imieniu 
loharchów i Naczelników Państw, 

brali. 

ku każdego roku, 

ENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z pr 
$ ипдпвіц“; zł. Konto czekowe w P. K. O. Nr 63 

tórych. pczedstawiciele, tutaj się Ze- | 

zesyłką pocztową 4 zł. 
307. i 
   

SŁOWO Wilno Wiorek 4 stycznia 1927 г. 

Radarcj | Adminieiracja ui. Ad. Mickłewicza 4, otwarta od 9 do 3, Triełany: redakej! 943, administracji X28, drukarni 208 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

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

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

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

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

ul. Rynek 19 
80 „| STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 

; ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy: Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękop sów niezamówionych nie zwraca. 

Wultiemaras przeciwko mniejszościom. 
Frakcje mniejszości nar. nie głosowały nad budżetem. 

KRÓLEWIEC, 3—1. Pat, Donoszą z Kowna, że przed posiedzeniem 
panem Prezesem Rady Ministrów Sejmu, premjer Woldemaras odbył konferencję z przedstawicielami mniej- 

arszałkiem Piłsudskim na czele szości narodowych. Na konferencji tej Woldemaras oświadczył, „že pode 
ybyli na Zamek Królewski, gdzie trzymuje w dalszym ciągu dawny punkt zapatrywania w sprawie mniej- 
tkali Pana Prezydenta Rzeczypo- szości narodowych. Wynikiem tej konferencji było wstrzymanie się mniej- 
litej u wejścia do kaplicy zam- szości narodowych od głosowania podczas narad nad budżetem. 

Przyjęcie budżetu w Sejmie. 
KRÓLE WIEC, 3—I. Pat. Donoszą z Kowna: Sejm litewski przyjął 

iharmurowej życzenia od Marszałka w trzecim czytaniu budżet. Za budżetem głosowało 35 posłów, mianowi- 
Senatu p. Trąmpczyńskiego i Vice- cie: frakcja chrześćjań skiej demokracji, ukininku sajunga, darbo federacja, 
Marszałka Sejmu, p. Baszyńskiego. narodowcy i ukininku partja. Przeciw buożetowi głosowało 31 posłów, 

I Rzeczypo- ludowcy i socjaldemokraci, przyczem szereg ludowców LB „socjaldemo- 
spolitej przeszedł do Sali Rycerskiej, kratów było w czasie głosowania nieobecnych. Mniejszości narodowe 

Korpus wstrzymały się od głosowania, 

Dalsze aresztowania w Kownie. 
KROLEWIEC, 3—1. Pat, Z powodu rozrzucania w Kownie prokla- 

macyj komunistycznych policja dokonała znów szeregu aresztowań i re- 
wizyj. Aresztowanych komunistów osadzono w obozie koncentracyjnym 

przez Dyrektora Protokułu, W miejstowości Worniach. 

Budrys— szefem policji politycznej. 
KROLEWIEC, 3—1. Pat. Byly gubernator Klajpedy Budrys — został 

mianowany szefem departameniu policji politycznej. 

Jeszcze o wywiadzie pos. Klimasa 
BERLIN, 3.! (PAT). Z powodu wywiadu posła litewskiego w Paryżu 

Klimasa ze współpracownikiem «Matin» «Journal des debats» polemizując 
z wywodami posła zaznacza, iż Wilno jest miastem czysto polskiem i 
przyłączenie go do Polski otrzymało ostateczną sankcję Ligi Narodów. 
W numerze dzisiejszym ukazała się odpowiedź Klimasa, który przeczy 
temu twierdzeniu dziennika i zaznacza, że Liga Narodów przyznawała 
zawsze słuszność pretensji 
później 

«Journal des debats» 
szczegółową odpowiedź stwierdza, 

odkładając na 
iż kwes'ja przynależności 

Wilna rozstrzygnięta została bezpowrotnie i radzi Litwie uregulować swój 
stosunek do Polski, z którą zgoda stanowi dla jej niepodległości daleko 

„Panie Ambasadorze, pragnę Wy- pewniejszą gwarancję niż szukanie 
ić Waszej Ekselencji gorące po- Berljna. 

LL ii GK PY SZZO TT 

naprzemian poparcia Moskwy i 

O przesileniu w Niemczech. 
a 

BERLIN, 3 I. PAT. «Berliner Tageblatt» domaga się zlikwidowania 
przesilenia i wcześniejszego zwołania w tym celu Reichstagu, bącz ież 

Tradycja każe, abyśmy na początg natychmiastowego zebrania się przywódców stronnictw. Dzi.nnik twierdzi, 
w życiu publicz. że koncepcja rządu tak małej, jak wielkiej prawicy, niema widoków 

nem tak 'ak i prywatnem. zasięgnęli realizacji. Przeświadczeniu temu dał zresztą—zdaniem dziennika —najlepszy 
rady z przeszłości, by starać się Wyraz gen. Golz, przywódca prawicowych związków ojczyźnianych ogła- 
przewidzieć i przygotować przyszłość szając w „Deutsche Ztg.* artykuł nieslychanie ostro atakujący Stresemana 
Chcąc, aby usiłowania te przyniosły tak osobiście, jak i jego politykę, cieszącą się zresztą aprobatą a nawet 
owoce należy. nam szukać natchnie- popar. *m prezydenta Hindenburga. Jeżeli uwzględnimy—pisze dziennik— 
nia w boskiej zasadzie „dobrej woli* że politykę tę gabinet prawicowy, gdyby powstał, musiałby kontynuować, 
tak słusznie przytoczonej przez Wa- zrozumiałem staje się, iż na prawicy takiej ewentualności nie bierze się 
*eq Ekscelencję, a która głęboko w rachubę. Prawicowe <Nachausgabe» twierdzi, że rokowania w sprawie 
Odpowiada stanowi duszy całego Na- utworzenia rządu podjęte zosianą dopiero w poniedziałek przyszłego 
todu Polskiego“ 
_ Polska zdaje sobie w całej pełni 
Sprawę z dobrodziejstw pokoju i pra- 
nie przyczynić się do ustalenia te- 

tem skuteczniej—jak tuszę—że 
Została powołana do zasiadania w Ra- 

dzję Wysokiego Zgromadzenia Ge: 
Newskiego, które zrodziło się z dąże: 

wszechšwiatowego do urzeczywi- 
lenia zasad prawa i sprawiedli- 

Wości. Przekonany jestem, iż wszyst- 
К narody, pragnące cel ten osiąg- 
Nąć, zechcą szczerze współdziałać w 

pacyfikacji umysłów i serc, które 
ywają tak często potężnemi czynni- 

i w polityce i bez których ustalo* 
A nę podstawy pokoju nie mogą być 

|, Mocne ani trwale, 3 
Oby rok, który się rozpoczyna, ne jeszcze dotychczas kwestje, a mianowicie twierdz wschodnich i handlu 

Przyniósł nam wszystkim tę pomyśl- 
Ność i dobrobyt, których pragniemy 

a naszych narodów, a których szu* 
ać możemy jedynie w poszanowaniu 

Nienaruszalnem traktatów i w tym 

o Niebios. 

Tą nadzieją ożywiony, 

 /azentowane przez Waszą Eksce- 
lcję i jego kolegów z Ciała Dy- 
Omatycznego“. 
Następnie Pan Prezydent przyjął 

/W salach zamkowych członków rzą- 
du, przedstawicieli Sejmu, Senatu, 
duchowieństwa i t. d. 

| bu p. Czechowicz udzielil przedsta- 
4! wicielom niektórych pism stołecznych 

| „Wywiadu o finansach Polski. Na py- 
Manie jakie są wyniki pracy skarbo- 

jw roku 1926 minister odpo- 
iedział: 
— Na wyniki pracy skarbowej w 

roku 1926 patrzeć możemy z zado- 
; Wolenjem. Wysiłki władz skarbowych 

1 spełnienie obowiązków wobec Par. 
Stwc ze strony ludności zapewniły 

 Perwszy w Polsce rok bezdeficyto- 
WEj gospodarki. Wydatki państwowe 
Zostały z nadwyżką pokryte docha- 

-| dam; normalnymi. Kurs naszej waluty 
e) Wstalił się. : 

j W ien sposób osiągnięto warunki 
Normatuego rozwoju gospodarki pań- 

› 

tygodnia, 

Hasła nacjonalistów. 

PARYŻ, 3 I. PAT. Berliński korespondent «Journalas miał wywiad 
z von Jeklinem, który przemawiał w imieniu biura 

Von jJecklin oświadczył, niemiecko-narodowej. 
politycznego  partji 

że nacjonaliści pragną 
wziąć udział w rządzie. Gdyby większość Reichstagu odmówiła zaufania 
tego rodzaju rządowi wówczas należałoby przystąpić do nowych wybo- 
rów: Hasłem polityki zagranicznej tego rządu— mówił v. Jeck'in—będzie 
bezpieczeństwo; równość, lojaina polityka pacyfistyczna. Nakoniec v, Jecklin 
zaznaczył, że dopóki nie nastąpi ewakuacja Nadrenji i Zagłębia Saary 
porozumienie francusko-niemieckie jest niemożliwe. 

Rokowania 6 rozbrojenie Niemiec. 
BERLiN, 3—1. Pat. Jak donoszą pismą gen. von Pawels udaje się w 

tych dniach w towarzystwie radcy urzędu spraw zagranicznych Foerstera 
do Paryża w celu kontynuowania rokowań w sprawie rozbrojenia Niemiec. 
W szczególności przedmiotem tych rokowań mają być dwie niewyjaśnio» 

bronią. 

Optymizm p. Brianda. 
PARYŻ, 3 |. PAT. W wywiadzie z przedstawicielem  «journala» 

duchu doskonałej zgody, dła którego Briand zaprzeczył między innemi, jakoby w czasie pobytu jego w Gene- 
. Przyzywamy wszyscy błogosławieńst- wie zaznaczył się jakikolwiek rozdźwięk między nim, a jego współpraco- 

wnikami lub kolegami w Ministerstwie. Briand dał wyraz przekonaniu, że 

carstwami, 

składam Liga Narodów potrafi zebrać się w ciągu 48 godzin „i zlikwidować na 
| nalszczersze życzenia Monarchom i drodze pokojowej wszelką groźbę zatargu nawet pomiędzy wielkiemi mo- 

*<zelnikom Państw, które tu są re- 

Francja spłaca dług ańgielski 
PARYŻ, 3.1 (PAT). Agencja Hawasa oświadcza, że nadchodzące ze 

sfer angielskich informacje, według których Francja nie godzi się na pro- 
wizeryczny układ francusko-angielski w sprawie długów, który zawarty 
został w roku 1826 pozbawione wszelkich podstaw. Rząd . francuski 
wpłaci 10 marca r. b. zgodnie z tem co było ułożone dwa miljony funtów 
szterlingów. 

4 j A Z okazji Nowego Roku Min. Skar* BEOMSZZYTERZTZOTRCESK SA WAKEWEWEZREZOZZIEA (TTOOZCZTEOOEOOOZE WWE TOTZSEREŃ) 

— Jakie są zamierzenia p. mini- WOUBRESIZW ES НО 2О С Е 
stra w roku bieżącym? 

— Rok nowy musi 
ciągiem dotychczasowych wysiłków 

bardziej natężonych, że 
pewne objawy gospodarcze, jak ruch 
cen i wzrost kosztów utrzymania, 
nie pozwalają ustawąć w czujności i 
zabiegach o utrwalenie podstawowych 

gospodarczego. 
Staraniem Ministerstwa я 

będzie, by całe społeczeństwo, wszy- 
stkie jego klasy i warstwy, przyczy- 
niły się czynnie do zapewnienia Pań- 

potrzebnych dochodów, oraz 
by daniny publiczne były rozkładane 
rówaomiernie, wedle faktycznej zdol- 
ności płatniczej tych warstw. - 

i prac, tem 

warunków rozwoju 

stwu 

ZEE 

być dalszym 

  w
 

a   

RADJOSŁUCHACZE! 
Czy zmacie cud— lampę głośnikową? 
Jest nią PHILIPS MINIWATT B 406. 
Kto raz ją miał w swoim odbiorniku, 
staje się jej entuzjastycznym zwo: 

lennikiem, 

Jak czysto odtwarza dźwięki! 
Jak wielką ma energjęl 
Jak niski prąd żarzenia (0,1 Amp,)! 
Niema lepszej lampy  głośnikowej 

nad PHILIPS MINIWATT B 406,   
BER BS CE 26 GRA KAKA FA 23 A: 

u4 303 

  

Problem cudzoziemców we Francji 
Ostatni spis ludności dokonany 

został we Francji 7 marca r.b. Dziś 
dopiero ogłasza Ministerstwo spraw 

wewnętrznych pierwsze dane ogólne, 

mianowicie zestawienie ilości miesz- 

kańców z uwzględnieniem cudzoziem= 

ców w poszczególnych departamen- 

tach Francji. Spis poprzedni dokona- 

ny został w marcu 1921 roku. Po- 

równajmy je w poniższej tabliczce: 

Francuzi Cudzoziemey Ogółem. 

R. 1921 37.718.325 1.491.341 39 209.666. 
R. 1926 38.245.621 2.498.280 40.743 851. 

Widzimy zatem, że w ciągu ostat- 
nich pięciu lat Indność Francji zwię- 

szyła się o półtora miljona miesz- 

kańców (dokładnie o 1.534.135) ale 

odraru rzuca Się w oczy fak, że 

dwie trzzcie tego przyrostu —to ću- 

dzoziemcy. Istotnie, ludność francu- 
ska wzrosła tylko o pół miljona, czyli 

wzrastała o 100000 głów rocznie, 
Nie wahamy się powiedzieć, że dob- 

re i to, bo po okropnym upuście 

krwi, jaki na Francję sprowadziła 

wojna, można było się obawiać 

zmniejszenia ludności francuskiej. 
Cyfra 38 245.621 Francuzów jest 

w każdym razie cofnięciem się w po- 

równaniu z przedwojennym sianem 

ludności. Albowiem w roku 1913 
Francuzów było 39 miljonów bez 

Alzacji i Lotaryngji. Dziś, wraz z 
dwiema prowincjami  odzyskanemi 

(półtora miljona ludności) jest ich 
tylko 38 miljonów i ćwierć. Jest to 

skutek straszliwego żniwa Śmierci w 

latach 1914—1918, które wyraża się 
nietylko cyfrą 1 400.000 zabitych, aie 
jeszcze cyfrą 300.000 zmarłych na 

skutek chorób nabytych na froncie, 
oidz cyfrę 1.600000 inwalidów po- 

bierających renty, z których pewien 

odsetek jest tak okaleczony, że ш- 

dzie ci nie mogli założyć gniazda 
rodzinnego... 

Spustoszenie dokonane przed woj- 
ną w. stanie ludności Francji dałoby 

się przecież już w drugiem pokoleniu 

pokryć, gdyby nie objaw inny, groź- 

"niejszy, bo w psychice Francuzów 
zakorzeniony. „/,ał huit enfants!*. 

(Mam ośmioro dzieciłl) woła już w 

tytule ostatniej swej książki nasz ko- 

lega Jacques Póricard, znany fran- 

cuski publicysta, który wybił się pod- 
czas wojny jako żołnierz i jako pi- 

sarz. To on rzucił w ckopach na 

wzgórzu Eparges historyczny okrzyk: 

„Dóbout les Mortsi* Póricard ma 

istotnie ośmioro dzieci, a jego ostat- 
nia książka jest okrzykiem radości 

kochającego i kochanego papy. Ma 
ona również znaczenie propagando- 

we, bo Póricard jest jednym z apo 
stołów akcji za licznemi rodzinam 

we Francji. Niewdzięczna to praca 

bo nie o dobroczynność tu chodzi. 

Akademja Francuska rozdaje corocz- 

nie „na gwiazdkę* 200 nagród po 

10000 franków i 100 po 25.000 fr. 
t. zw. licznym rodzinom (t. į. mają: 

cym powyżej pięcioro dzieci). Ale 
żadne z tych małżeństw dla nagrody 
„bociana“ pod dach rodzinny nie 
sprowadzało. 

Cały splot warunków moralnych 
jest powodem, że większość małżeństw 

francuskich albo dzieci nie ma wcale, 
albo ma ich najwyżej dwoje. Od po- 
łowy zeszłego stulecia ilość dzieci w 

stosunku do zawieranych małżeństw 
nieprzestaje się zmniejszać jak to 
wykazuje poniższa tabliczka: 

Ogółem Małżeństw Urodzin 
ludności rocznie rocznie 

W r. 1865 37 milj. 300.000 1.000.000 

Wobec takiego stanu rzeczy, nic 

dziwnego, że liczba cudzoziemców we 
Francji wzrasta. Wzrost ten tłumaczy 

się dwoma powodami: z jednej strc- 

ny wysoka kultura materjalna Francji 

oraz naturalne piękno tego kraju 

przyciąga tu cudzoziemców  zamož- 

nych; jest to objaw stały, który wy- 

jątkowo przybrał niezwykłe rozmiary 

w roku ubiegłym, dzięki chwilowej 

taniości życia. Z drugiej strony uby- 

ek rąk roboczych w  przemyśje 

szczególnie w kopalnictwie) i w ro-- 
nictwie sprawił, że Francuzi sami, za- 
równo władze jak i pracodawcy 

zorganizowali po wojnie ruch immi 

gracyjny do Francji, albowiem bez 

cudzoziemców Francja dziś się nie 
wyżywi, 

Ci cudzoziemcy,3 liczący dziś 2 i 
pół miljona, czyli 6 proc. ogółu lud- 
ności Francji, są ugrupowani bardzo 

nierównomiernie. Najwięcej ich jest 

w Paryżu z okolicą,g na Lazurowem 
Wybrzeżu i w ośrodkach przemysło- 

wych. 

W. departamencie Sekwany —t. į. 

w Paryżu z gminami podmiejskimi, 
których odległość od rogatek nie 
przekracza kiiku kilometrów — na 

4.628 637 mieszkańców jest 423 784 

cudzoziemców, czyli zgórą 9 proc. 
Na Lazurowem Wybrzeżu, czyli 

w departamencie „A'pes Maritimes“, 

na 435.000 mieszkańców jest 140 000 

cudzoziemców, czyli 34 proc. W de- 

partamencie sąsiednim „Var* (stolica; 

Tulon) jest cudzoziemców 20 proc., 

albowiem departament ten jest częścio- 
wo przedłużeaiem Lazurowego Wy- 
brzeża, a pozatem w Tulonie jest 

dużo robotników portowych i prze- 
mysłowych cudzoziemców (przewaž- 

nie italczyków). To samo da się po- 

wiedzieć o dep. „Bouche-du-Enóne” 
(Marsylja), gdzie „cudzoziemców jest 

20 proc. 

W dwu departamentach pólnocne- 
go zagłębia węglowego jest prze- 
ciętnie 12 proc. cudzoziemców: mia- 

nowicie w dep. „Nord* jest ich 

233.026 na 1969.159 mieszkańców, 

a w dep. „Pas-de Calais* — 153.175 

na 1 171.912 mieszkańców. 

Jeszcze większy stosunek cudzo- 

ziemców widzimy w bardzo uprze- 

mysłowionym departamencie wschod- 

nim „Moselle* (kopalnie węgla, rudy, 

oraz wielkie piece): na 633.461 miesz- 

kańców jest tam 114.409 cudzoziem- 

ców czyli 21 proc. 
Nie znamy jeszcze dokładnego 

obliczenia cudzoziemców według na- 

rodowości. Napewno pierwsze miejsce 
przypada ltalczykom, których jest 

zapewne około 600.000; następnie 

pójdą Belgowie (plus minus 500.000), 

potem Polacy (400.000) i Hiszpanie 
(300.000). Reszta przypada na inne 
narodowości. 

Obecność tak poważnego już od- 
setka cudzoziemców we Francji stwa- 

rza w tym kraju nowy problem poli- 

tyczny, do którego władze francuskie, 
oraz społeczeństwo nie ustosunko- 

wały się dotychczas ani jednolicie, 

ani ostatecznie. Ale a tem pomówi- 

my innym razem. 

Kazimierz Smogorzewski, 

000006000600000000 

FRANCUZKA 
poszukiwana jest na kondycję (stalą 
lub demi—) do 12letn. | dziewcz: 
pożąd. znajom. jęz. ang. W. Pohu- 
lanka 3 — 3, od 6 — 8 wiecz. do 10 

stycznia r. b, 

  

    

  

  

№ „ 1913 39 „ 300.000 750.000 2 TEC 

W „192438 „ 275.000 450.000 POZY 

66 „BLUSZCZ 
kwintni społeczno-literacki tygodnik kobiecy jest 

r A bakerolarch sfer Gobiecych. 

48 kolumn druku, bogaty dział literacki i świetnie redagowany 
dział praktyczny | 

W dodatku mód przeszło 20 modeli paryskich. Tablica krojów, 
wzory haftów naturalnej wielkości. a 

N umery okazowy wysyłamy po nadesłaniu 60 gr, na koszta przesyłki i 
opakowania, : 

Prenumerata miesięczna 5 zł. 80 $5 
Adm. Warszawa, Plac Zamkowy 09, 
Konto P, K. O. Warszawa Ni 3,700. 

za tekstem 10 proszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznyci 
oraz z prowincji © 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc, drożej. 

Sejm i Rząd. 
Ekspose Min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 3. 1 (żel. wł. Słowa) 
Jutro zbiera się Komisja Spraw Za- 
granicznysh, na której Min. Zaleski 
wygłosił dłuższe ekspose o polityce 
zagranicznej Polski. W związku z 
tem Min. Zaleski odbył dziś naradę 
z premjerem Marszałkiem Piłsudskim. 

Ekspose min. Zaleskiego będzie * 
podkreślało pokojowość polityki Pel- 
skiej. W stosunku do Niemic Min. 
Zaleski ma zwrócić uwagę na niepo- 
kojące tenden je które os'atnio w 
polityce niemieckiej ujawniły się a 
które mogą zaniepokoić tych wszy- 
stkich komu pokój europejski leży 
na sercu. 

Przesunięcia w M. S. Z. 

WARSZAWA, 3.1 (tel, wł, Słowa) 
Wedlug pogłosek niebawem zostanie 
mianowany na placówkę bukareszteń- 
ską obecny Dyrektor departamentu 
politycznego p. Matuszewski. 

B. poseł w Bukareszcie, $p. Wiee 
lowieyski został mianowany delega- 
tem rządu polskiego do mieszanej 
komisji polsko-niemieckiej, powołanej 
na zasadzie traktatu loca'neńskiego. 
Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 3 I. (żel. wł, Słowa). 

W dniu dzisiejszym powrócił z Za- 
kopanego vicepremier p. Bartel, W 
zwązku z tem posiedzenie Rady Mie 

m. wyznaczone zostało na wto- 
rek. 

Prace komisyj sejmowych. 
Wyznaczone na dzień 3-go b. m. 

posiedzenie komisji budżetowej dla 
rozpatrzenia w trzeciem czytaniu bude 
żetu na rok 1927—1628 zostało od- 
łożone do dziś dnia 4 b. m. 

Na 7 b. m. zwołano posiedzenie 
komisji »orskiej. 
Rash LB BZYK DKA TBT ESPRIT 

Fałszywa pogłoska, 

BIAŁOGRÓD. 3.1. PAT. Prasa do- 
nosi na podstawie wiadomości ze 
źródeł miarodajnyach, że podana 
wczoraj pogłoska © rzekomym za- 
machu na Stefana Radicza nie zga- 
dza się z prawdą. 

Cesarz Hirochito zaniemógł. 

TOKIO. 3. PAT. Cesarz Hiro- 
hito zsniemógł. Ma on gorączkę. 
Niedyspozycja jest podobno związa- 
na z przemęczeniem i nie ma cha- 
rakteru poważnej choroby. 

Narciarze zasypani lawiną. 

BREGENCJA. 3.1. PAT. Lawiny 
zasypały dwie grupy narciarzy złożo- 
ne z Anglików i Niemców. 13 osób 
ponioslo śmierć, 

Trzęsienie ziemi w Kalifornii: 

CALEXIO. 31. PAT. (Kalifornia), 
W Calpxico i Mexicali dało się od- 
czuć nowe trzęsienie ziemi, przyczem 
pożar ogarnął dwa budynki w Mexi- 
= Nastąpił wybuch wulkanu Black 
uito. 

[ Powódź na wyspach malaj- 
skich. 

SINGAPOORE, 3.1 PAT. Los 
większości miast na półwyspie Malaj. 
skim nawiedzonych ostatniemi powo- 
dziami jest dotychczas nieznany. 
Jednak według relacji pewnego tubyl- 
ca, który odbył podróż z prowincji 
Patang na pniu drzewa, przebywając 
przestrzeń 18 mil, w jednej z angiel- 
skich najważniejszych prowincyj Pa- 
tangu okręg kopalń cyny został za- 
lany. Europejczycy schronili się na 
wierzchołkach drzew. 

Człowiek pod 70 pociągami: 

LONDYN 3 LL PAT. „Daily 
Chronicle“ donosi, że na linji kolejo- 
wej Zestern wypadł z pociągu na tor 
pewien mężczyzna, który następnie le- 
żał między szynami 11 godzin bez 
przytomności. W tym czasie przeje- 
chało nad nim blisso 70 pociągów 
osobowych i towarowych, nie czyniące 
mu żadnej szkody, 

Straszne mrozy w Hiszpanii. 
MADRYT 31. PAT. W całej 

Hiszpanji panują silne mrozy i śnie- 
życe. Pięć pociągów zostało zatrzy- 
manych w drodże na skutek zasp 
śnieżnych. głębokich na 3 metry. W 
Madrycie z powodu mrozu zamarzło 
6 osób na śmierć. Z powodu nawał- 
nic na morzu wiele parowców zato- 
nęło. Szkody wynoszą 250 miljonów 
posetów. 

Epidemja grypy. 

WROCŁAW 3 |. W ostatnich 
dniach wybuchła tu epidemja £TYPy.
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Rezultaty rocznej pracy 

Odbyte w grudniu posiedzenie 
Sejmiku powiatowego zreasumowało 
wyniki pracy jakie osiągnął Sejmik w 
ciągu 1ll-tu miesięcy ubiegłego roku. 
Sprawozdanie z poszczególnych dzie- 
ozin działalności jest bardzo  intere- 
sujące, a cyfry w niem zawarte najle- 
piej ilustrują poprawę w gospodarce 
samorządowej. 

W dziale technicznym specjalną 
uwagę skierowano na naprawę dróg 
i mostów. W tym celu rozsypano 
żwir na przestrzeni 50.5 klm., wyko- 
pana rowy ma przestrzeni 80 klm., 
ułożono bruku 11856 m. kw., posa- 
dzono drzew przydrożnych 2411 sztuk, 
dokonano prowizorycznej reparacji 46 
mostków oraz wybudowano most 
rzez rzekę Narocz na drodze Wi- 
ejka—Smorgonie o rozpiętości 61,50 
m. Wartość robót szarwarkowych 
obliczona została na 400 tysięcy zło- 
tych, co trzykrotnie przewyższa bud- 
żety działów technicznych pow. wilej- 
skiego i mołodeczańskiego. 

W dziale sanitarnym w r. ub. u- 
ruchomieno 1 przychodnię iek. oraz 
1 przychodnię przejęto od Sejmiku 
Stolpeckiego. Obecnie pomoc leczni- 
czą świadczy się przez 8 przychodni 
lekarskich, Dwie prz,chodnie są za- 
opatrzone w niezbędne narzędzia do 
leczenia chorych na jaglicę, których 
się leczy bezpłatnie. 

Ogółem udzielono w. przychod- 
niach 16356 porad lekarskich, w tem 
bezpłatnych 8370. Oprócz tego udzie- 
lono porad poza przychodnią 372 
osobom. 

_ Dokonano szczepień przeciwpło- 
nicznych 2000. 

Przeprowadzono kapitalny remont 
szpitala  szjmikowego w  Kržywi- 
czach, 

W dziedzinie Opieki Społecznej 
utrzymywane jest schronisko w Wi- 
lejce, gdzie znajduje dach i opiekę 
75 dzieci. "Schronisko jest utrzymy- 
wane wzorowo. Dzieci chore na 
jaglicę, są izolowane i roztoczona 
nad nimi opieka lekarska. Dzieci, po- 
za nauką czytania i pisania, uczą się 
ręcznych robót, a starsze dziewczynki 
znajdują się w szkołach zawodowych 
i na kursie tkactwa prowadzonym 
przez Sejmik. Starsi chłopcy ksztalcą 
się w Sejminarjum Naucz. i w szkołe 

murarskiej. Gmachy schroniska zostały 
kapitalnie odremontowane. Również 
sprawuje się opiekę pozakładową 
nad 53 osobami. 

W zakresie rolnictwa szczególną 
uwagę zwrócono na organizowanie 
spółdzielczości rolniczej oraz  doko- 
nywanie badań doświadczalnych : z 
odmianami zbóż i nawozami sztucz- 
nymi. Została zorganizowan i subsy- 
djowana przez _sejmik mleczarnia 
spółdzielcza w .iTupalszczyźnie. Po- 
myślny rozwój tej spółdzielni wzbu- 
dził całkowite zaufanie ludności do 
zamierzeń Sejmiku w tym zakresie. 

Sprowadzono 2 gniazda trzody 
chlewnej: razem posiada obecnie Sej- 
mik trzy gniazda. 

W dziedzinie Oświaty Pozaszkol- 
nej: W okresie od 1.X do 1.XI r. b. 
wygłoszeno 29. pogadanek . i odczy- 

tów w różnych miejscowościach, z 

których 24 były ilustrowane za po- 

mocą łatarni projekcyjnej, przeważnie 
oitematach krajoznawczych, zaznaja- 

miających miejscową: wiejską, ludność 
zgbogactwami i wytwórczością Kraju 

i podkreślających potrzebę i korzyści 

podniesienia poziomu umysłowego 
mas obywateli polskich. Zwrócono 
również uwagę па istniejące w po- 

wiatach Domy iudowe. Celem oży- 

wienia ich działalności zaopatrzona 

niektóre z nich w bibijoteki, czaso- 

pisma, ponadto. są wygłaszane prze- 

uazie S S S S i I IO Li i rż 

A gdy ukazały się na widno- 

kręgu literatury kobiety 
Maeterlincka... 

"The blessed damozęl leaned out. 

From the gold bar „of heaven; 

Her eyes were deeper than the depth, 

Of waters stilied at ewen; 

She had three lilies in her hand, 

And the stars in her hair were seven... 

Pauńa wybrana przechyla się w dół 
Z balkonu złotego niebios; 
Oczy, jej głębsze niż toń wód 
W ciszy wieczornej... 
W ręku jej lilje trzy, й 

° A gwiazd w jej włosach siedm... 
Dante Gabryel Rossetti. 

Damozeł... już sam ów archaicz- 
ny wyraz, wywołujący w wyobraźni 

czytelnika nastrój średniowieczno-bal- 

ladowy, przenosi postać błogosławio- 

nej, świętej (<=wybranej) panny w 

czasy. tajemniczo romantycznych, Wy- 
smukłych białogłów i. opancerzo- 
nych rycerzy. Zaledwo: obraz zaryso- 

wał się przed nami, już go poeta w 
mgły rozpuścił, pozacierał kontury. 

W zięte'z widnokręgów Danta „lilje“ 

oraz kabalistyczne, symboliczne cyfry 
lilij i gwiazd Splótł z reminiscencjami 

romantyzmu. 
Słuchajmy dalej. Panna owa, w 

chóry anielskie przyjęta, rozłączona 

jest z ziemskim kochankiem swoim. 

Oto dziesięć już lat na niego czeka, 

Dookoła niej łączą się ze sobą duchy 
w radośnych powitaniach. A ona, nad 
przepaściami wszechświata pochylona-- 
czeka. Ale wie, że ox przyjdzie... «w 

Wilejka Powiatowa 

mówienia i pogadanki, zachęcając 
ludność do uczęszczania do Domów 
Ludowych. 

Sieć kursów dla dorosłych stop- 
niowo się rozszerza, obejmując @- 
becnie 16 miejscowości. 

Koszty podręczników, imaterjałów 
piśmiennych, oraz ;oświetlenia, o ile 
słuchacze sami nie mogą ponosić — 
Sejmik przyjmuje ma siebie. Prócz 
tego:odbywają się teatry amatorskie 

i chóry wieśniacze. 
Chcąc intensywniej i racjonałniej 

rozwinąć pracę oświatową,. instr. 0$- 
wiaty pozaszkolnej p. Zofja Jastrzęb- 
ska nawiązuje Stały kon akt z nau- 
czycielstwem, starając się bywać na 
konferencjach nauczycielskich gmia- 
nych, co można i należy uczynić na 
terenie poszczególnych gmin. 

GRODNO, 
— Gościnne występy kasiarzy. 

W nocy z 1 na 2 b. m. w mieszczą- 
cym się przy ul. Orzeszkowej Domu 
Handlowo - Komisowym dokonano 
olbrzymiej kradzieży, W nocy około 
godz. 2 nieznani sprawcy przedostali 
się po wyłamaniu okna do wnętrza 
budynku, w którym się znajdowało 
biuro kamisowe. Przy pomocy spe- 
cjalnie przygotowanych narzędzi, oraz 
łomu żelaznego sprawcy po uprzed- 
nim zabezpieczeniu lokalu, w którym 
znajdowała się kasa ogniotrwała do- 
konali otwarcia kasy. 

rodkowe płyty kasy zostały 
częściowo stopione, częściowo wyła- 
mane łomem. 

W chwili kradzieży w kasie znaj- 
dowały się oddane do przechowania 
lub w komis zegarni złote, obrączki 
ślubne, pierścionki z brylantami, kol- 
czyki oraz w większej ilości monety 
złote rosyjskie 10-cio i 5-cio rublowe, 

Po dokonaniu kradzieży sprawcy 
zbiegli. 

W parę godzin po wypadku na 
miejsce kradzieży przybyły władze 
śledcze i policja. 

Stwierdzono, iż wlamana, _doko- 
nano w niezwykle umiejętny sposób, 
gdyż naprzykład umieszczone w lokalu 
dzwonki alarmowe zostały zniszczone. 

Jednocześmie kasiarze z niezwykłą 
dokładnością zatarli wszelkie" ślady 
rąk na sprzętach, do których się do- 
tykano. 

Kradzieży dokonano w rękawicz- 
kach, a prócz tego miejsca dotknięć 
zalano naftą. 

Wartość skradzionej biżuterji prze” 
kracza sumę 20 tysięcy złotych. Wła- 
dze śledcze wszczęły energiczne do- 
chodzenie w celu ujęcia zorganizo- 
wanej, jak stwierdzono przy docho- 
dzeniu wstępnem, bandy  kasiarzy, 
która zapewne przybyła niedawno: do 
Grodna na: gościnne występy. 
277250. vp, 

Echa pobicia posłów „Hromady” 
Ludność Staro Bereznowa pod 

terrorem Hurtkow. 
Ww związku z ostatniem zajściem 

w Staro-Berezowie gdzie jak wijdo- 
mo  wzburzona agitacją białoruską 
ludność miejscowa silnie poturbowa- 
ła posłów Mioiłę i Wołoszyna, Biało- 
ruska Sielansko-Robotnickaja Hroma- 
da, mając nadzieję iż na miejsce wy- 
padków zostanie wydelegowana Ko- 
misja S*jmowa, wszczęla energiczną 
agitację w celu pozyskania fałszywych 
świadków. 

Centralny  Sekretarjat Hromady 
wyasygnewał w tym ceiu znacztilej- 
szę kwoty, a masy agitatorów zasy- 
pały” spokojną dotycnczas wioskę. 

Miejscowy zorganizowany na po- 
czękaniu oczywiście za pieniądze. 
„hurtok” ludność miejscowa  terory- 
zuje, grożąc dokonaniem morderstw 

Wówczas — mówi panna tęsknoty 
pełna—za rękę go ujmę i zestąpię z 
nim w otchłań światła. Zestąpimy tam 
jak ku  olbrzymiemu. potekowi, i w 
obliczu Boga, w kąpiel nurtów poto- 
ku zanurzymy się. Potem <ajami 1& 
będziemy, gdzie przebywa królowa 
Maryja z pięciu damami dworu swe- 
go, których imiona dżwięk « mają 
słodkich melodyj: Cecily, Gerirud, 
Magdalen, Margaret i Resalys... i snuje 
dałej panna roztęskniona rajskie obra- 
zył połączenia się z kochankiem, a 
wyprządłszy . świetlaną dumę dum: 
wsparia się o złocistą niebios kra: 
wędź, twarz dłońmi zakryła i jęła 

акаб.- | 
1 Dante Gabriel ; Rossetti dopisuje 

ostatnie słowa dziwnej, tajemniczej 
opowieści: «Słyszałem ją płączącą»... 

Dlaczego. płacze panna wybrana, 
skoro dziesięć lat rozłąki z ukocha- 
nym. «ma. dla_ niej trwanie jednego 
roku», skoro ma pewność że. ujrzy 
go względnie niebawem? Co znaczą 
lilje w jej ręku, oraz liczba kabali- 
styczna lilij i gwiazd? Jakiej. tęsknoty 
jest symbolem słynna Blessed.Damo- 
zel? Kształty jej podpatrzone są z 
obrazów włoskich z epoki przed— 
Rafaelem; ręką poety kierowali Botti. 
celi, Beato Angelico, Poilajuolo, Ghir- 
landajo; owiewa ją mistycyzm „Boskiej 
Komedji* i nastrój odrodzonega ro- 
mantyzmu; każdy jej gest, każde 
słowo, to widomy symbol wewnętrz- 
nej istoty ludzkiej. Poeta nie mogąc 
plastycznie jej odtworzyć, jerio daje 
nam go odczuć. Co to? Odaalezion: 

SŁ O 

W oczekiwaniu dekiara- 
cji rządowej w Kownie. 

„Po objęciu steru państwa przez 
mowy rząd kowieński, urzędowa „Lie- 
tuwa'* zamieszcza artykuły wstępne, 
omawiając kolejno szereg zagadnień, 
z dziedziny polityki wewnętrznej i 
zewnętrznej. Enuncjacje te pochodzą 
ze sfer rządowych, są swojego ro- 
dzaju ustępem  niewygłoszonej je- 
szcze deklaracji rządowej. 

Dn. 30 grudnia „Lietuva“ zamieš- 
ciła artykuł p. t. „Litwa i Polska“. 
W artykule tym nie znajdujemy nic 
nowego, nic pozatem, co było gło- 
szone w tysiączch artykułów w ga* 
zgetach kowieńskich drukowanych od 
lat kilku. 

A więc przedewszystkiem zaczyna 
się znów od traktatu suwalskiego, 
„od zagarnięcia 3-ej części terytor- 
jum Litwy" i t« d. Bardzo nieprzy” 
chylnie pisze «Lietuva» © Lidze 
Narodów: 

„Polska posiada nadał Wilno i 
nawet awansowała na członka Rady 
Ligi Narodów. W. polsko-lit. kon- 
flikcie — pisze „Lietuva naležy 
rozróżnić dwie zasadnicze  spra- 
wy: sprawa materjalna o zwrot Wilna, 
dotycząca wyłącznie tylko tych dwóch 
narodów i fakt złamania postanowień 
sądu. międzynarodowego (?) Czyn ten, 
Polacy. starają, się „zalegalizować, — 
w tym celu Rząd Warszawski często 
wypowiada swe „pokojowe* tenden- 
cje w stosunku do Litwy, uważając, 
że winowajczynią obecnych  stosun- 
ków: jestoLitwa ze wzgłędu na «wpły- 
wy sowieckie czy niemieckie». Osta- 
tnie przemówienie pp. Pilsudskiego 
i Zaleskiego o gotowości nawiązania 
normalnych stosunków z Litwą, na- 
turainie pomijając sprawę Wilna, jest 
starym sposobem Polski, mającym 
na celu — zalegalizowanie obecnego 
stanu rzeczy. 

Swe «pokojowe» przemówienia 
polscy dyplomaci kończą zwykłą sen- 
tencją, że Kowno wreszcie zrozumie, 
że porozumienie z Polską jest jedy- 
nem wyjściem Litwy dia zachowania 
jej niepodległości. Warszawscy, poli- 
tycy z uwagą śledzą sprawy litewskie, 
oczekując że znajdzie się na Litwie 
taki, rząd który wyciągnie rękę do 
zgody nie żądając uregulowania obe- 
cnej sytuacji. 7e oczekiwania i na- 
dzieje są jednakowoż bezpodstawne. 
Polityka litewska w stosunku do 
Polski już jest dawno wyjaśnieną i 
wyraźną. 

Należy przyznać, iż po odczytaniu 
tego. artykułu, nie wyróżniającego się 
niczem z pośród powodzi jemu po- 
dobnych, z jeszcze większem  zacie- 
kawieniem oczekiwać będziemy  de- 
klaracji: rządowej. Zaznaczyliśmy już 
kilkakrotnie, że wywiad p. Wałdema- 
rasa z. dziennikarzami obcymiy wy- 
różniał się pewną niejasnošcią zwla- 
szcza w ustępach dotyczących na- 
wiązania stosunków z Polską. Po- 
przednie nasze uwagi na tem» temat 
potwierdził zwłaszcza wywiad nowego 
premjera z prasą kłajpedzką. 

Według jednak ostatnich  wiado- 
mości nadeszłych z Kowna, póczyna 
się znów kształtować rozbieżność 
poglądów pomiędzy „krikszczionami* 
i „tautininkami*, właśnie w dziedzinie 
polityki zagranicznej. Jeżeli nowy 
rząd swą „Silną rękę* okaże tylko w 
stosunku do mniejszości i zadowolni 
się antypoiskim terrorem, nie ukróci 
zaś rozwydrzonega partyjnictwa ko- 
wieńskich „mężów politycznych", na. 
Jeży się liczyć, że sytuacja międzyna- 
rodowa Litwy poważnie zostanie za- 
grožona. 
OUI NERK IS TSKKK INTA I 

na esobach, które: by. się .. ośmieliły 
świadczyć przeciw Hromadzie, 

Jednocześnie pos. Sobolewski we 
własnem imieniu wydał „in strukcję” 
w myśl której steroryzewani chłopi 
musieliby dawać swe zeznania. 

Sprawą niesłychanegoa terroru za- 
jęły się władze bezpieczeństwa. 

  

Czyli też odrodzenie ducha mistycz- 
no-symbolicznego? A jakaż jest wresz- 
cię data powstania tej, taj-mniczym 
urokiem owianej postaci niewieściej? 
Rok 1870-ty. 

„o W. epoce najbujniejszego rozkwitu 
literatury naturalistycznej . kiełkować 
poczęły zawiązki reakcyjnego idealiz- 
mu. Cyk! powieści Zoli zatytulowany 
„La Fortune des Rougons* zaczął u- 
kazywać się w 1871 r. Powieść „L'As- 
somoir'* w 1877 r., „Nana“ (od któ- 
rej rozpoczyna się odpływ  naturaliz- 
mu, doszłego do apogeum) ukazała 
się w 1880 r. W  1870-tym wydaje 
Rossetii swoje „Poems*, na które 
niktonie zwraca uwagi; między: 1870 
a 1880. powstaje ruch. „modernistyczny 
tak zwanej „Mładej Belgii"; pierw- 
sze szeregi tych co ich nazwano 
apporteurs de neuf nojawily się w 
Niemczech około 1885; tegoż. roku 
Verleine, o kiórym pisać. , bądzie Le- 
maitre że: „słyszy głasy, których 
nikt przed nim nie słyszał”, ogłasza 
w zbiorze swych poezyj „Jadis et 
naguerre* ewangelję programową 
„nowej sztuki': 

Car nous voulons lą Nuance encor, 
Pas la Couleur, rien que Ja Nuance! 
Oh, la nuance seule tiance 
Le rėve au rėve et Ja flūte au corl 

We cztery laia potem stać już będzie 
na widnokręgu literatury „Prińcesse 
Maleine* Maeteriincka i nowy” prąd 
w literaturze i sztuce, nazywany па 
poczekaniu rožnemi  przezwiskami, 
modernizmem, dekadentyzmem, sym- 
bolizmem,  fin-de-sieclizmem _ tocząc 

promienistej aureoli i szacie białej». gdzieś fresk |akiś prymitywno-naiwny? coraz to potężniejsze fale, szumiąc i 

wo 

Odwołanie klauzuli imigracyjnej, 
NOWY YORK, 31. PAT. Funkcjonarjasze, którzy abowiązani są u- 

stalać corocznie nowy kontygent emigracyjny na podstawie t. zw. „klauzuli 

narodowej" ustawy imigracyjnej zostali wezwani przez Prezydenta Coolid- 
gea do zaprzestania pracy. Prezydent nie dał przy tem jeszcze do zrózu- 
mienia, czy zamierza klauzulę tę unieważnić, powszechnie jednak sądzą, 
że przerwanie prac przygotowawczych 
odwolania wspomnianej klauzuli. 

stanowi pierwszy krok w kierunku 

Rada faszystów czechosłowackich. 
PRAGA, 3.1, PAT. Dnia 1 i 2 stycznia r. b. odbyła się w Bernie Mo- 

rawskiem konferencja Rady faszystów czechosłowackich, Kongres zwolnił 
ruch faszystowski od wpływów wszystkich « stronnictw politycznych, wy- 
kluczył dysydentów i przyjął nowy regulamin organizacji, wedle którego na 

czele stronnictwa stoi dyrektorjat, składający się z 7 członków z gen. Gaj- 

dą na czele, 

Prześladowafiie chrześcijań w Chinach. 
HANKOU, 3 I. PAT. Misja katolickie donoszą o antychrześciańskich 

wykroczeniach ze strony ludności chińskiej, która podpała Kościoły i pią 
druje własność: katolicką. Koncesje cudzoziemskie w, Kiu-Kiang strzeżone 
są przez oddziały żołnierzy. Celem obrony cudzoziemców przybyła tam 
kanonierka. 

Wygrane dolarowki, 
WARSZAWA, 3. I. Pat. Dziś o godz. 10 ej rano w mniejszej sali 

konferencyjnej Ministerstwa Skarbu odbyło się losowanie wygranych 5 
proc. premiowej pożyczki dolarowej. Wygrane padły. na numery: 8000 
na Nr. 597328, 3000 dolarów — Nr. 268166, — 1000 dalarów Nr. 729156, 
714655, 143614, 393773, 634553. Razem wylosowano 57 premji na ogólną 
sumę 25 000 dolarów. 

  

Recepcja u pana Wo- 
jewody. 

W dn. 1 stycznia o godz. 1-ej po 
poludniu pan wojewoda Władysław 
Raczkiewicz przyjmował w. pałacu 
reprezentacyjnym osoby, które się 
zgłosiły dła złożenia na jego ręce 
życzeń Noworocznych dla Prezydenta 
Rzeczypospolitej i rządu, oraz „te 
osoby, które składały życzenia oso- 
biście panu wojewodzie. 

O oznaczonej godzinie zebrali się 
w pałacu szefowie wszystkich lokal- 
nych władz i urzędów państwowych, 
jak cywiinych, tak i wojskowych. 
A więc przybyli p.p. prezesowie oraz 
prokuratorowie sądów Apelacyjnego 
i Okręgowego, prezesowie Izby Skar- 
bowej, izby Kontroli Państwowej, 
Dyrekcji Kołejowej, Dyrekcji P. i T., 
Urzędu Ziemskiego, p. o. Kuratora 
Okręgu Szkolnego, p. ©. Rektora Uni- 
wersytetu, Delegat Prokuratorji G+ne- 
ralnej i inni. Wojsko reprezentował 
dowódca 3-ej brygady kawalerji gen. 
Kubin wraz z dowódcami stacjono- 
wanych w Wilnie pułków i samo- 
istnych oddziałów, komendantem mia- 
sta i inn. Miasto Wilno reprezentował 
prezydeniįmiasta  wraz z vice-prezy- 
dentem i ławnikiem. 

Licznie przybyła duchowieństwo, 
a mianowicie: katolickie z J.E. Arcy- 
biskupem Jałbrzykowskim i biskupami 
Michalkiewiczem i Bandurskim na 
czele, prawosławne z J.E.. arcybisku- 
pm. Teodozjuszem, * superintendent 
ewang.-reformowany Jastrzębski, nad- 
rabin. i sen. Rubinsztejn, J. E. mutti 
mahometański dr. Szynkiewicz, prezes 
gminy staroobrzędowców. i inni. Sta- 
wił się dalej szereg delegacji i przed- 
stawicieli instytucji, jak to: Zarządu 

Polskiej Macierzy. Szkolnej Ziem 
Wschodnich, Oddziału Pol. Towa- 
rzystwa Czerwonego Krzyża, Związku 
Ziemian, L. O. P. P., żStowarzyszeń 
młodzieży akademickiej, Konsul lo- 
tewski, prezes. Czesław . Jartkowski 
wreszcie przedstawicie « miejscowego 
społeczeństwa, prasy, szefowie i urzę- 
dnicy podległych Wojewodzia urzę- 
dów i. inni. 

Na prośbę zebranych o złożenie 
w ich imieniu życzeń Noworocznych 
i wyrazów hołdu p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej i takich że życzeń 
p. premjerowi marszałkowi Pilsud- 
skiemu, P. Wojewoda wystosował 
następujące dwie depesze: 

«Pan Minister Spraw Wewnętrznych 
Warszawa. у 

Zebrani w dniu Nowego Roku przed- 
stawiciele duchowieństwa wszyskich wy: 
znań, władz cyw.lnych i wojskowych, nauki, 
społeczeństwa i młodzieży  akademicsiej 
składają Panu Prezydentowi Rzeczyposp li- 
tej za mojem pośrednictwem wyrazy hotdu 
i czci. O powyższem mam zaszczyt donieść 
Panu Ministrowi i prosić o przedłożenie Pa- 
nu Prezydentowi. 

Władysłuw Raczkiewicz 
Wojewoda Wileński»: 

«Pan Prezes Rady Ministrów 
Marszałek Józef Piłsudski 

Warsz: wa. 
Zebrani w dnin Nowego Roku przed- 

stawicieje duchowieństwa wszystkich wy- 
znań, władz cywilnych i wojskowych, nauki, 

organi: 1 stowarzyszeń spolecznych i 
młodzieży akademicviej składają Panu Miar 
szał<owi za mojem puśrednictwem wyrazy 
czci oraz na jego ręce gorące życzenia Rzą- 
dowi Rzeczypospolitej jaxnajpomyślniejsze: 
go rozwoju Państwa. 

Władysław: Raczkiewicz 
Wojewova; Wileński». 

Po zakon:zeniu oficja'nej części 
recepcji znączna część. zgromadzo- 
nych składała w apariamentach  pry- 
watnych życzenia pani wajewodzinie 
Jadwidze Raczkiewiczawej. 

  

Biuro Notarjusza ADAMA 
„MURZA-MURZICZA 

zostało przeniesione 
z domu Nr 36 do domu sąsiednego Nr 32 PRZY ULICY WIELKIEJ. 
  

$ Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5. 
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zwalając zapory, wśród owacyj, i 
wymyślań, pogłynie majestatycznie w 
więk „przyszłości, w wiek Dwu- 
dziesty. 

a 

„Pojmować i przenikać, pizynaj: 
mniej wzrokiem ducha, otchłań .rze- 
czy niezgłębionych i niepojętych oto 
największe zadowolenie, jakie dać 
mam može poezja“.—pisa! Guyau. 

„Nałeży—pisał Bahr—wzniecić w 
sobie odpowiedni stan ducha, wywo- 
lać w sobie stosowny nastrój, a po- 
ezje owe—napełnią mas rozkoszą i 
zadowoleniem estetycznem. Wszystko 
wtędy wyda się nam w nich jasnem 
i destępnem; wszelkie śpiewanie farb 
i barw, a maodwrót łaskrawienie się i 
biękitnienie słów, wyda. się. naiural- 
nem i pochwyinem dla prostej logi- 
ki. Toć są przecie ekstazy ducha, 
ujęcia w słowa najłajniejszych uczuć 
i myśli, refleksy, duszy poety: padają- 
ce na świat, a świata - widomego na 
duszę ludzką. Wiedział doskonale 
Dante, że czetelnika należy zwolna 
wprowadzać do takich sanktuarjów. 
Jego sonety tworzące „Vita Nuova“ 
są ta wybuchy: tak szczytnych wzru- 
szeń — Explosionen so _ sublimer 
Krampfe--że pojąćbyśmy ich nie 
mogli, gdyby nas wieszcz malpierw 
powali od życia codziennego nie od- 
wiódł i łagodnie w górę aż do tych 
wyżyn nie uniósł". 
+» Lub oto, co pisał Kamil Mauclair: 
wPoeta- chciałby. wyrazić to,co nie- 
pochwytne. Chciałby pochwycić peł. 
ną, nieskończoną, wieczną istotę rze- 

Dziś o godz. 7 1 9 wiecz. program Nr 2 

„Dzieje śmiechu 
Wielka rewja w 2 częściach, 15 obrazach. 

- Orkiestra w pełaym komplecie. — Balet 10 osób, 
Szczegóły w programach, Kusa 

czy i ująć ją w naj; rzelotnielszych 
jej objawach, w bolesnem błyśnięciu 
wejrzenia, w zapachnięciu kwiatów 
więdnących, w cichym tonie skrzyp- 
cowej struny. Wspaniałość parków i 
sadów, niewiast pozdrowienia, odczu- 
cie zmierzchu, wszystko co jest w 
przyrodzie, służy tnu za materjał sym: 
bolizujący jsgo własne sny. „To jest 
cel sziuki“. 

Mauciaira zaś samego tazwato: 
rasowym metafizykiem, dla którego 
Sztuka jest tylka... załkaniem Idealu 
un sanglot de U'Iddali Tak. Kto nie 
potrafi zrozumieć — tem gorzej dla 
niego. | 

Zmieńmy przewodnika. 
Ote p. Teodor de Wyzewa 

powie nam iż Mallarme (1842—1898) 
było „aajdoskonalszem=" wcieleniem 
poety idealisty*', Powie nam. da- 
lej; „Marzył o poezji która byłaby 
harmonijnem _ stopieniem ze S- 
bą najróżnorodniejszych wzruszeń i 
myśli. Każdy jego wiersz ma znacze- 
nie kilkorakie (plusieurs sens super- 
posćs. Każdy wiersz jęgo miał być 

jednocześnie: obrazem. plastycznym, 
wyrażeniem myśli, wybuchem uczu- 
cia i symbolem filozoficznym; oprócz 
tego miał też być tnelodją*, Tak pi- 
sał krytyk i este'yk francuski w 1893 
r. wyrażając peWność, 'że jeżeli SiE- 
phase Mallarmć nie jest jeszcze naj- 
bardziej znanym poetą francuskim, 
to rychło nim zostanie. Było to aku- 
rat w tym roku 1893-cim kiedy w 
kierunek „modernistyczny" opaaowu- 
jący literaturę i sztukę uważał Max 
Nordau za stosowne cisnąć dwuto- 

Z SĄDÓW. 
Sprawa posłów ukraińskich w 

sądzie apelacyjnym. 

Głośna swego czasu Sprawa posłów 
ukraińskich, Ozuczmaja, Kozickiego i Wa- 
syńczuka wydanych sądowi przez Sejm 
znajazła się przed miesiącem na wokandzie 
„sądu apelacyjnego, który rozpoznawać miał 
tą sprawę zgodnie z decyzją Sądu Najwyż- 
szego przesazującą sprawę do nowego roz- 
poznania. 

Sprawa ta wówczas została odroczona 
owodu prośby obrońcy oskarżonych po” 

słów o zawezwanie na rozprawę wszystkich 
Swiudkėw badanych przez sąd okięgowy w 
Równem. 
„Początkowa projektowano rozpożna 

nie tej sprawy przez sd apelacyjny na se 
sji wyja+dowej w Równem lub Bize! 
n/B obecne jednak kwesija mi-jsca i 
minu została załatwiona definitywnie i 
ces odnędz:e się w Wilnie 27 lutego 7 

  

   

     

  

    

  

   

    

  

    
    

     

    

  

     
     

  

   
    

  

    
   

   
   

    
   

    

     

   

    

      

     

  

    

     

      

(KLAUSK 

Z Całej Polski. 
— Samobójstwo oficera na 

sali restaurac;jnej. Z Warszawy 
donaszą: Oaegdaj o godz. 1 min. 30 
w nocy na sali restauracyjnej b: 
Angielskiego, gdy orkiestra grała 
jednego 2 najmodniejszych tań: 
a dziesią'ki par splecionych wyk 
walo skomplikowane ruchy СВаг 
na, nagle roziegł się wystrzał rewol 
werowy. : 

Wszys'ko na sali zamarło... Kto 
żyw ruszył do stolika, przy którym 
leżał w kałuży krwi, trzymając w za- 
ciśniętej konwulsyjnie dłoni rewolwer 
brówning, 28-letuj porucznik ułanów | 
Jan Bartmański, służący w Podbrodziu 
pod Wilnem. 

Przypadkowo obecny na sałi po- 
rucznik lekarz skonstatował śmierć. 

Q przyczynie rozpaczliwego kroku 
krążą różae niesprawdzone z powodu 
później pory pogłoski o' zawodzie 
miłosnym i niesnaskach rodzinnych. 

Jak się okazuje, denat na 10 mi- 
nut przed samobójstwem zwrócił się 
do siedzącej przy sąsiedniem stoliku 
tancerki murzynki, mówiąc: 

Niech pani dziś mis tańczy; ja 
zaś z panią tańczyć nie mogę, gdyż 
jestem w mundurze. 

Murzynka, władająca *ylko języ” 
kiem fraacuskim, Barimaūskiezo ej 
nak nie zrozumiała i już w c 
potem tańczyła z jakimś młodzi 
cem 

Po chwili właśkiie rozległ się strzał: 
Denat siedział przy stoliku sam je- || 
den, oczekując widać czyjegoś przy) 
bycia. „M 

Na miejsce wypadku przybyła n4” 
tychmiast policja i dyżucni komet 
miasta, która zajęła się dochodzenić | 
w tej sprawie. 

Institut de Beaute 
w Wilnie przy ul. Mickiewicz: 37, ? 
m. 1, tel. 657, Leczenie kd, cery'1 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pyszczy, płam- na twarzy. Masaż 
eczniczy, Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. i łupieżu.  W,Z.P, 58. 

  

  

  

Nowość wydawnicza! : 
Opuściła prasę drukarską i znajduje | 

się we wszystkich księgarniach į 
najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 
„E r 

l CZEGZOTKOWEJ szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować dof 
drukarni M, Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80. 

CENA 5 ZŁOTYCH. 

@ 
® 

© 
@ 

czynna od godz 5 wiecz. 

mowem, piorunującęm dzielemn: |, 
tartung" (Zwyrodnienie), 

W. doskonale redagowanym i bf 
dzo ciekawym miesięczniku paryski” 
„La Nouvelle Revue Fraugaise“ w | 
zeszycie za listopad ub. foku, cótk 
poety, T S, Eiiot, Ungaretti, Hau 
Claudel, „Charpentier i kilku inn, 4 
wielbicieli Maliarme'go złożyli się W 
kiikadziesiąt stronie zbiorowego hl 
gusdla autora „Popoludnia Fauna] 
Po trzydziestu kilku łałach! Lepiej. 
poemacie, raczej dramacie Mailarmić 
в0 „Igitur“ wyraža się Paul Claudė 
że jest to dramat najpiękniejszy, 
bardziej wzruszający, jaki. wy 
wiek XIX-ty, Tak, dosłownie tak. 
pisał to C'audei w Tokio, w kwietł | 
1926-go roku. 

Mallarmel.. To istny rezerwużm 
istn: praźródło duchą dzisisjszej 
ratury ekspresjonistycznej czy fut 
stycznej—a i sztuki. Jeśli okoliczne» 
ci pozwalą, nie byloby rzeczą zb 4 
ną właśnie obecnie zaprezentowął: 
na tem miejscu Maliarme'go Jį. 
którzy © nim—zapomnieli, i 

Lecz wróćmy do Maeterlių 
: się Teodor de Wyž+- 

Nie Mallarmć zdobył wszęchświź 
wy rozgłos, jeno Maeterlinck. Jė“) 
jest istota jego, twórczość wytłutć| 
czy nam najlepiej—Zenon Przes| Я 
(Miriam) bo niema w Palsce gi! 
szego niż on znawcy w tej mat". 

р 
Di6.-N: | 

=



Эо 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 stycznia 1847 +. 

Dewizy i waluty: KURIER GOSPODARCZY 

  

     

       
     

   
    

    
    

    

   

                            

     

  

    
    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

  

   

    
   

  

Tram: Sprz, Kopns ZIEM WSCHODBICH Dory e 28 „B 
gia 125, 

1al charmeości, z wyjątkiem papierów war. domski, iaż.  Józefat  Kozielewski i Hoizacj 36110 36200 363.23 
A ktualne zadania. tościowych i towarów, korzyści ma- dyr, A Zarząd tworzy p. Loniya : su 4388 AE 

(województwa wschodnie stano- jątkowe nie mogą przekraczać 15 proc. Bolesław Weber. Roke 2563 3542 3554 
ią połać kraju o wybitnie rolniczym W stosunku roczaym tytułem procen: Przedsiębiorstwo otrzymało ża- praz: 26 12 26.78 26,66 

8 РЕа На et tu i prowizyj od udzielanych požy- stepstwo- Państwowej Żeglugi Mar- Szemicarja 17430. 174.73.. 173.87, 
arakterze, atoli posiadają StOSUM- czek Graz, aż do odwołania, 2 proc. skiej. W kofftu: zeszłego. toku spółka Stokholm 241 30 241.90 240.70 

owo do zajmowanej przestrzeni miesięcznie od sumy udzielanych po- otworzyła oddział w Wilnie przy ul. Sady 1050 4060 4040 

ajwiększą ilość nieużytków, które w życzek, tytułem wynagrodzenia. za Wy, Stefańskiej 39 tel, 1051, Qxidział Budapeszt (za 100 penas «) › 

igkszości wypadków przy tminimal- ubezpieczenie przedmiotów zastawu, posiada składy, place i boeznite ko- 15776 “16814 _ 157.38 
nakładzie pracy i zastosowaniu ich przechowanie i szanowanie. lejowe. Załatwia: ekspędycje, aseku- Paniacs Procentowe 

: tywniejszych Środków tech- „„UMowy o požyczki pienicžnė za“ racje, finansowanie, inkaso, Clenie, 8 proc. požyczta konw. 9700 — — — 
ajprymitywniejszyc rodków ECH warte przed dniem 2 stycznia 1927, żeglugę i magazynowanie. Dyrekto- ++ vcz»- dolarowa 8100 8000 — 
iczno -meljoracyjnych z łatwością w których korzyści majątkowe WyŻ- rami oddziału są pp. Józef Wincza O: >+ e 7 
ogłyby być przeistoczone w uro- ups PaK Pk nie ; Michał Brzostowski. BET : 

la bądź dobre łąki i past- Zostały pobrane przed tym terminem— xiemakie złotowe 37,20 37,75 — 
= 2 | ulegają wykonaniu w ten sposób, iż ERZE 5 Ei złotowe 4400 44.75 
sh korzyści te mogą być pobrańe w 4,5 proc. warszzzłotowe 40.00 | 40.75 

  
Staa zabagnienia i terenów trzech umówionej wysokości za czas do 

jewództw wschodnich: Nowogródz- najbiiższego. termiau - ich - płatności, 
jego, Poleskiego i Wołyńskiego, przyczem jednak termin ten nie mo- 

edług danych statystycznych zebra- że przekraczać dnia 1 lutego 1927 

ych za pośrednictwem gmin, przed- roku, "KRONIKA 
  

|, stawia się następująco: Obniżenie podatku. WTOREK — Ч/‘у”ц:п;:!е prądu elektryc:- 
RA = EJ kas 44 © nego. ział elektryczny . niniej- 
5 S$, $$,  P. Minister Skarbu oraz p. Mini- | Ge 775 Muai ina 36 dia BA. 1927 

POWIATY: 335 SSE zg ster Przemysłu i Handlu podaisali | Tytusa В Žas as 15 a. 37 r, we Środę prąd zmienny będzie wy- 
SSR SZ% SSS rozporządzenie, mocą którego са 40а Jutro łączony w mieście, od godz. 10-ej 
& ®а & №в ŠŠS 1 stycznia 1927 r. zostaje obniżona |. Telesfora rano do godz. 13-ej popołudniu. | 1. W-wo Nowogródzkie a pozikų od wszelkich cbro- SPORZ te SE Zakładu WOJSKOWA, . w handiu hurtowego do 1 proc. z иа ы Baranowicze 2263 339 15 Rozporządzenie to ukaże śię w zdnia 3 — 1927 r. 05 „I : 

Lida 5880 235 я dziepalku Usdw w dniach najbiiż- Ciśaiente | 167 2 Dedaiko prasKamiela Pooo” 
3 Nieśwież 2019 61 3 szych. średnie rawa. |ak.8IĘ RZ a pra 
4 Nowogródek 2544 153 6 | Tejpęaim |" _gc dzień Nowege a, odbyła się: = 
5 Slonim 4600 1172 25 KRONIKA MIEJSCOWA šreinia | — dsikoma Komispa Pobesowa dia ty 6 Stolpce 1798 72 4 roczników, które winny mieć ustałony 
7 Wołożyn 4248 1274. 30 в (o) Egzekucja podatku = O og sou. m śe służdy wojskowej, p 
— — — — © owego i gruntowego. Oży- : przepisow ustawy: 0 powszech- 

\ Całe w-wo 23451 3306 14.1 wienie życia o podoRaogc oc: d Wiatr | | Południowo-Zachodni. nym, obowiązku. służby wojskowej. 
‚ datnia kopjunktura cen przedewszyst- przewažający J ‹ Wobec stwierdzęnia, iż szereg, osób 

2. W-wo Poleskie. kiem na produkty rolnicze, spowodo- _ Uwagi: Pochmurno, Mgła. Przelotne z przyczyn ważnych i dostatecznie u- 
1 Brześć n/B 4845 1081 208 wały znaczną poprawęjzdolności płat- opady. Minimum za dobę — 220C, Ten- motywowanych, obowiązku tego wy- 
2 Drohiczyn 2362 603 25.5 miczej podatników. Z uwagi na po- 49862 barometryczna spadek ciśnienia. pełnić nie mogi, O IE 
3 Kamień - Ko- wyższe Mia. Skarbu poleciło zacho- aS. dowanie Dodatkowych Komisji Pobo- 

szyrski 2892 1482 51.3 wać jaknajdalej dk czujność nad ; URZĘDOWA. rowych kontynuować aż do chwili 
4 Kobryń 2976 1940 65.2 prawidłowością i napięciem egzekucji — (o) W sprawie wysiedlenia gdy wszyscy będą mieli określony 
5 Kossów 3578 1461 40.8 podatkowych, prowadzonych przez cudzoziemców. W związku z po- stosunek do wojskowości. г 
6 Łuniniec 5930 3517 593 władze skarbowe | instancji. Egze- głoskami o mającem nastąpić masa* Posiedzeńia Dodatkowych Komisji 
1 Pińsk 6417 2248. 35.0 kucja ma być kierowana przedewszy- wem  wysiedleniem cudzoziemców, będą się odbywać co dwa tygodnie. 
8 Prużana „^ 2493 497 190 stkiem na „zaległości w podatku do* szczegółnie tak zwańych bezpaństwo= S:czegółów można zasięgnąć w refe- 
$ęSarny — 5441 1260 23.1 chodowym i gruniowym. jowych, dowiadujemy się z miarodajne- racie wojskowym Komisarjatu Rządu 

10 Stolin“ 5352 1988 372 = 1) Koncesje na małe ka- go źródła, że pogłoski są bezpodstaw- w godzinach urzędowych. 

| Całe w -wo 42286 16037 40.0 wiafnie. Jak się dowiaduj:my, wła- ne, Wprawdzie wchodzi niebawem w _ — (o)Frzegiąd urodzonych od 
dze odriośne nie przediužą  karcesji życie rozporządzenie o cudzoziemcach, 1883 do 1877 r. Obecnie' posiadają 

- ie. na utrzymywanie małych kawiarń na nie ogranicza ono jednak pobytu cu- dokumenty, stwierdzające stosunek do 
oma rok 1927 tym wszystkim kuocom, dzycdełąców przebywających w Pol- służby Wójnkowej mężczyźni od 18 

2 Horoch 3814 18 80 KórY przekraczałi stale przepisy © sce legalnie i przeciwko tej kategorji lat życia do urodzonych w roku 1883 2 Horochów 1746 105 _8.0 godzinach handiu. W wypadkach tych żadne kroki nie będą podjęte. włącznie. W najbliższym czasie, ma 
za Bas 24 pod pozorem utrzymywania kawiarni _ — (o) Blety ulgowe dla pra- skutek specjalnego zdrządzenia, pod- 
4 Kowel. | 5333 1653 310 uprawiano do godziny ll-ej w nocy cowników państwowych. Z dniem dani będą przeglądowi i zaopatrzeni 
5. Krzemieniec 2772 111 40 handel artykułami spożywczemi, do- 1 stycznia 1927 r. abowiązują nowe w książeczki wojskowe mężczyzni u- 
6 išuboml 2399 1247 52.0 zwolony, jak wiadomo, jedynie do przepisy w sprawie nabywania kóle- rodzeńja od 1883 do 1877 r, którzy 
7 Luck 4751 1093 23.0 godz. 7-ej wiecz. Z drugiej strony do wych biletów ulgowych dla pracow: nie są oficerami rezerwy i pospolite: 
8 Równo — 2945 147 5.0 włądz odnośnych od dluższego.czasu ników państwowych. W myśl tych go ruszenia. 

j 9 Włodzimierz 2231 245 11.0 napływały skargi przeciwko nielojalnej przepisów niestatowi pracownicy, prak- SZKOLNA 

3 2№ konkurencji, jakiej dopuszczają Się tykanci i pracownicy kontraktowi nie S ICC 
Cale w-wo 30288 7535 247 te kawiarnie». mający legitymacyj urzędnicy otrzy Jasełka. Przedszkole Pel. Mac. 

— (0) Nielegalny handel m'ę- 
sem. Ostatnio rozszerzył się w Wil- 
nie nielegalny handel mięsem. Według sy na mocy wydanego có miesiąc 

а : informacyj producentów mięsnych, zaświadczenia swej władzy, stwier- Е 
gródzkiego wynosi 14.1, dla Wołyń” mięgg niezbadane przez nadzór sani: dzającego, że ak parai ik miesz MY X miekų: przedazkolnym.. „Sajegd skiego — 24,7, zaś dla. Poleskiego farny roznoszone zostaje pa.podwó- ka poza miejscem Swego urzędowa- Koła P.M.S. im. Sienkiewicza, upsa. 

dochodzi do 40. W iabeli tej pomi- rzach, zwłaszcza w dni świąteczne, aż” Prakówalcy etatowi otrzymywać pa I emo dakneliieznicjnia pny” 
iśmy milczeniem w-wo  Wileńskie e) Koiėi rięsne poz:mykane. Jak będą uigówe biiety na mocy posia: m “ma to mite popołudnie zj 1 » i . > i i > i sienai oinaka Gino paiza. t Seven, V wikt ziem dnych Ie ymoj S Cholnke Bra 8 Vis 00 liśmy już rok temu w wyczerpujących — (o) W sprawie dzieci nie- stąpią z całą bezwzględnością prze- ci odziny 5-ej po pol. w sali gimn. 

artykułach 6 potrzebach meljoracyj- ciwko nielegalnemu kasliewi okedw, znanych rodziców. Zagadnienie sta- |, Lelewela odbędzie się zabawa przy 

nych Wileńszczyzny. który uki ; i nu cywilnego dzieci niezvanych ro- „Choince* dla uczącej się młodzieży, 

(* Tak znaczny obszarnieużytków Od- uwagi na możlwość mięsa. pocho- "— mie pór a kaza jak sm mn. E. © 2 po” ; w interesie porządku publiczn cielskiej gimn. E. Orzeszkowej. 
dawna już powinien był zwrócić u- oco z chorych sziuk bydła. 6 , E I 
wagę miarodajnych czynników a W monopi 

i w interesis łosu tych dzieci. Znaj- Zabawa. urozmaicona będzie špie- a ae „wieje koneswi duje się bowiem w państwie znaczna wem, szopką betlejemską, tańcami (na my $ ujemy, : ze ierwszym rzędzie związków komu wyniku interwencji zainteresowanych kon- iieść dzieci podrzuconych, znalezio- estradzie), chórem i innemi 
3 : ‚ Sch, gów olenych da śbrawowć- cesjonarjuszy, Min. Skarbu usiali wedłu 

alnych, Е 
atrakcja- 

i g nych, zaajdujących się w pieczy osób mi. — Wstęp dla młodzieży szkolnej 
wszelkiego prawdopodobieństwa koficow; By? įdujący ® pieczy ер ł y j 

siła pieczy nad rozwojem  miejscowe- termin przeprowadzenia rewizji konces 
do rolnictwa, oraz organizacyj rolni: 

sj trzecich, których rodzice są zupełnie 50 gr. dla dorosłych 1 zł. 
monopolowych, w szczególności mówdć biję nieznani, a które same ani nie =. POCZTOWA 

: ЁЩЁ:ЁЁ.ЁЁЕЁ' „28 potowę roku 1928. „Po- ly wciągnięte do 2. s 22 © 240) Lastracje.utzędów Bo- 
2 = + 2 | czych. Szereg przyczyn, przeważnie sta tości AAA BE a nego, ani nie otrzymały legalnego „owych. Jak się dowiadujemy, z 

‚ natury fiskalnej, wpłynął hamująco Na wygasania tych koncesyj ną skutek śmierci, 
iwicjatywę w tym kierunku i dopiero likwi acji przedsiębiorstwa 1 t. p. Narazie 
w listopadzie ubitgłego roku oddaw: 

nazwiska. . > 
> Г е „ dniem 1 stycznia rozpoczyna swą 

i Baisa ima i no ——> działalność komisja kontrolna urzę- inwalidom przyzn=ne będzie p'awdopodobnie Iożono na wszystkich obywateli Pań- dów. pocziowych, / W...majbliższyni 
ke once ż sia ta- stwa obowiązek doniesienia 0 istnie cžasie“KOMISTA ta "przybe dzie do Vil. 

„ kim przedsię om, rz a z PU A Ars S 3 b 
ma nurtująca myśl przybrała e: : E e zlota a ją jedno- niy fakich Be ao rodcie0w na, gdzie. przeprowadzi seata 

nė formy w postaci powołania cElo- > bez względu e czy dzie Lia iustrację ai pocztowego. Wyniki 
. wego związku metljoracyjiego — па Li nich zostały znalezione, czy znajdują prać komisji, która zbadą sprawność 

|, obszarze wymienionych trzech wo- się pad ich opieką, czy też ah urzędu pocztowezg6, przekazane będą 

kla: stycznia o godz. 4-ej po południu w 
sali Gimn. im Lelewela (Mickiewicza 
38) Jasełka loterję i zabawę dia dziat- 

mują 50 proc. zniżkę tylko prz 

jak widać z powyższej tabeli pro- bywaniu biletów miesięcznych "i 
cent zabagnienia dia w-wa Nowo- 

| jewódziw Sp. Akc. C. Hartwig as ad lex nakłada goneralnej dyrekcji poczt i tele- | : : ai Li S : afów. Tego frodzaju celowy Związek w Poznaniu nietylko co do wypadków zaszłych BV fów. RÓŻNE; 
meljoracyjny jest nie mainj pożącany po wydaniu ustawy, ałe nizciągą go 

W_dn. 20 b. m. odbyła się w lo- — Qaureat konkursu mickie- д ISG je- na wszystki dki przed Usiawą. ABE na terenie naszego Waje- kalių Banku Związku Spólek_ Zarob- ab spox 1927 Eu yć wiczowskiego w Wilnie. Artysta- ziwa. kowych Vili walne zebranie Sp. AKC. wa termin zgłoszenia wszystkich dzie- rzeźbiarz p. St. Szukaiski był wczo- (k-skd).  C. Hartwig w Poznaniu pad -prze- c; nieznanych rodziców. Po tym tęr- raj wieczorem na przyjęciu u p. wo: 
wodnictwem prezesa Rady Nadzor- 
czej Stanisława Krysiewicza. Sprawo- 
zdanie zacządu przędłożył dyr. We- 

INFORMACJE. 
ber, a Rady Nadzorczej p. Krysie- й ie : * | O lichwie pieniężnej wicz. Biłans majątk. zamyka się w akty- 

Z dniem 2 stycznia 1027 r. we- Wach i pasywach sumą 0.723 73447 kryć wszystkie wypadki niezgłoszenia nienia, 
zło w życie rozporządzenie Ministrów 2: Najważniejsze -cytry po s'ranie dzieci, o których mowa, przyczem  DZiś.o godz 6 pip. Zarząd Ko- 
Skarbu i sprawiedliwęści, zmieniające Czynnej wykazują: weksli na 241855 wjnni pociągnięci będą do odpowie- mitetu Ołównego wydaje czarną ka- |częściowo ostatnie rozporządzenia 0 zł. dlużnicy 1054.285 zł, zarząd i gzjalności. wę w lokalu Klubu” Inteligencji Pra- 

Bichwie pieniężnej z dn. 7 września oddziały ca 733.000 zł, wykłady ca Zatwierdzenie konfiskaty, SUl47<i. s%zy ul. Mickiewi.za 17. Za- b. 282.000 zł., ruchomości „TAZEM CA w gniu wczorajszym 3 bm. na pa. prószenia U członków zarządu. Opła- 
W myśl nowego rozporządzenia, 297.000 zł., nieruchomości: przeszła siedzenieniu gospodarczem Sądu O- @ 2 zł na rzecz budowy pomnika. 

przy pożyczkach terminowych oraz 2.672.000 zł, w Poznaniu, Byd- kręgowego Wileńskiego, rozpatrywa: R enzo gorąco 
ta zastaw papierów wartościowych, SoSZczy, . Warszawie, Krakowie, no sprawę nałożonego / przez s 4 Polecamy. adzinę „Alfonga: Koslowakigo ' й + L z zam. Mostowa 17 m. 6, zredukowanego po- towarów i ruchomości, przy dyskan- Łodzi, Zbąszyniu, Sopotach, Gdań: jsarza Rządu na m. Wilno a- sterunkowego Policji Państwowej, chorego 
cie weksli, na rachunkach debeto- SKU; OQdyni i we Lwowie. Ka- P: sri A > : i ła « i K х . е ja Н na grūžličę pluc, ktėry posiada córkę 6-Cio 

ych kredytu otwariego, dalej ed pitał akcyjny wynosi 2 miljony zł. Kiubu Kdoruakiej RA ke ini Itnią Edek wała SCM warancyj, udzielanych w formie in- fundusze rezerw, specj., amort. į dy- botniczej Hromady”, gdzie zamiast soja data ps a a ti, na wekslu i in. — korzyści ma- spozycyjne razem ca 1.050 tysięcy zł., koriawożdźć sejmowych wydawcy u- choroby męża i dzieci. ay, : ё nie mogą przzkraczać 15 banki i wierzyciele ca 2 miijony zł., mieścili rzekręcone wyjątki czyniąc SPORTOWA. w stosunku roczrym. Ch zysków i strat zamyka się z mich <= odezw i wezwań anty. _ — Zawody narciarskie Zarząd Seścji Wymieniony: procent nie obejmuje ©)fr4 2.070 440.84_ zę., czysty zysk aństwowych komunistycznych. Narcarskiej Akademickiego Związku Spor- 'zwrotu kosztów, porta, damnai opłat WYNOSI 15148620 zł, j podzielony P Sesja Bowiodarech po rozpatrze. towego w Wilnie zawiadamia, iż w dniu [1 'stemplowych, oraz nie obejmuj: pro- został "ak następuje: 4 proc; dywi- | AŚ podstawie ar. 999 Stycznia r. b. organizuje pierwsze w 
L wizji obrotowej narachunkach ctwar- den iy dla akcjonarjuszów 80,000 zł, = - zmył Bik Ko sezonie propagandowe zawody narciarskie 
| iEgo kredytu i bieżących, która je- tantiemę dla Rady Nadzorczej 1400) ne е : Bi = RA 7 "waże. (dnak nie może przekraczać jedną Zł 2 proc. superdywidendy 40 000 zj., (Wierdziła, ue c 

y Czwartą proc. kwartalnie od większej i do przeniesienią na rok  następn MIEJSKA. Na program zawodów składają się: bie- 
trony obrotu po potrąceniu salda i 17.786.20 złotych. W skład Rady — (o) Pogotowie ratunkowe gi wprawnych —8 kim. początkujących— 

1 i ili lm., młodszych (uczai — od lat 16 do Ozycyį trankowych. Nadzorczej wchodzą pp. Stanisław udzieliło w roku 1926 pomocy w G kinų 4 šia > dla pań. Pozatem Przy+pożyczkach na zastaw 

4 

mlnie.władze w drodze ścisłych dą. iewody Raczkitwicza. Zaproszeni teź 
chodzeń urzędowych za pośredniet- byli członkowie Zarządu * Komitetu 
wem urzędów gminnych, policji, urzę- głównego Budowy Pomnika Mickie- 
dów stanu cywilnego, domów pod- Wicza. Ogiądano ;model nagrodzony 
rzutków i t,-d. bęją się starały wy- 1-Szą nagrodą. Twórca dawał objaś- 

ru- Krysiewicz, S. Samulski, ks. sen. 3961 wypadku. Wyjazdów na miej. idstatie są” Skoki kol koczni: Adamski, Stefan Kałamajski, Wł. Ra- see wypadku było 2187. | in Žaga balą MEGA An 

Aleksander Kleszezyfiski 
długoletni dyrektor Wileńskiej Reprezentacji Warszawskiego 
T-wa Ubezpieczeń zmarł nagle w Milanówku dn. 31 XII r. z. 

przeżywszy lat 65. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Warszawie w Kościele św. Karola 
Boromeusza na Powązkach dn. 4 I r. 

w grobach 

b. poczem nastąpi złożenie z włok 
rodzinnych. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

    

   

   

sławia w Sobotnikach przy grobie 

Wrażenia teatralne 
Jana Aleksandra Fredry „Oj, młody, 
młody! .* Komedja w4 aktach m uję- 
cia i opracowaniu kierownictwa 
Reduty, wystawiona w gmachu te- 

atralnym na Pohulance. 
Oczywiście, żę nie sama krotochwila 

syna autora „Zemsty* i „Ślubów* a 
ojca autora «Stowarzyszznia kobiete 
interesowała. Iateresowało jej «ujęcie 
i opracowanie» przez kierownictwo 
Reduty. 

„Oj, młody, młody! *drugiegoz Ко- 
lei Fredry obdarzonego talentem ko- 
medjopisarskim jest prawie jednolat- 
kiem „Wieka i Wacka” Przybylskie- 
go. Symalkowie starego Kiepackiego 
ujrzeli światło... kinkietów teatralnych 
w roku 1886-tym; Józio Wirecki przy- 
jechał po raz pierwszy z Krakowa 
na wakacje do majątku pp. Odyń- 
skich we dwa lata potem, w 1888-ym. 
Cała ta hultajska trójka z jednego 
obyczajowego odlewu. I o Jėziu 
Wirzckim możnaby to samo powie- 
dzieć, co mówi stary Klepaci o 
swoim Wieku. i swoim Wacku: 

— егса w nich dobre, tylko te nie- 
zczęsne jarmarki ich gubią! 

Józio z krotochwiii Fredry syna 
jeszcze do jarmarków nie dorósł; do- 
rósł jaż tylko do pokojowek. W za. 
łożeniu autora miał być i w nim tem- 
perament szlacheckiej rasy zapalnej, 
lekkomyślnej ate i zdolnej do _ ofiar- 

Szk. im. Sienkiewicza urządza dn, 6 nego czynu. Ob, trzpiot, szaławiła, a 
naiwny, okrutnie jeszcze naiwny... 
żóltodziób... smarkacz... przebudzają- 
ca się wiosna.. 

Stała się rzecz nieoczekiwana. 
Na scenie Reduty stara, zawiesista 
krotochwila wojaka z pod sztandaru 
Wybickiego na: Węzrzech, nasza, po: 
<zciwa krotochwiia z «białego dwor- 
ku» wiejskiego: w połowie nabrała 
rumieńców francuskiej farsy, nawet 
wcale pikantnej, a w połowie rozpły< 
nęła się przy końcu (w reduto- 
we ' symbolizacje przy  grupowa- 
niach się & ła  „Wesele*,; przy 
niesamowitych światłach  rzuca. 
jących się w okna z przeniebieszczo- 
nego ogrodu, przy zagadaniu pana 
dziedzica nawet wierszem. Józio, — 
Józio z „Oj, młody, miodyl“ — wy- 
rósł nam nagle w oczach z aktual- 

DZIECI i RODZINA, 

  

We Środę 5 stycznia odprawioną będzie w Kościele parafjalnym Żemło: 
fundatora i w Wilnie w Bazylicie w 

Kaplicy P. Jezusa o g 9 m. 15 w rocznicę śmierci Msza Ś, za duszę 

Š. + P. 

Władysłaou Hrablego Umiastowskiego 
i za wszystkich Umiastowskich Herbu Roch IIL, 

nie uświadomionego chłopca prawie, 
że na początkującego  erotomana 
mdlejącego ma otomanie, . między 
trzema kobietami, bynajmniej nie z 
nadmiaru — pacholęcej dziewiczości. 

Nastąpiło na scenie Reduty kom- 
pletne rozstylizowanie sędziwej kro- - 
tochwili. 5. į 

Nie będziemy, rzecz prosta, roz- 
dzierać szat. Wielki to nawet zaszczyt 
dla starej krotochwili, że się wogóle 
coś z nią jeszcze robi. Ale fakt po- 
zostanie faktem, że się dyr. Osterwa 
bawi ze sziukami jak z orzeszkami 
na choince. To wyzłoci, to nafasfory- 
zuje, to zawiesi tak, to zawiesi owak, 
to dziurkę zrobi i pogwiżdże, to 
oczka namaluje i nosek dorobi. Co 
chce wyprawia. 

A'bo — takie np. dzieją się salto 
mortale. Akt pierwszy przeżywamy 
w salonie pp. Odyńskich umeblowa- 
nym ściśle według recepty Stanisław- 
skiego. Nic dodać, nic ująć. Jakby 
żywcem gdzi:ś z wiejskiego, przed- 
wojennego dworu . przeniesiony na 
scenę. Nawet fortepjan od dobrych 
dwóch lat stroiciela. nie widział. A 
drugi akt dzieje się.. gdzie u licha 
dziać się moż:? To ma być nasz, 
poczciwy, polski, las? Ależ to jakaś 
ORO CZNA puszcza małowana przez 
jakiegoś. Gauguin'a lub Cėzanne'a, 
jakiś neo-prymityw, o jakim się z pe- 
wnością Janowi Aleksandrowi Frędrze 
nie śniło. 

Prawda, nie opłacało się malować 
las akurafny @а jednego epizodu 
pra i to jeszcze Fredry juniora... 

е — 

Grano z ogólną staranqością i 
ogólnem powodzeniem — a doktór 
Cyryl Puffer był wprost rozkoszny. 
Wykapany konterfekt dobrze znanej 
Wilou osobistości, Ton atoli nadał 
sztuce, rzecz oczywista artysta grają- 
cy główną periso”ę. Józia Wireckie- 
go — według reżyserskiej dyrektywy. 
Qi wzięcia się do rzeczy Józia zale 
żało wszystko, zależał charakter na- 
dany sztuce i typ. 

Publiczność w głębi widzowni i 
w wyższych jej sferach Śmiala się z 
byle czego a publiczność mniej wra- 
żliwa klaskała od czasu do czasu. 
Osób wogóle zebrało się na premje- 
rze sporo. Cz. Jankowski. 

1 ————5 0 ZYCZE CEA O OCZ WAS YA OOWOOOZOEOE, 

tokolskie przy ul. Holend ernia, za gma- 
chem budującej się Szkoły Technicznej. Po- 
Cczątek zawodów o godzinie 11-ej, zgłoszenia 
zawodników do dnia 7-g0 sycznia r. b. w 
Sekretarjacie AZ$ Baksztą 11, ' 

TRATR į MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dziš i ju- 
tro komedja Fredry (syna) «Oj mlody, mto- 
dy< w opracowaniu zespołu Reduty, 

Bilety i abonamenty nabywać można w 
biurze podróży <Orbis» od god. 10 — 4.30 
w dnie powszednie i od godz. 10—12 w nie- 
dziele i święta. W dniu przedstawienia bile- 
ty sprzedaje kasa teatru Reduta. 

s= Dzisiejsza premiera w Teatrze 
Polskim, Dziś na tepalai Teatru Polskie- 
go wchodzi amerykańską komedja Mongom- 
mery'ego «Tajemnica powod :enia>. 

Antor w dosadny sposób wsk:z0je wi- 
dzom j*k zdobyć powodzenie w Życiu, na- 
{еёу tylko posiąść jego tajemnicę. 

Tajemn ca ta jest bardzo nieskompliko- 
wana i dia každego dostępna czy to w 
Ameryce Czy to na naszym kontynencie, a 
kto chce zdobyć ją po lądowo niech się po- 
fatyguje do Teatiu Polskiego a nasi artyści 
wytłomaczą mu to w zupełności. 

<Tajemnica powod:enia» graną jest o- 
becnie na Wszystkich scenach €u:opejskich. 

Jutro <Tajemnica powodzenia». 
— Popołudn ówka czwartkowa. We 

czwartek, jako w dzień Trzech Króli graną 
dzie po raz ostatni w sezonie krotochw ia 
. Rapackiego <]а tu rządzę». 

W akcie il-im — rewja taneczna. 
— Premjera następna. Zespół Teatru 

Polskiego przystąpił do prób z sensacyjnej 
sztuki «Proboszcz wśród bogaczy». 

Ofiary. 
Dzieci 3-g0 oddziału szkoły <Dziecko 

Polskie< dla dzieci Kozłowskiego złot. 3. 
Kapitanowa J. dla zredużowanega Ko- 

złowskiego zł. 5. 
Zamiast wizyt Noworosznych przez ze- 

spół Sędziów i Notarjatu na rzecz potrze- 
bujących dorażaej pomocy Weteranów Pow- 
stania 1863 r. 

Pp. M. Dembicki, Dmowski, Hoppen, 
A. Jundziłł, J. Klott, St. Łopaciński, L. Łu- 
kaszewicz, L, Mertens, W. Mokrzecki, Н, 
Muraszko, A. Orlicki, A. Owsianko, M. Plu- 
ciński, J. Rubel, B, Rybakiewicz, Sienkiewicz, 
A. Stankiewicz, At. $Świeściak, Szawłowsśi, 
W. Urniaż, J. Wojciechowski. 

, Na ogólną sumę zł, 59. (pięćdz'esiąt 
dziewięć zł.). 
dz Na rzecz komitętu „Chleb dzię- 

tiom* zamiast wizyt noworocznych 
w dalszym ciągu złożyli ofiary: 

Urzędnicy Wileńskiej Dyrekcji Ceł: 
Stanisław Chmielews*i 10 zt., Konstanty 

Hofman 2 zt., Konstanty Kryczyński 2 sł., 
Adam Jankowski 2 zł., Teodor Konopko 1 
zł., Dominik Hołownia 1 zł., Adotf Kwieciń- 
ski 1 zł., Władysław Lutostański I zł., Leo- 
pold Wiewiórka 1 zł, Helena Rupińska I 
zł, Marja Murawska 1 zł., Stanisława Her- 
mano ska 1 zł. Rszem 24 zł. 

Urzędnicy Urzędu Celnego w Wilnie; 
Stefan Zys 2 zt, Mieczysław  Szcza- 

bełek 1 zł, Józef W szniewski 1 zł, Witold 
a 1 zł. 2 5 zł. 

rzędnicy Oddziału -. Ce' ne ы 
dworou Osobow/m w Wilnie: „ata 

Aleksander Olchowicz 1 zł., Józef Ko- 
c 1 s? i Lasocki 1 zł., Stefan 

orup8] ,0.gr.. Zygmunt Bierozowsk: 
1 zt, Razzm 4,50 al. > й 

Ogółem 33 zł. 50 gr. 
Urzędnicy Ozręgowego Urzędu Ziem- 

sc: й 
* Łaczyfński 10 zł., M. Teodorowicz 

wa I zł., Mo"rzecka 1 zł., Tadeusz Kamoja 
5 zi. Stefanowiczówna 1 zł, 0, Niedbojski 
2 zł, Michał Komocki 2 zł., Dominik Jsku- 

bis yn 22t., J. H+wsawics 2 zł, J. Rybiń- 
ski 2 zł., A. Łickiewicz 1 zł,, G. Ozonowsti 
I zł. E. Kamiński 1 zł., J. Dowgiałto 2 zł., J. Milewsk: 2 zł,  J. Dorożyński 2 zł., St. Sulgo:tow:ki 1 zł., A. Pogorzslska 1 zł. H. Grzyb 1 zł., S. Wasilewski 1 zł, Wła dysław Hauryłziewicz 1 zł, B,Kufesiński 
1zł., A. Jasienkizwicz 0,50 zł./ L. Zapaśni- 
kówna 1 zł, Dya<owski 1 zły Tad, 
ski 2 zł, Ro;owska 1 zł., Pėrko wski 
K. Szydłowski q zł., M, Sxrwittówna 0,50 zł., S. Kiborttówna 0,50 zł, St. Cieśliński 
1 zł. M. Bajko 1 zł. Razem 5250 zł, 

„ Urzędnicy  Dyrekqi Uve:pieczeń w 
kę" Oktzej 

ack'ewicz Oktswjusz 3 zł, Juchńie- 
wiczowa 1 zł., Matyiewicz Aifons fa. 
lecki Aleksander 1 zt. Pankiewicz Šiani- 
sław 1 zł,J. Terechowiczową 1 zł, H. Brzuszkiewicz 1 zł., A. Haitowski '1 zł. 
Dorożyński | zł, T, Żebrowska I zł, M. Martyno wiczówna 1 zł, S$. Chodasewicz į 
zł. H. Romarowiczówna 1 zł., Sigmuado- 
wa I zł., |. M kurski 1 zł., Solecki i MF. 
Orłowski, 1 zi., S. Mesin I zł, Pan- 
kiewicz 1 z., Władysław Wielunow 1 zł. 
1 Krzyżan 'wski 1 zł. Razem 23 zt. : 

p. Andrzejostwo lupalscy 5 zł. 

Olań- 
1 zł.,



a 

Manifestącje komunistyczne przed pałacem Repre- 
zentacyjnym 

W dniu 1 b. m. około godz. 1 
i pół p.p. organizacje komunistycz* 
nej młodzieży 'w Wilnie urządziły 
manifestacje przed mieszczącem się 
w pałacu reprezentacyjnym mieszka- 
niem p. Wojewody Raczkiewicza. 

W chwili gdy p. wojewoda Racz- 
kiewicz rozpoczął przyjęcie w swem 
mieszkaniu prywatnem, zgromadził 
się na placu Katedralnym tłum ma- 
nifestantów około 120 osób, ze zna- 
nym władzom bezpieczeństwa prze- 
wódcą Komsomołu wileńskiego Gold- 
bergiem Majzerem na czele. 

Manifestacja miała na celu za- 
akcentowanie sprzeciwu młodych ko- 
munistów przeciwko ostatniemu za- 
rządzeniu p. Wcjewody, zakazujące- 
mu uczęszczanie młodzieży w wieku 
szkolnym na zebrania o charakterze 
politycznym. W jednej chwili ufor- 

Agitacja wywrotowa w 

mowano pochód i zczerwonym tran- 
sparentem z napisem: „Precz z fa- 
szystowskim Rządem marszałka Pił- 
sudskiego*; „Precz z wojewodą Racz- 
kiewiczem*; „Niech żyje Komsomoł* 
ruszonu ku ulicy Uniwersyteckiej. 

W chwilę po rozpoczętej manifes- 
tacji na miejsce wypadku przybył 
pieszy oddział policji, zręcznym ma- 
newrem rozpraszając manifestantów. 
W czasie likwidowania pochodu je- 
den z komunistów Graszun Abram 
rzucił się na nadchodzących policjan- 
tów, lecz w jednej chwili został obez- 
władniony i aresztowany. Wśród are- 
sztowanych 11 uczestników pochodu 
znajdują się przewódcy i organizato- 
rowie komsomołu wileńskiego Gold- 
berg Majzer, Graszun Abram i Ko- 
rycki Mojżesz. 

pow. Wileńsko-Trockim. 
Wiec Związku Chłopskiego w Rudominież 

Teren gminy Rudomińskiej pow. 
Wileńsko-Trockiego w ostatnich dniach 
został ponownie. „zaatakowany* przez 
r. zw. Związek Chłopski. Rozrzucono 
w znaczniejszej ilości  wywrotową bi- 
bułę agiiacyjną, oraz odbyto szereg 
wieców w samym m. Rudominie. O- 
statnio wiec zorganizozał Wojewódzki 
w imieniu wywrotowego związku drob- 
nych rolrików Kresów Wschodnich 
w dniu 2 bm. Zawdzięczając cbec- 

ności oddziałów policji wiec zakończył 
się spokojnie. 

Wedlug uzyskanych przez władze 
bezpieczeństwa informacji, na ostatnio 
odbytem poufnem posiedzeniu leade- 
rów Związku Chłopskiego, postano- 
wiono gminę Rudomińską uczynić 
bazą operacyjną na cały powiat, oraz 
utworzyć specjalne komitety powiato- 
we Związku. 

Zuchwała kradzież w komendzie policji konnej. 
W noc Sylwestrowa z 31 na 1 

b. m. w komendzie policji konnej przedostać się do wnętrza budynku 18641, 
przy ul. Żeligowskiego Nr. 4 doko- pod pretekstem spotkania tam ze e 
nano zuchwałej kradzieży ubrań, bie- 
lizny, oraz znaczniejszej ilości rewoł- 
werów, 

Natychmiast po wypadku wdro- 
żona dochodzenie. 

Funkcjonarjusze urzędu  śledcze- 
go, po zbadaniu policjantów konne- 
go oddziału, stwierdzili, iż posterunek 
policyjny przy ul. Żeligowskiego był 
częsio odwiedzany przez byłego fur- 
mana Magistratu Rajkowskiego Bro- 
nisława, który korzystając ze znajo- 
mości z jednym z policjantów często 
odwiedzał posterunek, a jako dawniej 
przez wszystkich znany furman ko- 
rzystał z zaufania. 

W noc Sylwestrową Rajkowski, 
mimo iż posterunki policyjne jak 

zwykie pełniły 

Roku. 
W  dalszem wykonaniu pized- 

sięwziętego przez Rajkowskiego pia- 
ru, zdołał on niepo-trzeżenie pize- 
transportować znaczniejszą ilość krót- 
kiej broni palnej oraz trochę bielizny 
i ubrania do oczekującej nań, przed 
posterunkiem dorożki, której woźnica 
był z Rajkowskim w zmowie. 

Po zbadaniu policjantów i pozo- 
stawionych przez Rajkowskiego nie- 
zatartych śladów kradzieży, funkcjo- 
narjusze urzędu śledczego dokonali 
w dniu 2 b. m. rewizji w mieszkaniu 
Rajkowskiego przy ul. Wielkiej 46, 
gdzie znalezicno cały transport skra- 
dzionych policji rzeczy, 

Echa nadużyć w pow. Dziśnieńskim. 
W związku z wykrytemi maduży- dotychczas godność architekia pow. 10-ej 153530, 2 ej 03378, serj: 9 ej 111093. 111095, serji 20-ej 163572, 

ciami władze miejscowe zawiesiły w Wiieńsko-Trockiego. 163876, serji 33-ej 193346. 193347, 193348. 193349. 103350 103351, Z powodu LIKW;DACJI sprzedajemy na 
czynnościach inżyniera powiatowego _ Czasowo funkcje zawieszonego 193352, 193353, 103341, 193354, 193356, 193357, 103358 193350, serji PPIANINA ORIECRG c" PER 
pow. Dziśnieńskiego p. Chojnackie- buchaltera pełnić będzie jedem Z O-ej 111092 1 11094, serįi 20- į 163515, 163570, serji 11 ej 126241. serii › Dom. H..K. Į 
go oraz dwóch podwładnych urzędni- 
ków, buchaltera i technika. 

Na stanowisko pew. inżyniera 

Mironewicz, 

Fałszywe dolary 
Tutejsze władze bezpieczeństwa 

stwierdziły, że od dłuższego już c- 
kresu, u różnego rodzaju aresz!owa- 
wych szpiegów sowieckich, agitate- 
rów i innego rodzaju elementów wy- 
wrotowych, pozostających na uslų- 
gach sowietów, znajdowane są syste- 

„został inž. piastujący 

nych przy Urzędzie Wojewódzkim. 

ma podaniu tej garści informacji. 

płyną z Mińska, ° 
matycznie fałszywe dolary. 

Pieniądze te, jak twierdzą arzesz- 
towani pochoczą z Rosji i mają 
wygląd zupełaie nowy. Podobno So- 
wiety roboię szpiegowską opłacają 
dolarami w 50 proc. fałszywemi, 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
cy domów przy ul: Oszmiański 1 i 2. Sza- 
welska 3 i 4. Szpitalną 8 i 16. Il Jatkowa 4. 
Ostrobramska 9 i 11. Żydowska 15. 

Do Il Komisariatu, ul.: Żelazna-Chatka 
NrNr 15, 17, 22, 28, 33 i 34, oraz posesje: 
acharewa, Żurowa, Ludoje, Gryck ewicza, 
Ogórcow:, Potockiego, zawickiego, Wobo- 
lewskiego, Borejko, Uszkiewicza, Boruszko, 
Paszkowskiej i Górssiego. : 

Do III Komisarjatu, ul.: Dąbrowskiego 

Nr 3, 5, 7, 9. Św. jakóba Nr 6-b. Gazowa 
Nr 4. 1 Baterja Nr 1, 2, 2-a, 3, 4, 5, 7, 9, 11. 

Do tV Komisarjatu, w.: Lwow ka 4, 
18, 20, 34, 38, 43, 57, 63. 

Do V Komisariatu, ul.: Prcsta 1, 13, 
15, 19, 23, 25, 29, 2/4, 8, 10, 0-a, Zgoda 3, 
9,11, 13. Pokój cała lewa i prawa strona 
za wyjątwiem 15, 17, 21, 1, 4, 5. 

Do VA Komisazjatu, ui: Antokolska 
80, 82 (2 domy), 83, 84-b. ® 

1 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie prosimy o łaskawe zaznacze- 
nie na łamach swego poczytnego pisma, że 
nazwiska nasze mylnie zostały umieszczone 
ma liście gospodarzy balu, organizowanego 
przez Komiiet Rodziny Wojskowej, gdyż 
niemi nie jesteśmy. a 

Janina i Aleksander Burhardtowie. 
Wilno, 3 stycznia 1927 r. 

Szanowny Panie Redaktorze. 

W Nr 304 (1314) <Słowa» z dnia 1 

  

„, Powstanie Polaków 
nad Bajkalem, 

Gy powstańcy dojechall do sta- 
cji Miszyńskiej, znajdującej się w od- 
ległości 6 wiorst cd wsi Miszychy, 
zostawili tam jeńców pod. strażą zło- 
żoną z kilku ludzi. Oa Czerniajewa i 
Szaca wzięli 250 rubii i dali im kwi- 
ty podpisane przez „Syberyjski legjon 
wolnych Polaków*. 

Tymczasem  irkucki gubernjalny 
naczelnik wojenny został uwiadomio- 
ny sztafetą wysłaną przez. chorążego 
Ważewa o powstaniu Polaków, pra- 
cujących na „Krugobajkalskiej" dro. 
dze i o rozbrojeniu przez nich kon- 
woju * Oprócz tego, do naczelnika 
jrkuckiego sztabu przybyli dwaj woź- 

Wydawca Stanistiaw Mackiewicz —Redakior w/z Czesław Karwowski. 

stycznia r. b. została zamieszczona lista go- 
spodyń i gospodarzy balu <Rodziny Woj- 
skowej». Na (iście tej figuruje nazwisko 
mej żony i moje, aczkolwiek ani moja żona 
ani ja gospodarzami balu «Rodziny Woj- 
skowej» nie jesteśmy. 

am naozicję, iż Szanowny Pan Re- 
daktor nie odmówi zamieszczenia powyż- 
szego oświadczenia w swem poczytnem pi- 
smie, 

Łączę wyrazy prawdziwego szącunku i 
poważania 

Piotr Kownacki. 
Wilno, 3-1 1927. 

nicy, którzy uciekli od Polaków ze 
stącji Wydryno, przeprawiwszy się na 
"łódce przez Bajkał. Od nich dowie- 
dziano się że powstańcy aresztowali 
pułk. Czerniajewa i podpułk. Szaca i 
przybyli najpierw do Wydryna, a stam- 
tąd wyruszyli do Posolska. 

Natychmiast po otrzymaniu tych 
wiadomosci t.j. 26 czerwca, Rosjanie 
zajęli się uśmierzeniem powstania; na 
Krugobajkalską drogę wysłano oddzia- 
ły piechoty i konnych kozaków. Przy* 
łączylo się do nich również 450 Bu- 
riatów. Oddziałami dowodzili major 
Rik, porucznik Porochow i „wojsko- 
woj starszyna* Lisowski. 

Gdyby kozacy przecięli powstań- 
com drogę od strony Posolska, pow* 
stanie musiałoby upaść, bo Polacy zo- 
staliby otoczeni z dwóch stron. To 

S 

M uma | 
KASA CZYNNA; w niedzielę i Swięta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 

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

ŁO w O 

  

     

  

     

Dziś będzie wyświefiany film 

„K RÓ LOWA NIEWOLNI KÓW* Dyrekcja Lasów Państwowych 
wielki dramat biblijny w 6 częściach, 12 aktach, wedłu; weści Rider H. rd'a i # i i i 

«The Moon Gim. w roli głównej Natia Koróx: Н Ж‘П'ЪКЁ :'о = EE = В 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz 10. w lokalu Dyrekcji lazów Gw. 'Pohu 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr, Bałkon — 30 gr. lanka 25) odbędzie się przetarg ustn 
i za: pomocą ofert pisemnych» ną 
Sprzedaż działek etatowych, web, 

Ogloszenie. 

    w inne dnie o godz. 5-tej, 

  

  

obliczenia powierzchniowego, poszcze 
U ino- Film radości i „zezęšcia в i jego pikantne partnerki LILLIAN HARWEJ i ólnych drzew na pniu i materjałó 

К Tente ulubieniec publiczności Har ry Liedtke MARY KID w najnowszej fascynującej Sztuce > ias w Šano robion = 

e < E * B dlešnictwach Wileński "Rud 66 ” zł nadleśnictwach: Wileńskiem, Rudn) 
@ „Helios „Wied en, miasto moich marzen Ž skiem, Braslawskiem, Druskienickie 

Wiiejsk Orańskiem, Różankggy e : у iiejskiem, ańskiem, Różan 
ul. Wileńska 38. FILM, w którym publiczność przerywa akc ę na ekranie żywemi oklaskami... s skiem, Trockiem, Jeziorskiem i innychi 

Arcypikantne sceny! Niezwykle oryg, treść! Seansy o god. 4, 6, 8 i 10 1/4, e Wykaz jednosick licytacyjnych, wa 

     

        
  

Pracownia Roentgenologiczna D:ra Leona Sułkowskiego WRA NA © w DLP w wa 
przy Poradni Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. uh Ž 2 

= Wilno, Garbarska 3 m. 17, tel. 658.  Czynną będzie od dnia 5 stycznia r. b. codziennie od 5—7 p. p. dk Kange 
2240333000000020000000020000002000300000000000000000000000000 KRRRNNENNANNNZENANZNONPNNNNNUNAWNNNEM 1/VI 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wydział Cywilny ogłasza, iż na żądanie 

Leona Kuczyńskiego decyzją z dnia 
wił wzbronić dokonywania wszelkich 
skiego Banku Ziemskiego wartości n 
50 akcyi w odcinkach oo 5 sztuk Nr. Nr. 20651, 20652, 20653, 20654, 
20655, 20656, 20657, 20658, 20659, 20660 20661, 20662, 20663. 20664, 
20665, 20666, 20667, 20668, 20669, 20670, 20671, 20672 20673, 20674, 
20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 
20685 20686, 20687, 20688 20689, 
20695, 20696, 20697, 20698. 20699, 
Nr 18556, 18557, 18558, 18559 18560, 18561 18562. 18563, 18564 18565, 
18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 1 
18576, 18577, 18578, 18579 18580, 1 
18586, 18587, 18588 18589, 18590 18591, 18592, 18593, 

; 18596 18597, 18598, 18599, 18600 18601, 18602, 18603, 
swą službę, zdołał 18631, 18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 18639, 

18642, 18643, 18644, 18645 Wzywa się przeto wszystkich roszczą- 
I ot ych prawa do powyższych tytułów aby w ciągu lat dwuch licząc ой da- 

swym znajomym policjantem Nowego ty wydrukowania pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je 
lub zgłosili sprzeciwy Nr. Z, 597—24, 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny, ogłasza, iż na żądanie 

Litewskiego T-wa Rolnego Wzajemnych Ubezpieczeń decyzją z dnia 16 
lutego 1926 roku postanowił: Wzbronić dokonywania wszelkich tranza- 
kcyj, iwypłat z 4 i pół proc. listów zastawnych Wil. Banku Ziemskiego: 
a mianowicie wartości nominalnej 
129336 129338, serji 8-ej 95549, 95551, 95553, 05555, 9557, 
162629, serji 4 ej 15580, serji 5-ei 23977, s=rji 6-ej 26265, serji 5-ej 20307, 
sesji 20-ej 163069, serji 8-ej 95559, serji 28-ei 177019, serji 14-ei 140275, 

serji 6- j 26031, s-rji 8- j 39347, 39349 39351, 39353, 
95550, 95552 95554. 95556 95558. 95560 39346, 39348, 39350, 39352, 
41994, 52746, 52748, 52750 52861, 94784 95491, 52747. 52749. 52860, 

serji 22-sj 107847, 

75497, 95114, serji ll ej 129337, serji 
5ej 21092 12496, 24274, 21373, serji 

urzędników Dyrekcji Robot Publicz- 32-eį 191583, 191584 191055. serji 33 ej 193336, 193337. 193338, 193339, 
: \ ‚ 193340, 193355, 193342, 193343, 193344 193345, serji 

Na razie, z racji toczącego się 13 ej wartości nomirainej po 500 rb. każdy seiji 14-:j 032851, 28847, 
wspemrianego powiatu wyznaczony śledztwa w tej sprawie poprzestajemy 37864 se 

  

13-:] 41496, 04380, serji 

  

1000 rb, 
199471, 199473, 199306 199308, 1993 
199474, serj: 35 ej 203881, 204046, 204047, 204048, 204049, 204050 warto- 

serji 8-€j 
wszystkich roszczących prawa do wyżej wymienionych 
ści nominalnej po 500 rb. każży 

ciągu lat dwuch od daty pierwszego 
złożyli je w Sądzie Okręgowym w Wilnie, lub zgłosili sprzeciwy. Nr. spr. 
Z. 619—25. 

żdw serji 34 ej 199305, 199307, 199309 199311, 199461. 199469, 

     

    

   

  

      

   

   

    

   

  

    

    

       

      
     

        

   

       

    

   

      

    
   

runki przetargowe, szematy umów 
24%00000000000000000000000000RRRRRRRRRRURENNANNNA—NNNANNNNANNNNU ofert są do przejrzenia w godzina( 

Do wynaj 
pokój Šias 
elektrycznošcią (1 opa 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące, Adres w Redakcjł 

PRZETARG. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu zakupi: 

28 października 1924 roku postano- 10000 kg. farby olejnej gotowej czerwonej EO na 
anzakeyj i wyołat z akci Wileń-| 1000 2 i ję Ryż: Baj > DOKTÓR 
ominalnej po 250 rb.każda 25 emisji: 10000 „  karbolineum D, ZELDOWICZ 

30000 „ lakieru czarnego przeciw rdzy do malowa- chor.WENERYCZ. 
nia podwozi wagonowych. NE, MOCZOPŁC. 

10000 „ czerwieni angielskiej w proszku o zawar- "SKÓRNE 
20680, 20681, 20682, 20683, 20684, tości conajmniej 80 proc. Fe2g?. od 10-1,įod 5-8 V 
20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 4000 „ bieli cynkowej w proszku DOKTÓR 
20700 : 65 akcvj pojed: ń'zvch za Nr. 4000 „  „ kryjącej i 1 | i 

2000 „ „ Clowianeįj R L eldowiczowa | 
8571, 18572, 18573, 18574, 13575, 5000 „ mydła szarego o zawartości 25—30 proc. KOBIECE, WENE. 
8581, 18582 18583. 18584, 18585, tłuszczu zwierzęcego. a z 

: : + * 
18594, 18595, Oferty z ceną w złotych, łącznie opakowania i rz 12—5 
18604, 18605, franko Poznań oraz terminem dostawy należy nade- ul.Mickiewicza 24 

18640- -słać względnie złożyć do skrzyaki ofertowej w przed. tel. 277 y 
sienku gmachu Dyrekcji, najpóźniej dnia 18 stycznia w, Zar. Nr. Śl, 
1927 godzina 12-ta, w zapieczętowanej i zalakowanej 
kopercie z napisem „Zgłoszenie do przetargu Nr, 
11/5—96506*. 

Wzory oferowanych materjałów winny być rów- 
nież opieczętowane. 

Oferenci mają prawo przy otwarciu ofert być 
obecni. 

Oferty winny obowiązywać do dnia 31 stycznia 
r. 

j Akuszerka 

Wi Smiatowska 
rzyjmuje od godz, 9 

х ap jg! Mickiewi 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Sekretarz. 

AGRONOM 
a = e = 

ukończoną Akademją 
Rolniczą w Bydikosz 
czy oraz > kilkuletni. 
pracą w dużych 

i intensywnie prog 
dzonych ma 
poszukuje — роза 

rządcy samodziejnego 
względnie pod dyspa- 
zycję samego wlašci-| 

ciela, Zgloszen'a 
„ Serkowski, Wilno 

Mostowa 2/21, _ 

Wymagane jest wadjum w wysokości 2 proc. 

Prezes Dyrekcji Kolei 
22478 P: Astwowych. 
  po 1000 rb każdy serji II Nr. Nr. + 

serji 20 ej 

4-ej 16961, s:rji 20 162628, Serii į 
6 ei 28507, serji 16 ej 149470, serji ® 

Sekretariat (Jniwersytetu Powszechnego 
im. A. MICKIEWICZA 

W. Pohulank 14, 2 piętro 
przyjmuje zapisy no wykłady w 2-gim półroczu 

od dn. 3 go stysznia, godz. 6—8 wiecz. 
Opła'a miesięczna za 3 godz. tygodniowo; język polski 
i arytmetyka 3 zł., angielski, francuski, niemiecki, 

buchalterja. korespond=ncja i inne przedmioty 5 zł 

    

     
   

    

     
   

   

   
    

   

  

PMEDSTRE ZK T 

DOMY 
majątki, folwarki, 
place kupujemy— 

; 
; 
; i 

  

<ZACHĘ TA» 
Gdańska 6, tel. 9-05 

-—— | 

i FISHARMONIE „594606 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

12-eį 192461 <e ji 

  

OGĘ jeszcze 
przyjąć 2 — 3 
uczenice na 

mieszkanie z utrzy: 
maniem. Opieka. 

pewna — francu 
Arsenalską 6 m, 

6:ej 05792, warości nomina'nei pa 

  10 199312, 199466, 199470, 199472, Poszukujemy pracownika 

do Biura Rachunkowego Drobnych Gospodarstw w 
Wilnie. W ymacane ukończenie szkoły Handłowej iub 
Rolniczej i znajomość rachunkowości rolniczej. Warunki 

do omówienia. Zgłaszać się między godz. 111. 
Podania z odpisami dokumentów i życiorysem 

oraz powołaniem się na opinję 2 wisrogodnych osób 

19620. Wzywa się przeto 

tytułów, acy w 
ogłoszenia w Monitorze Polskim 

gubiono  doku- 
menty na imię 

| 
o
o
o
0
0
9
0
0
 

Sekretarz. kierować nakży do Związku Kółek i Organizacyj *—= Jano Zienkiewicz 
Rolniczych z. Wileńskiej Wiłao, W. Pohuisuka 7. iaskawegoa | znalazc4 

т = proszę o zwrot z   

  

$ Poszukujemy AGRONOMA 
posady. Wymagane do natychmiastowego objęcia 

wykształcenie łachowe — rolnicze nie 

nych z warunkami Wileńszczyzny i 

kosztów podróży i djet. 

z. Wileńskiej. Wilno W. Pohułanka 7. 

oraz praktyka. Pierwszeństwo dla kandydatów, obezna- 

Białoruski i Litewski. 
Warunki uposażenia VIII — Vi] st. służb. i zwrot 

Podania z odpisami dokumentów i życiorysem 
oraz powołaniem Się na opinję 2 wiarogodnych osób, 
kierować należy do Związku Kółek i Organ. Roln. 
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1 wynagrodzeniem 
Ogłoszenie. Zarzecze 6—8. 

Komoinik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U, P. C, 
obwieszcza iż w dniu 4 stycznia 1927 
roku, o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, 
Pe ulicy Mickiewicza Nr. 12 od- 
jędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 

nej majątku ruchomego Mieczysława 
Bohdanowicza, składającego się z ume- 
blowania mieszkania, oszacowanego 
na sumę złotych 1.800, na zaspo: 
kojenie pretensji Elżbiety Janiszew- 
skiej w sumie 1.886 zł, 39 gr. z proc. 

- FOLWARK 
odtegty od Wilna 0 
10 km. do wygizie: 
żawienia. Dowietia 
się: Wilno, ul. Witolį 

dowa 34. 

niżej średniego, 

znających język 

PRZEDAM duż: 
piw.arnię za 

bezcen z powodą 
wyjazdu za 1 600 zło: 

i 
   

A   

Wilno, Wielka nr. 
Zawiadamia Sz. Klijentelę, iż z dniem 

  

Istniejący od r. 1914 sklep płótna i bięlizny 

G. Arndta 

pan Stanisław Jezierski (były kierownik firmy B-ci 
Jabłkowskich) wstąpił do spółki. Sklep został nano- 

   
tych z meblami i 
mieszkaniem, komotn 
zapłacone prawie % 
rok. Adres w redakt    
    

  

       

     

Komornik Sądowy 
(-) A. Sitarz. 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dła Napoleona: Przepowiada przysz* 
łość, o miłości, sądowe sprawy ! & @. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6, w bramie na schody. 

“Nr. 2-VI. 

    

  

W piątek 31-go grudnia międay 5 a 
6 wiecz. po drodze od fryzjera Teo- 
dora do Klubu Kupieckiego (Mickie- 
wicza 33) ZGUBIONO ZŁOTY ZE: 
GAREK damski (bransoletkę). Łask. 
znalazcę proszę odnieść za wyna- 

grodzeniem, ul. Ofiarna 4, m. 7, 

Do sprzedania oko 

400 pudow s'a 

koniczynowego 

około 400 pAĄ 

6 
1 stycznia 1927 r. 

    

    

  

  

  

    
  

też wszystkie wojska rosyjskie wyjeż- 
dżały z Irkucka do Bajkału na pocz- 
towych koniach, a przez sam Bajkał 
na specjalnie zafrachtowanych parow= 
cach. Jeden z irkuckich mieszkańców 
„honorowy obywatel" |wan Stepano* 
wicz Chaminow wiele przyczynił się 
do ułatwienia przeprawy przez Bajkał. 
Na wieść o tem co się zdarzyło, 
wstrzymał natychmiast przewóz przez 
Bajkał herbaty iinnych towarów, znai- 
dujących się w Posolsku, a swe pa- 
rostatki oddał do _ rozporządzenia 
władz wojskowych. Oprócz tego, sam 
troszczył się o dostarczenie dla woj- 
ska rosyjskiego chleba. tytoniu, ro- 
goży do namiotów i t. p. rzeczy, 

Włościanie polskich okolic nie 
zważając, że to był najważniejszy czas 
robót polnych, uzbroili się dobrowol- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

    
wo zaopatrzony w bieliznę damską skromną i opa- Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. Gordon. 7 

lową, pończochy, bieliznę męską, towary bieliźniane, > . dėw siana, 

koldry watowe, swetry, żakiety, serwety, kapy. я ]‘:")’:;};'к’]' 5 Kaiendarzyk łąkowego 

aa nati Stani dad Pie: a i 16 EZ EA Ki a oraz okoto 1000 pudg:] 
Gustaw Arndt i Stanisław Jezierski od 1 tony. : я a 

lokujemy bardzo Poiskim składzie RE 
Kałkulacja cen zniżona, wszelkie towary w dużym Ceny najniższe. do, odnie aptecznym_Włądy- słomy żytniej i jaj 

wyborze. D. H.K. <Zachęta» || sława  Trubiłły |! Szczegóły: Zakłeto 
8 l Jagiellońska 3 m. 6, Gdańska 6 — Ludwisarską 12 | S Bin iai“ 

. VU tel. 811. tel. 9 — 05. róg Tatarskief |” 7 

  
   

    

      

  

  
  

nie i pomagali wojskom wskutek zna- 
nia miejscowości. 

Z Selengińska do Posolska wy- 
słano dwa działa konnej artylerji pod 
eskortą 600 kozaków; wysłano rów- 
nież konne oddziały kozackie dla ści: 
gania powstańców w razie, gdyby Za- 
częli oni wychodzić z gór Bajkalskich, 
w kierunku drogi pocztowej na Wier- 
chnieudinsk, do Tuaki i innych miej- 
scowości. й 

Czyta również została powiado- 
miona o powstaniu i otrzymała roz- 

kaz przedsięwzięcia środków ostrož- 
ności. Dnia 29 czerwca naczelnik ir- 
kuckiego sztabu p EE 2) 
osobiście wyruszył za Bajkał, ce- 1 zi ЗАРОН 

lem objęcia dowództwa na miejscu. jesz OUT. LAKE że ah 
Powstańcy nie mieli o tem WSZY- uważał Kukela, za człowieka mądrego, do- 

stkiem pojęcia i przygotowywali Się brego i szlachetnego. 

przybyciem konnicy Eljaszewicza, pa- 
mawiał swych towarzyszy chwycić 
oręża, ałe podobnie jak i Szafamo- 
wić spotkał wielu niechętnych. Po 
swem przybyciu Eljaszewicz, chcąc 
podnieć ducha wśród zesłańców zła- 
żył publiczny raport Celińskiemu, ja- 

*) Bolesław syn Kazimierza Kukiel, był 
z pochodzenia Polakiem i jak się okazało 
później prowadził korespondencję Z <apo- 
stołem nihilizmu» M. A. Bakuninym. W cza- 

w Miszyche do przyszłych walk:tWo- ko głównemu wodzowi o areszto 
rzyli nowe oddziały, uzbrajali się bro- niu rosyjskich oficerów i o tet 
nią odebraną u cskorty i na stacjach Szaramowicz z piechotą wkrótce 
pocztowych, również i narzędziami: będzie do Miszyche. Dodał przy! 
kosami, siekierami it.p. Jeszcze przed że Szaramowicz prosi zaczekać 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Zn 23 

      

   
     

   

    
    

   

    
   

jego przyjście w Miszyche, by S 
razem połączyć. 

Celiński nie zwrócił. uwagi I 
prośbę i przypuszczając, że w Irki4 
jest już wiadomo 0 powstaniń 
Posolsk będzie wkrótce zajęt 
Rosjan, ażeby w ten sposób WG 
drogę powstańcom przystąpił do 
ganizowania tych oddziałów, któ 
miał obok siebie. 

(C. d. n.) 

SRR 

J


