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Rozpoczyna się... 
Jak trafnie przewidywaliśmy infor= 

mując ostatniemi czasy w dwóch ob- 
szernych artykułach o tem, co w 
Chinach się dzieje, anarchja panują < 
ca obecnie w olbrzymiem państwie 
azjatyckiem z acz yna skrupiać 

„się na cudzoziemcach, na „obcych 
djablach*. Mówiąc bez ogródek, roz- 
poczęły się już pogromy. już wie- 
deński korespondent warszawskiego 
„Naszego Przeglądu"  przetelefono- 
wuje swojej gazecie kablogram do- 
noszący, że trzy dni temu we wszy- 
stkich prawie miastach chińskich 
gdzie przebywają Europejczycy, ban- 
dy uzbrojonych chińczyków wtargnęły 
do domów prywatnych, zwłaszcza 
przez Anglików zamieszkiwanych. 
Rozpoczęło się rozgramianie miesz- 
kań a formalne wymordowywanie «ob- 
cych djabłów». Podobno już są 5её- 
ki zabitych i tysiące rannych. Jeżeli- 
by jednak były to cyfry przesadzone 
to fakt pozostajefaktem, że początek 
już uczyniony, że smok chiński 210- 
nął już ogniem z paszczy, podniósł 
łapę i groźnie ogonem bije po bo- 
kach... A gdy się bestja ludzka roz- 
pęta—ciężko, bardzo ciężko ująć ją 
napówrót w karby. ira 

Dalsze doniesienia opiewają, że w 
miejscowości Fu-Du-Szan uzbrojone 
oddziały studentów chińskich rozbro- 
iły załogę angielską, poczem bezbron- 
nych oficerów i szeregowców  zdzie- 

, siątkowano. Armja południowa, czyli 
*kantońska—o której pisaliśmy—w po- 
chodzie swym na północ dotarła do 

Szanghaju (gdzie, jak _ wiadomo, 
mnóstwo przebywa Europejczyków). 
Zaloga angielska, rezydująca w Szang- 

haju, niemogła stawiać dłuższego o- 

poru i wycofała słę z miasta. Co się 

potem działo, nie trudno sobie wyo- 

brazić. Podobno już zabito w Szang- 
haju kilka setek Europejczyków. 

ednocześnie rozpoczęło się  o- 
strzeliwanie statków angielskich sto 

_ jących na kotwicy w portach chin- 
skich, a statkom wogóle europejskim 
podążającym do_ portów chińskich, 
przecięto drogę. Okazuje się, że wie- 

le rodzin angielskich zmiarkowawszy 
na co się zanosi opuściło Chiny i 

już przybyło szczęśliwie da Londynu, 
jak brzmią doniesienia ztamtąd tele 
graficzne. Wypadki zaszłe w Chinach 

wywołały w angielskich sferach poli- 
tycznych piorunujące wrażenie. -Przy- 
spieszyło to utworzenie specjalnej ko- 
misji parlamentarnej, która ma się za- 
jąć w najszybszem tempie powoła- 
niem do życia jaknajenergiczniejszego 
odporu przeciwko chińskiemu t. zw. 
„powstaniu. Na czele komisji ma 
stanąć lord Churchill, wezwany na 
gwałt z Rzymu do Londynu. 

Że w calem tem «powstaniu» 

chińskiem bierze jaknajezynniejezy 
udział moskiewski rząd sowiecki nie 
ulega najmniejszej wątpliwości. O nic 
ignego nie chodzi jak tylko o sze- 
rzenie anarchji gdziekolwiek się da, 

z bądź jakiej przyczyny, wszelkiemi 
sposobami. Rząd angielski, wiedząc 
doskonale jak rzeczy stoją, mając 

zresztą przed oczami instruktorów 
bolszewickich komendurujących od- 

działami wojsk chińskich wymordo- 

wującemi Anglików, wystosował do 

rządu w Moskwie protest „ zredago- 

wany w najostrzejszej formie, Rząd 
angielski wzywa rząd sowiecki aby 

zaniechał podjudzania chińskich tłu- 

mów i band przeciwko Europejczy- 
kom a specjalnie przeciwko Anglikom. 

Nota dyplomatyczna... Groch rzucany 
na ścianę. 

Dzienniki londyńskie donoszą, że 

le w. Szanghaju podpalone zostały w 
piągdziesięciu miejscach wielkie za- 
bay fabryczne kompanji Hong-Feng 

przez robotników. Dowód to wy- 
starczający pilnej i skutecznej działal- 

' nóści bolszewickich agitatorów. 
| Stany Zjednoczone nie spuszczają 

оКа z tego co się w Chinach dzieje. 
| Jest naogół 20 statków wojennych 

amerykańskich na wodach chińskich. 
Zarządzono natychmiastowe wysłanie 
jeszcze siedemnastu. «Baltische 

ręsse» otrzymała wiadomość, że 
jazd z Londynu wojsk wyprawia- 

"НусЬ do Chin miał charakter na- 

der uroczysty. Pociągowi  odcho- 

„ dzącemu do Portsmouth wyprawiła 
publiczność gorącą owację. : 
+Do Honkongu schroniło się z 

* różnych okolic przeszło 30 misjona- 
tzy francuskich, hiszpańskich i ame- 
rykańskich. Rzecz charakterystyczna, 
©# iudność chińska zachowuje się 
Wręcz tolerancyjnie wobec Niemców. 
Wstążka Opasująca rękę z napisem 
„Niemiec* jest jakby «przepus/ką» i 
zabezpiecza nawet od poturbowania. 

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

mieckiej Ordynuje obecnie przy ui. Ni 
Nr. 22, Tel. 1069: Od (5-7, 

  

                   

śpisek „Arumady” w Gdańsku. 
Nowe rewelacje o tajnej konferencji w lipca, 

GDAŃSK, 26 1. PAT. O naradach odbytych swego czasu w 
Gdańsku przez delegatów Białoruskiej Hromady przynosi „Bal- 
tische Presse" następujące szczegóły: 

Z dobrze poinformowanego źródła dowiadujemy się, że 
przedstawiciele Białoruskiej Hromady obradowali w lipcu ubie- 
głego roku także w Gdańsku. Według neszych informacyj w 
obradach tych brali udział pos. Taraszkiewicz oraz inni wybitni 
członkowie Białoruskiej Hromady, przedstawiciele białoruskiego 
komitetu z Litwy kowieńskiej i organizacyj białoruskich z Rosji 
Sowieckiej wreszcie emisarjusze Kominternu. Obrady trzymane 
były w ścisłej tajemnicy. 

Rząd sowiecki przywiązywał do tych obrad wielką wagę, 
czego dowodem jest między innemi fakt, że sowiety wysłały 
wówczas do Gdańska specjalnego przedstawiciela «Tass» celem 
sporządzenia dokładnego sprawozdania © ich przebiegu. W 
końcu «Baltische Presse» zażnacza, że białoruska organizacja u- 
trzymuje w Gdańsku stałego przedstawiciela. 

EEEESIETEA 

Motywy aresztowania postėw „Hramady“. 
Przebieg posiedzenia komisji regulaminowej. 

WARSZAWA, 26. L PAT. Dzisiaj o godz. 10 rano zebrała się ko- 
misja regulaminowa i nietykalności poselskiej celem rozpatrzenia wniosku 
w sprswie wydania sądom pięciu zaaresztowanych posłów. Na posiedze- 
nie przybyli między innemi: miu. spraw wewnętrzn. gtn. Składkowski, 
min. sprawiedliwości Meysztowicz, wicemin. sprawiedliwości Car. 

Przewodniczacy pos. Popiel N. P. R. otwierając posiedzenie zapro- 
ponował wybrać referenta na plenum a następnie wysłuchać wyjaśnień 
rządi. 

2 Minister Sprawiedliwości p. Meysztowicz prosi o tajność posiedzenia, 
W/ kwestjach tych zabierają głos poseł Lieberman P.P.S. i Marweg 

Z. L. N. poczem przystąpiono do wyboru referenta. Ze strony przedsta- 
wicieli stronnictw prawicowych zgłoszono kandydaturę pos. Dobrzań- 
skiego Z. L, N. Innej kandydatury nie było przeto pos. Dobrzańskiego 
obrano referentem. я ių 

Przed przystąpieniem do wyjaśnień rządu przewodniczący pos. Po- 
piel wezwał wszystkich tych, którzy nie są członkami komisji do opusz- 
czenia sali posiedzeń, Po zarządzeniu przez przewodniczącego tajności 
dalszych obrad komisji zabrał głos minister sprawiediiwości Meysztowicz 
i poinformował komisję o całokształcie sprawy i motywach, które zniewo= 
liły rząd do zarządzenia aresztowań posłów. Rząd uważał, iż w danym 
razie zachodził wypadek zbrodni ciągłej a więc nie nastąpiło naruszenie 
art. 21 Konstytucji, który dopuszcza aresztowanie posła tylko w wypadku 
przychwycenia na gorącym uczynku dokonywania zbrodni pospolitej. 

Po przemówieniu p. ministra Meysztowicza zabierali głos pos. 
Schreiber (Koło Żyd.), jJaremicz (Białorusin), Stroński (CHN), Sanojca 
(Str. Chł.), Marweg (ZLN). Mówcy ci postawili cały szereg zapytań pod 
adresem rządu, Na pytania te udzelił wyczerpującej odpowiedzi w blisko 
pm przemówieniu podprokurator Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

zyłuski. 
2 Po jego przemówieniu pos. Schreiber stawił wniosek formalny 

© wybranie podkomisji składającej się z trzech członków, którzy wspólnie 
z referentem zbadaliby szczegółowo materjał i przygotowali sprawozdanie 
dla plenum komisji. Propozycja ta wywołała żywą dyskusię w toku której 
popierali wniosek ten posłowie Zaremba, (PPS) Jaremicz i Sanojca, prze* 
ciwko zaś przemawiali posłowie: Marweg, Stroński. Erdman (Piast) i Do- 
brzański. W głosowaniu większością głosów uchwalono podkomisji takiej 
nie wybierać. Za wnioskiem o wyborze podkomisji głosowały stronnictwo 
PPS, strorinictwo Chłopskie, Koło Żydowskie i Klub Białoruski. 

Na dodatkowe zapytanie pos. Erdmana co do sprawy legalizacji 
Białoruskiej Hromady minister spraw wewnętrzych gen. Składkowski wy- 
wyjaśnił, iż statut Biaruskiej Hromady nie był przez rząd legalizowany, 
gdyż na zasadzie okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z przed 
kilku lat zrzeszenia tego rodzaju, jak związki polityczze legalizacji nie 
wymagają. Z chwiłą natomiast ujawnienia antypaństwoej działalności Bia- 
łoruskiej Hromady władze przystąpiły do jej likwidacji. 

Na tem dyskusję zamknięto. Następne posiedzenie komisji przewo- 
dniczący zapowiedział warunkowo na piątek na godz. 10 rano o ile 
referent zdąży do tego czasu zapoznać się z bardzo obfitym  materjałem 
i przygotować sprawozdanie dla komisji. Gdyby to nie nastąpiło posie- 
dzęnie komisji odbędzie się w sobotę. 
EET TE AST ITV TPA AT DE СЕИ ESA 

Rosja znów wysuwa sprawę Besarabji. 
MOSKWA. 26.1. PAT. W tutejszych kołach politycznych panuje 

wielkie niezadowolenie z powocu zawarcia rosyjsko-rumuńskiego paktu 
gwarancyjnego. Sądzą tu, że sprawa zawarcia rosyjsko-rumuńskiego paktu 
gwarancyjnego może być wzięta pod uwagę dopiero po załatwieniu 
sprawy Bessarabji, przyczem Rosja pragnie prowadzić rokowania wyłącz- 
nie bezpośrednio. 

Niemcy będą interwenjować w Kownie. 
KOLONJA, 26—!. Pat. „Koelnische Zig“ Organ niemiecko-ludowy, 

omawiając ostatnie zarządzenie gubernatora kłajpedzkiego podkreśla iż 
kontynuowanie przez rząd litewski dotychczasowej polityki wobec lud- 
ności niemieckiej w Kłajpedzie uważać należy ze względu na naprężone 
stosunki między Litwą a Polską oraz rozluźnienie przyjaźni litewsko-ro- 
syjskiej za wykluczone. Jeżeli rząd kowieński zechce przeprowadzić nowe 
wybory do sejmu kłajpedzkiego pod presją stanu wyjątkowego, spodzie- 
wać się można, iż ze strony niemieckiej napewno nastąpi interwencja dy- 
plomatyczna, 

Doniosly komunikat Centrum niem. 
BERLIN, 26—1. Pat. Wielkie zdumienie w kołach parlamentarnych 

wywołał wydany wczoraj przez frakcję centrum Reichstagu komunikat, w 
którym stwierdza ona w formie oficjalnej deklaracji, iż partja niemiecko- 
ludowa do ostatniej chwili wszelkiemi sposobami dążyła do sparaližowa- 
nia usiłowań w kierunku utworzenia rządu środka, oraz protestuje prze- 
ciwko rozsiewanym przez organy ludowe pogłoskom, jakoby porozumie- 
nie między centrum a niemiecko - narodowemi zostało zawarte na zasadzie 
poprzednio już prowadzonych tajnych rokowań, zakończonych rzekomo 
koncesjami w przedmiocie postulatów kulturalno - politycznych. Frakcja 
centrum dopatruje się w tego rodzaju kombinacjach zakulisowych zamia- 
ru zdyskredytowania rzeczowych argumentów manifestu centrum. 

Obrady dziennikarskie w Genewie 
GENEWA, 26.1 (PAT). W dniu wczorajszym komitet rzeczoznaw- 

ców-dziennikarzy redagował w dałszym ciągu raport @а Rady Ligi 
Narodów. 

' Na rannem posiedzeniu komitet postanowił po dłuższej dyskusji wy- 
razić zgodnie z propozycjami Argentyńczyka Reigtai Polaka Chrzanowskiego 
opinię, że wprowadzanie cenzury w czasie pokoju utrudniającej normalną 
wymianę informacyj pomiędzy różnemi narodami stanowi poważną prze: 

| szkodę w ich wzajemnem zbliżeniu się, a zarazem bynajmniej nie wyklucza 
szerzenia fałszywych wiadomości. 

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

Redakcja rękopisów niezarmówionych nie zwraca. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrow: 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamow: 

Kwestja Besarabska. 
Zdawała się nie istnieć już wcale. 

Traktaty międzynarodowe podpisane; 
weszły w życie. Czegož chcieć wię- 
cej? Besarabja należy do państwa 
Wielkiej „Rumunji. Rosja sowiecka 
skorzystała z pierwszej okazji aby 
«kwestję besarabską» raz jeszcze rzu- 
cić na forum międzynarodowe. Okazją 
tą było zawarcie traktatu francusko 
rumuńskiego. Wichrzący wszędzie 
gdzie tyłko się da moskiewski Ko- 
misarjat Ludowy dla spraw zagra- 

nicznych wystosował przez posła Ra: 
kowskiego notę do rządu francuskie- 
go. Rząd sowiecki oświadcza w niej" 

że uważa zawarcie przez Francję 

paktu gwarancyjnego z Rumunjąż za 
akt nieprzyjaźni skierowany przeciw- 
ko interesom Rosji oraz... ludności 
besarabskiej, bo traktat, o którym 

mowa, potwierdza w imieniu Francji 

Drgnęla ona dopiero pod dykia- : 
turą Kiereńskiego. Już w kwietniu 
1917 wielki wiec Rumunów besa- 
rabskich (do 10.000 ludzi) odbyty w 
Odesie zażądał [dla Besarabji auto- 
nomji. We wrześniu tegoż roku brali 
besarabscy Rumunowie udział w wiel- 
kim kongresie w Kijowie abok U- 
kraińców, Gruzinów, Tatarów, Łoty- 
szów etc. Dn. 20 października 1917 
zebrał się kongres «narodowy» w 
Kiszyniowie i — powołując się na 
zasadę <samookreślenia» — powołał 
do życia parlamentarne  Zgro- 
madzenie Krajowe, Sfatal Tarii 
(w pisowni rumuńskiej T ma 
pod sobą znaczek podobny do krucz- 
ka pod naszem ę lub ą, tedy wyma- 

wiać należy prawie jak Carii). Zgro- 
madzenie Krajowe ogłesiło terytorjal- 
ną i polityczną autonomję Besarabji 

„nieprawną okupację Besarabji" przez.a w listopadzie tegoż roku toż Zgro- 
Rumunję, 

Najlepszą odprawą dla tego ro- 
dzaju... sunięcia lontu w beczkę pro- 

chu (bo o to tylko chodzi rządowi 

sowieckiemu siejącemu anarchję i za- 

męt wszędzie gdzie nie panuje jeszcze 
dotąd bolszewizm), będzie naszkico- 

wanie, choćby tylko od ięki: rodo» 

wodu tej «nieprawnej okupacji». 
Były carski minister Casso w książce 

swojej francuskiej, „La Russie au 
Danube” wydanej w Moskwie w 
1913 r. utrzymuje, że pchnął Rosję 
na zabór Besarabji ani więcej ani 
mniej tylko Adam ks. Czartoryski, 

który, jak wiadomo, był przez czas 

dłuższy nietylko ministrem spraw za- 

granicznych Aleksandra |-go lecz i 
jego powiernikiem i przyjacielem. Otóż 
ks. Czartoryski dążąc do wskrzesze- 

nia Polski choćby pod egidą Rosji, 
doradzał ces. Aleksandrowi w memor- 
jale z 1804r. rozszerzenie granic mo- 
narchji kosztem Turcji jako z jednej 
strony kompensację za ewentualną 

utratę Królestwa Polskiego, z drugiej 
jako krok naprzód ku—Konstantyno: 
polowi. (Rozwodzi się wcale obszernie 

o tej kombinacji i koncepcji dr. P. 
Cazaco w obszernej broszurze wyda« 
nej w Bukareszcie w 1926; „Notes 
sur la Bessarabie* str. 13 i następ.). 

Jakoż w 1812 r. nastąpiło na mocy 

traktatu zawartego w Bukareszcie, od- 

stąpienie przez Turcję Besarabji — 

Rosji. Pchając się dalej a konsekwent- 

nie ku Bosforowi zabrała sobie Rosja 
w 1829 (pokój Adrjanopolitański) 
wyspy utworzone przez ramiona Du- 
naju u jego ujścia do morza. Poko- 
nana atoli w kampanji Krymskiej mu- 
siała Rosja na mocy traktatu pary- 
skiego zwrócić (nie fuż Turcji lecz 

Mołdawji prawie niepodległej) trzy 
powiaty besarabskie, We 22 lata po- 
tem wywdzięczając się za ogromną 

pomoc militarną okazana w kampanii 
tureckiej, Rosja odbiera od Rumuzji 
rzeczone trzy powiaty dając jej wspa« 

niałomyślnie w zamian na nic Ru- 
munji niepotrzebną Dobruczę. 

I zaczyna Besarabję systematycz- 
nie a bezwzględnie — rusyfikować 
czy raczej ją «odrumunizowywać» jak 

wyrażają się oficjalne carskiego rządu 

dekiaracje. Idzie też na wielką skalę 

kolonizowanie Besarabii, nietylko U- 
kraińcami i Bułgarami 1есх przede- 
wszystkiem Niemcami a nawet Szwaj- 

carami z kantonu Vaud. Niemieckich 

dla Besarabji kolonistów sprowadza* 
no głównie z Wirtembergu («Die 
deutschenį Kolonien im Cherson u. 
Besšarabien=». Ich powstanie i rozwój. 
Praca zbiorowa. Siuttgart.). W ten 
sposób powstała na terytorjum Besa- 

rabji istna mozajka etnograficzna. Na 
obszarze 45,000 kilometrów kw. jest 

tam ogółem ludności 26g0:000. W 
tej liczbie jest 64 proc. Rumunów 
(Mołdawanie są, jak wiadomo, Rumu- 

* nami), 10.2 proc. Żydów, 9.7 proc, 
Ukraińców vel Rusinów, 5 Wielko- 
rosów, prawie 4 proc. Bułgarów i 3 

proc. Niemców (dane z 1919 г.). 

Rosja trzymała „kwestję basarabską“ 

jakby pod żelaznym korcem, nie dając 
jej dać nawe! znaku życia o sobie, 

madzenie posiadające w swem łonie 
przedstawicieli wszystkick narodowo- 
ści zaludniających Besarabję ogłosiło 

ja wolną i niepodległą pod oficjalną 
nazwą Demokratycznej Republiki Moł- 

dawskiej, Republica Democratica - Fe- 

deratiwa Moldoveneasca. Natychmiast 

też mianowano rząd posiadający wła- 

dzę wykonawczą. 

Rosyjskie. wojska  opuszczające 
front i wracające «do domu», zdemo- 
ralizowane, nie czujące nad sobą 

żadnego rygoru, zalały ową Republi- 
kę Mołdawską szerząc w niej nieopi- 

saną anarchję, W straszliwych tych 

czasach mołdawskie Zgromadzenie 
Krajowe wysłało delegatów do Jass, 
gdzie się wówczas rząd rumuński 

znajdował, błagając o pomoc i ratu- 
nek. Rumuńskie wojsko było wów- 

czas jedyną stałą armją na froncie. 

Ale w samych Jassach zaczynał już 
szerzyć się bolszewizm. Zdołano wy* 

tępić zarazę w zawiązku. Lecz Odesa 
była już w rękach bolszewików go: 

tujących się na wyprawę do Besara- 
bji. Nie było czasu do tracenia. Już 
był się zainstalował w Kiszyniowie 
jakiś, z ramienia rządu petrogradzkie- 

go gubernator bolszewicki. 
gTedy regularne wojska rumuńskie 

ruszyły z pod Jass wypędzać bolsze« 
wików z Besarabji. Przed regularnem 
wojskiem bolszewickie bandy pierze 

chły aż za Dniestr. Od strony Odesy 
też już bolszewicy nie šmieli zaata“ 

kować Republiki Mołdawskiej. 
Wówczas to, 24 stycznia 1918-go, 

Zgromadzenie Krajowe proklamowało 

(bynajmniej nie pod naciskiem ru- 

muńskich bagnetów lecz pod ich 
osłoną) zupełne oderwanie się Besa- 

rabji od Rosji. Besarabji -wolnej i 
niepodległej. 

Nastąpiła dalsza faza sprawy. De- 
legaci Zgromadzenia tudzież znaczna 
liczba notablów besarabskich, jak to 
np. b. poseł do Dumy Sinadino, Sie- 
migradow członek b. carskiej Rady 
Państwa, wielu właścicieli wielkich 

ziemskich posiadłości, przemysłow- 

ców, kupców udało się do Jass pro- 
sząc o przyłączenie Republiki Moł- 
dawskiej czyli Besarabji do Rumunji. 
Gdy uzyskano zgodę — odbyło się 
uroczyste w Kiszyniowie posiedzenie 
Zgromadzenia Krajowego z dn. 27 
marca (star. stylu) 1918 r. i prokla- 

macja, uchwalona olbrzymią większo- 

ścią głosów: połączenia się na wiecz- 
ne czasy niepodległej Republiki Mołe 
dawskiej z Rumunją. 

Oto faktyczna odpowiedź na po- 
nowne wichrzenie i podstępne a peł- 

ne falszu i obłudy noty rządu so- 
wieckiego. 

Robota bolszewicka pada ateli w 
samej Besarabji na grunt — przygo- 
towany przez agitację z za Dniestru. 
Jak daleko szła agitacja, co za for- 
malne inkursje bolszewickie trzeba 

było odpierać np. w 1924-tym łatwo 
przekonać się z wydanej w Bukaresz* 
cie sporej broszury ilustrowanej bar- 

dzo ciekawemi faksymilami dokumen= 

tów oraz reprodukcjami fotografij. 

Jest to mowa wygłoszona przez pod: 

sekretarza stanu w ministerstwie spr. 

y jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 307, 
a lub nadesłane 40 gr. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 
W n—ch świątecznyci 

Sejm i Rząd. 
Min. Niezabytowski:o regla. 

mentacji wywozu. 

WARSZAWA, 261 (PAT). Senac- 
ka komisja skarbowo-budżetowa na 
południowem posiedzeniu przystąpiła 
do obrad nad budżetem Ministerstwa 
Rolnictwa. 

W. dyskusji-zabrał głos sen. Kas- 
perowicz prosząc o większe uwzględ- 
nienie interesów rolnictwa na terenie 
województw wschodnich. Następnie 
przemawiali senatorowie: Puławski 
(ZLN) i ks. Bolt (ZLN), poczem za- 
brał głos min. Niezabytowski, który 
w. przemówieniu swem oświadczył 
między innemi, że uznaje, że regla- 
mentacja wywozu nie odpowiada je- 
go koncepcji gospodarczej, lecz wy- 
raził przekonanie, że niewiełe ona 
rolnictwu zaszkodzi, wobec faktu, iż 
i tak wywóz był minimalny. Minister 

stwierdził, że eksport polski w ros- 
nącej progresji jest podtrzymywany 
przez produkty rolnicze i przeciwsta- 
wił się twierdzeniu, jakoby aktywność 
bilansu handlowego była do za- 
wdzięczenia jedynie eksportowi wę- 
glowemu. Mówca podniósł dalej, że 
ceny na produkty rolnicze przez cały 
czas były w Polsce o jakieś 30 proc. 
niższe niż zzgranicą. Wobec tego na- 
wet i życie w Polsce jest tańsze niż 
gdzieindziej w Europie. Bolączką zaś 
jest nie drożyzna tylko zbyt małe za- 
robki pracownicze, 

Praktyki religijne w szkołach. 
WARSZAWA, 26 1. PAT. w 

związku z podawanemi w prasie ko- 
mentarzami, które fałszywie oświetla- 
ły okólnik w sprawie religii katolic- 
kiej ze strony miarodajnej dowiadu- 
jemy się: Sprawa praktyk religijnych 
młodzieży szkolnej nie dawała 1 nie 
daje na terenie szkół powodu do 
żadnych tarć. O tem, jakoby obo- 
wiązek uczęszczania uczniów do spo- 
wiedzi pozostawał w sprzeczności z 
ich wolnością sumienia, mowy być 
nie może, gdyż zasady wiary kato- 
lickiej wykluczają możność spowiedzi 
wymuszonej i przewidują tylko obo- 
wiązek dla wiernych, Władze szkolne 
mają też najzupełniej wystarczające 
gwarancje ze strony najbardziej auto- 
rytatywnych czynników duchownych, 
że zmuszanie do spowiedzi kogokoł- 
wiek, kto niechciałby do niej przy- 
da dobrowolnie nie będzie miało 

miejsca i nie pociągnie dla niko, 
żadnych ujemnych skutków. = 

Zalecenia prof. Kemmerera. 
REZ WARSZAWA, 26.1, (żel. wł. Słowa) 
Najbliższe posiedzenie Rady Min, od- 
będzie się w sobotę, Najważniejszą 
kwestją będzie ustalenie stosunku 
rządu do zaleceń prof. Kemmerera. 

Sprawa elewatorów zbo- 
żowych. 

WARSZAWA, 26.1. (żel, wł, Słowa) 
W dniu 31 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie komisji opinjodawczej rolnej 
pod przewodnictwem Poniatowskiego, 
na którem omawiahą będzie kwestja 
elewatorów zbożowych i taryf kole- 
jowych. 
EEEEDECSIELTE WRTESAZ A TREC EPE AE 
wewn. p. Tataresco w bukareszteń- 
skiej Izbie Poselskiej 9 grudnia 1925. 
(<Bessarabie et Moscou>). Agenci 
rządu sowietów propagują usilnie w 
Beszrabji ideę: „drugiej* reformy rol- 
nej. Od chwili wejścia w życie pierw- 
szej reformy rolnej (18. I. 1918) Wy 
wlaszczono w Besarabji — 1.400.000 
hektarów na 1.700.000 należących do 
właścicieli większych posiadłości ziem- 
skich.  Obdzielono 357.000 rodzin 
włościa skich. Sąsiad z za Dniestru 
podjudza wciąż:  «Małol jeszcze 
małol» | oczywiście, znajduje chętny 
posłuch. Tuż u granicy Besarabji rząd 
sowiecki założył ognisko komunizmu 
mające działać olśniewająco na lud. 
ność besarabską. Jest to bolszewicka 
Republika Socjalistyczna” Sowiecka 
Mołdawska, wystawiana przez agita- 
torów jako raj, do którego; ipowinna 
wyrywać się wszelkiemi siłami lud- 
ność Besarabji Być tylko prowincją 
Wielkiej  Rumunji — jakże mato! 
Trzeba przyłączyć się do bolszewic- 
kiej tuż o miedzę Republiki Mołdaw- 
skiej Wówczas dopiero będzie się miało 
raj na ziemi! 

Oto tlo i geneza noty rządu so- 
wieckiego wystosowanej do rządu 
francuskiego — w sprawie rzekomej 
<kwestji besarabskiej», 

Jacz.
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O radjo-stację dla Wilna, 
Pisząe w numerze noworocznym 

„Słowa* o domach ludowych Rady 
Opiekuńczej Kresowejmówiłem o wiel- sąsiadów powinniśmy przeciwstawić trzystu zainstalowało 
kiem znacze miu jakie dla pracy Sspo- naszą własnę robotę radjową. W miej- w Wilnie. 
łecznej na Ziemiach Wschodnich ma 
radjo. Podkreślałem,! iż przy naszych 
znacznych odległościach i braku 
prędkiej lokomocji wszelkie dojazdy 
prelegentów trafiają na nieprzezwy- 
ciężone trudności, wymagające znacz- 
nych środków materjalnych. Po za: 
tem mamy brak sił uzdolnionych do 
pracy społecznej i wprost jest [fizycze 
ną niemożliwością posiadanie takiej 
ilości ludzi jakiej wymaga tempo pra- 
cy społecznej na naszych ziemiach. 

Wszystkim dolęgliwościom może 
zaradzić posiadanie w Wiłnie radjo- 
wej stacji nadawczej, któraby obsłu- 
giwała domy ludowe, świetlice, szko- 
ły i wszelkie inne placówki oświato- 
wo-kulturalne. Pozostawałoby tylko 
zorganizować siły społeczne Wilna 
dla opracowywania programu, któryby 
codziennie fale radjowe przez uszy 
do umysłów i serc rozsianych na 
ogromnych przestrzeniach słuchaczy 
trafiały. 

To, iż poruszona sprawa stacji 
nadawczej w Wilnie trafila do prze- 
konania osób interesujących się pracą 
kulturalną, a zamieszkałych na wsi, 
świadczy kilka listów które otrzyma- 
łem, jak również liczne osobiste za- 
pytania. U wszystkich góruje zainte- 
resowanie czy prawdą jest, iž War- 
szawska stacja madawcza sprowadzo- 
ma zostanie do Wilna? gdyż sąji inne 
niepokojące pogłoski o skierowaniu 
jej do Krakowa. 

Po wykryciu hurtkowego spisku 
komunistycznego „Kurjer Warszaw- 
ski“ w-artykule p. J. Moszczeńskiej 
„Wschėd i Zachod w Polsce“ poru- 
sza Sprawę domów ludowych na 
Ziemiach Wschodnich i nawołuje do 
zainteresowania się niemi społeczeń- 
stwa zachodnich dzielnic. Pomiędzy 
innemi zapytuje: „jak utrzymać lącz- 
ność duchową wsi z miastem, jak 
ożywić ruch oświatowy i kulturalny 
gdy niema jakiegoś wspólnego dachu 
pod którym możnaby się zgroma- 
dzić?" 

Na te spóźnione w myśl przysło- 
wia „mądry Polak po szkodzie" za- 
pytania możemy odpowiedzieć, iż 
sprawa wspólnego dachu od szeregu 
lat jest troską naszą i według Sił 
robi się wszystko co można. 

Społeczeństwo zachodnie dużo 
może dopomóc, a w pierwszym rzę- 
dzie—prasa warszawska. Obecnie np. 
poparcie przez prasę prędkiego przę- 
niesienia warszawskiej stacji nadaw- 
czej do Wilna stanowiłoby wielką 
dla życia Ziem Wschodnich przy- 
sługę. 

Tymczasem „Słowo* pod hasłem 
„Stacja nadawcza dla Wilna* rozpo- 
czyna swój atak do opinji społeczeń- 
stwa i sfer rządzących. 

już we wrześniu roku ubiegłego 
„Radjofon Polski” tygodnik poświę- 
cony popularyzacji radja pisał o ха 
niedbaniu radjofonu na Ziemiach 
Wschodnich w artykule p. . Sta- 
"nistawa Odyńca. Oto są wyjąt- 
ki, rzucające światło na znaczenie ja- 
kie ma radjo dla naszej dzielnicy. 
„Dużo się deklamuje na temat narc- 
dowo-kuliuralnej ochrony naszych 
Kresów Wschodnich przed wpływem 
propagandy ze strony państw oś- 
ciennych. O ile jednak znajdują się 
środki przeciwdziałania rozmaitym 
formom tej propagandy, o tyle naj- 
bardziej niebezpieczna jej forma nie 
spotyka się z należycie energicznem 
przeciwdzialaniem, 

°° Мату na myśli radjo. Przecież 
daje ono nieograniczone możliwości 
na tem polu: ь 

Gdy gra polityczna łączy się ze 
złą wolą, to dla radja znikają granice 
państwowe, przepisy i zakazy poli- 
cyjne - stają się dla niego literą mart- 
wą, drwi ono sobie z policji tajnej 
i żandarmerji. 

‚ ‚ Jedyną bronią, która daje możność 
walczyć z tym szkodnikiem jest wte- 

dy nie co innego tylka właśnie toż 
samo radjo. Robocie radjowej naszych 

scach, zagrożonych poddaniem na- 
szych obywateli oddziaływaniu =" 
zakordonowych powinniśmy postawi 
polskie stacje, które wpływ ten spa- 
raliżują. 

Kresy Zachodnie są pod tym 
względem w lepszej sytuacji. Gęste 
zaludnienie, większa zamożność i 
wyższy stopień kultury mieszkańców 
dają możność wystawienia tam już 
w roku bieżącym aż trzech radjo- 
stacyj, a mianowicie w Poznaniu, 
Katowicach i Krakowie. Natomiast 
nasze Ziemie Wschodnie nie są w 
tak szczęśliwej sytuacji. 

Rentowność radjostacji w Wilnie, 
w Brześciu lub nawet we Lwowie, 
nasuwa dużo wątpliwości, to też nic 
dziwnego, że w planie rozbudowy 
polskiej sieci radjofonicznej znajdują 
się one na ostatniem miejscu. 

Wilno, a z nim cała Wileńszczyz- 
na znajdują się w szczególniejszej 
sytuacji radjowej. Warszawskiej stacji 
prawie się tam nie słyszy, chyba za 
pomocą bardzo silnych odbiorników. 
Natomiast doskonale się odbiera Mo- 
skwę, Królewiec i Kowno, Czyż to 
nie jest zastanawiające? | czyż po- 
trzeba bardziej wymownych dowo: 
dzeń, jak samo  tyłko stwierdzenie: 
wiłeńscy radjosłuchacze poddani są 
oddziaływaniom transmisji Moskwy, 
Królewca i Kowna! 

Dzieje się więc wilnianom wielka 
krzywda i znowu pozostawia się ich 
bez żadnego absolutnie antidotum 
przeciwko trującym wpływom  radjo- 
wym Moskwy, Królewca i Kownal 

Cóż na to nasze czynniki politycz- 
ne? Czy nie uznałyby nareszcie, iż 
nie tylko naszych obywateli kreso- 
wych należałoby przed tem ochronić, 
ale zarazem stworzyć sobie samym 
możność promieniowania na terytorja 
ościenne. Przecież Wilno leży nie 
dalej jak w odległości 30 klm. od 
granicy*: 

Artykuł mój zakończę apelem do 
Ministra Poczt i Telegrafów. 

Panie Ministrze! 
Od Ciebie zależy ożywienie tempa 

pracy kulturalno-oświatowej na Zie- 
miach Wschodnich. Dobro całego kraju 
i bez wyjątku całej ludności na czyn 
Twój czekal Nie stoją na przeszko- 
dzie względy budżetowe, gdyż cho- 
dzi o przeniesienie już  egzystującej 
stacji. Inne dzielnice dla których 
radjo-stacja jest sprawą większych 
lub mniejszych atrakcji wokalno-mu- 
zykalnych powinny ustąpić miejsca 
wielkiemu makazowi państwowemu, 
który potrzeby Ziem Wschodnich 
wysuwa po nad inne. 

My tu w Wilnie wierzymy, iż tra- 
dycje które Cię wiążą, Panie Mini. 
strze, z Twoim komendantem a 
Pierwszym Marszałkiera będą miały 
decydujący wpływ na szczere chęci 
poczynań społeczeństwa wileńskiego. 
Czekamy czynu! 

Michał Obiezierski, 

Rozwój radja na Kresach. 
Opieka nad radjo, jak wiadomo 

spoczywa w rękach Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów, gdzie istnieje specjalny 
resort zajmujący się sprawami radja, 
Aby zasięgnąć miarodajnych wiado- 
mości jak daleko naprzód posunął 
„się u nas rozwój radja, współpracow- 
nik nasz zwrócił się do p. A. Bu- 
ławskiego, kierownika referatu radjo- 
technicznego który udzielił szeregu 
cennych informacji. 

— Każdy — mówił nasz  roz- 
mówca — komu przyjdzie  ocho- 
ta zainstalować u siebie aparat, obo- 
wiązany jest uprzednio zarejestrować 
go w. Dyrekcji. 
+4 Przewidziane to jest. specjalną u- 
stawą, w myśl też tej ustawy wszyst- 
kie sklepy handlujące sprzętem radjo- 
technicznym są na ewidencji Dyrekcji. 

Do 1 stycznia rb. na terenie całej 

Dyrekcji zarejestrowano przeszło sie- 
demset abonentów, z których około 

swoje aparaty 

Cyfra ta jest stosunkowo  niewiel- 
ka jeżeli weźmiemy pod uwagę duży 
teren no i ogromny rozwój radjo. 
Główną i poniekąd jedyną przyczyną 
tego stanu jest ta okoliczność, że 
Kresy nasze nie mają dotychczas lo- 
kalnej stacji nadawczej lub chociażby 
przekaźnikowej i dłatego pozbawione 
są audyeji stacji warszawskiej. 

Wadliwość nadawania stacji war- 
szawskiej polega przedewszystkiem na 
tem, że fale jej uchwytne są dokładnie 
zaledwie na przestrzeni stu kilomet- 
rów. 

To stwarza, że aparaty zainstalo- 
wane u nas na Kresach ulegają mi- 
mowoli wpływom stacyj silniejszych 
jak „moskiewskiej, królewieckiej, ko- 
wieńskiej i t. d., a te wszelkiemi spo- 
sobami starają się wykorzystywać 
możność propagandy, 

Obecnie prowadzone są usilnie 
starania o uzyskanie dia Wilna starej 
warszawskiej stacji nadawczej” O nią 
też ubiega się jednocześnie i Kraków. 

Jeżeli uda się zdobyć ją dla Wilna 
wówczas kwestją rozwoju radja posu- 
nie się szybkiem tempem naprzód, 

— A kwesija t. zw. „radjopa- 
jęczarzy*P 

—- Właśnie Dyrekcja P. i T. przy- 
stąpiła do wylawiania „radjopaję- 
czarzy” j już kilka protokułów jest w 
toku, Ukaranie kiłku osób samo przez 
się wpłynie na opornych, w sensie 
rejestrowania aparatów. 

— Kto najwięcej interesuje się 
radjo, raczej jakie sfery? 

— Na to pytanie trudno jest od- 
powiedzieć. Ostatnio da się zauważyć 
większe zainteresowanie się radjo 
wśród „duchowieństwa, zarówno na 
prowincji jak i w samem Wilnie i in- 
nych miastach. 

, We Francji np. na mocy zszwole: 
nia władz duchownych w czasie wiel- 
kiego postu odbędzie się szereg kazań 
przez radjo. Słynny kaznodzieja Ka- 
tedry Notre Dame w Paryżu jezuita 
o. Lhande oraz dominikanin o. Gillet 
głosili już słowo Boże przy pomocy 
radja. 

— A sprawa opłat? 
— W. myśl wydanej niedawno in- 

strukcji Gen. Dyn Poczt i Telegrafów 
system opłat radjofonicznych uległ 
pewnej zmianie. 

Stosowany dotychcyas sposób po: 
bierania opłat tych przez listonoszy 
na podstawie «List płatnków», jako 
uciążliwy dla urzędów uległ zmianie. 
Nadal opłaty radjofoniczae pobierane 
będą na podstawie indywidualnych 
pokwitowań wydawanych abonentom 
przy pobieraniu opłaty. 

Wszystkie urzędy otrzymywać bę- 
dą przed 1-ym tego miesiąca, za któ” 
ry opłaty mają być pobrane, listem 
służbowym, z urzędu Warszawa 1, 
gotowe już pokwitowania, które po 
ostemplowaniu datownikiem'swego u- 
urzędu rozsortowane zostaną na po- 
kwitowania dla osób zamieszkałych 
w miejscowości objętej przez ten 
urząd. 

Zamiejscowi abonenci ma mocy 
otrzymanych pokwitowań  nadeszłą 
należność do urzędu, miejscowi 
wplacają listonoszom uprawnionym 
do inkasowania jej. 

Nieuiszczenie opłaty abonamento- 
wej w terminie przepisowym spowo- 
duje cofnięcie upoważnienia na pra- 
wo posiadania radjoodbiornika i 
ściągnięcie należności w drodze 
administracyjnej, 

Co mówią właściciele firm 
radjotechnicznych w Wilnie o 

rozwoju radjo. 

Pan inż. A Hatowski, współwła- 
ściciel firmy „Wileńskie Towarzystwo 
radjotechniczne* (Mickiewicza 23) za- 
pytywany przez nas w sprawie roze 
woju radja na terenie z.-Wileńskiej 
oświadczył co następuje. 

ŁOWO 
AN O 

Debata budżetowa w Sejmie. 
WARSZAWA, 26 1. PAT. 312 po- 

siedzenie Sejmu z dnia 26 stycznia 
1927 roku, odnictwo objął wiee- 
marszałek Daszyński. Po odeslaniu 
do komisji regulaminowej wniosku © 
wydanie sądom kilku posłów, przye 
stąpiono do wniosku z nego 
przez Klub „Białoruskiej Firomady*, 
Klub Białoruski, Klub Ukraiński, 
frakcję komunistyczną i N. P. Ch. o 
wyrażenie votum nieufności marszal- 
kowi Sejmu. Przewodniczący zazna. 
czył, ze według postanowień  regula- 
minu głosowanie nie może być imien- 
ne. W głosowaniu przez powstanie 
wniosek upadł, Głosowały za nim 
kluby podpisane pod wnioskiem i 
Zjednoczenie Niemieckie. 

Izba przystąpiła z kolei do dalszej 
rozprawy budżetowej 

Pos. Niedziałkowski PPS. oświad- 
czył: Równowaga budżetu została o- 
siągnięta kosztem równowagi budżetu 
domowego rzesz robotniczych i pra: 
cujących. To, że cały ciężar spoczywa 
na barkach tych warstw, nie jest przy- 
padkiem, lecz wyrazem polityki go- 
spodarezej rządu, polityki agrarju- 
szowskiej. Polepsza się dobrobyt wsi 
przez podniesięnie cen produktów 
rolnych w nadzieji, żę podniesie to 
ogólne bogactwo i pomoże do prze- 
łamania kryzysu. Polityki tej klasa 
robotnicza nie może ani akceptować, 
ani jej się podporządkować i musi 
odpowiedzieć na nią walką o pod- 
wyższenie poziomu życia. Rząd szukał” 
kontaktu z wielką własnością i wiel- 
kim przemysłem, a to musiało do- 
prowadzić do tego kierunku polityki 
gospodarczej, który obecnie widzimy. 
To musiało doprowadzić do rozstania 

B z klasą robotniczą i z 
PPS. 

W sprawie aresztowanych posłów 
domagamy się od rządu przedstawie- 
mia dowodów. P. P.S. stoi ma stano- 
wisku Konstytucji, która dopuszcza 
aresztowanie posła tylko za zbrodnię 
pospolitą i w chwili gorącego uczyn- 
ku. Za taką zbrodnię uważamy prze- 
dewszystkiem szpiegostwo wojskowe. 
Jeżeli popełnienie tej zbrodni nie bę- 
dzie wykazane, decyzja nasza musi 
wypaść na niskorzyść tych, którzy 
dokonali aresztowań. 

Pos. Łypacewicz (Wyzw.) dowo- 
dzi, iż budżet obecny wcale nie jest 
wygórowany. Komisja budżetowa po* 
wodowała się trzeźwym rachunkiem i 
pewrią zdrową wiarą w siły narodu. 
Mogą się wyłonić trudności wynika- 
jące ze wzrostu drożyzny, z problemu 
płac i z bilansu handlowego. Co do 
płac, to mogą być one podniesione 
tylko w razie podniesienia się ogóle 

nej wytwórczości. Inaczej będziemy dowiaduje się za pośrednictwem Źr6- 

że na linji 
kolejowej Tsuruga-Mi-Ho lawina całko- 

pociąg pasażerski, 

mieli do czynienia z inflacją. 
Stosunek 

BE: na czysto rzeczowym, 
lub ten kierować się będzie intere- 

sem państwa oraz drobnych rolników. 
Na tem obrady przerwano do 

godz. 4-ej popołudniu. 
Po przerwie w dalszej dyskusji 

nieczność państwową, za budżetem 
głosować będzie. W dalszym ciągu 
swego przemówienia pos. Witos kry- 
tykuje dzialalność rządu, wskazując 
na wzrastającą drożyznę i nędzę na 
wsi i w miastach, których rząd nie 
zdołał opanować. 

Nastepny mówca pos. ffartglass 
(Kolo Żyd.) dowodzi, że mniejszość 
żydowska w Polsce jest upośledzona 
zarówno pod względem gospodar- 
czym, jak i politycznym, wreszcie 
oświadcza, że stosunek Koła Żydow- 
skiego do rządu streszcza się zawsze 
w tem samem haśle: „Po czynach 
ich poznacie je”. 

Pos. Sźroński (ChN) zwraca uwa- 
gę na wiele zagadnień, które leżą 
dotychczas odłogiem, a do których 
przedewszystkiem należy sprawa wy- 
twórczości w Polsce, uręgulowania 
iłości pracy i świadczeń społecznych. 
Zarzuca rządowi, że nie przystępuje 
do rozstrzygania tych zagadnień, 
aczkolwiek uznaje, że rząd w dzie- 
dzinie gospodarczej dużo robi. 

Z kolei mówca zastanawia się 
nad zagadnieniem jaki jest dzisiaj w 
Polsce ustrój państwowy. Zdaniem 
mówcy w ustroju naszego państwa 
zaszły głębokie zmiany, tak, że dzi- 
siejszym ustrój] możnaby nazwać 
dyktaturą jednostki; twierdzi, że pod- 
siawą zła jest to, że ciała ustawo- 
dawcze, które wyszły z powszechne- 
go i równego prawa głosowania nie 
są już dziś wyrazem współczesnego, 
bardzo zawikłanego życia gospodar- 
czegu społecznego i politycznego. 

Następny mówca pos. Dąbski 
(Str. Chł) twierdzi że cechą obecne- 
go jak i poprzednich naszych bud- 
żetów jest to, że są one konsumcyj- 
ne, t.j., że na wydatki rzeczowe i pro- 
dukcyjne przeznacza się bardzo ma" 
ło. Wyraz tego mówca widzł w tem, 
że na rolnictwo ogółem przeznaczono 
3.6 proc. wydatków, podczas gdy 
np. na emeryiury 4,1 proc. Koficząc 
mówca oświadcza: Biorąc pod uwagę 
ogólną sytuację będziemy zasadniczo 
głosowali za budżetem z pewnemi 
zmianami, 

Rozwój radja u nas na z. Wileń- 
skiej datuje się od 1924. W tym ro- 
ku cały ruch koncentrował się w 
sferach radjomatorów, głównie mło« 
dzieży i miał charakter eksperymen- 
talny. Od końca roku 1925 t, į. od 
chwili uruchomienia warszawskiej sta- 
cji nadawczej radjo przechodzi nieja: 
ko do użytku publiczności. Z racji 
defektów stacji warszawskiej, jak sła- 
be odbiory, złe godziny nadawania i 
nieodpowiednia długość fali zainte 
resowanie się radjem jest nadal dość 
słabe. Zaznaczyć tu należy, że wszel- 
kie ewenementy polityczne wywołują 
większy popyt na aparaty, zwłaszcza 
da się to powiedzieć o klijentach Z 
prowincji. 

Obecna! stacia warszawska, jak- 
kolwiek znacznie silniejsza od po- 
przedniej, nie jest jeszcze dla odbior- 
ców naszych stacją rodzimą bowiem 
stacje takie jak: Berlin, Leningrad, 
Moskwa i inne dochodzą do nas 
czyściej. 

„Wileńskie T-wo Radjotechniczne" 
już w roku 1925 probowało nadawać 
z Wilna. Wyniki tych prób daly re 
zultat pomyślny. 

Obecnie zmontowana została przez 
firmę aparatura o mocy 100 watt, 
nadawanie przez którą dotychczas 
nie zostało uskutecznione, z racji te- 
go, że Wilno miało otrzymać stację 
znaczenie silniejszą. 

Właściciel firmy „Elektrite, (Wi- 
Jeńska 24) p. inż, Chwołes zaznacza, 
że z racji złego nadawania przez sta- 
cję warszawską radjoamatorzy „kreso- 
wi zmuszeni są kupować aparaty 
wielolampowe, a więc drogie co u- 
jemnie wpływa na rozwój radja. 

Stacja warszawska ma długość 
fali bardzo zbliżoną do Leniagradu 
wobec czego da się słyszeć dobrze 
jedynie b. selektywnemi aparatami, 

Znaczna iłość posiadaczy apara- 
tów w Wilnie—to lekarze i adwoka- 
ci, na prowincji—duchowieństwo. 

Kompletnie urządzony aparat z 
jedną, ostatecznie dwoma słuchawka- 
mi można nabyć od 200 złotych, 

, Znaczny procent radjosprzętu, ja- 
kim obecnie posługuje się Polska jes- 
pochodzenia niemieckiego lub angie! 
skiego. 

(żłobzk l-nia Marji i Schronisko dla 
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aa do rządu 

Lawina zasypała pociąg. 

PARYŻ, 26 I. PAT. „Le Matin 

de! angielskich w Tokio, 

wicie zasypała 
Wszyscy pasażerowie zginęli. 

Kanada nie pomoże. 

MONTREAL, 26 I. PAT. Uńited 
ogólnej nad budżetem zabrał głos Press. W tutejszych kołach urzędo- 
imieniem P. S. L. Piasta pos. Witos, wych zaznaczają, że na wypadek po- 

który na wstępie oświadczył, że stron- ważnych zawikłań na Dalekim Wscho 
nictwo jego uważając budżet za ko- dzie Anglia nie będzie mogła liczyć 

na jakąkolwiek pomoc wa) 
inaą ze strony Kanady. 

Protest Hindusów, 

jskową lub 

LONDYN. 26 I. PAT. Z Bombaju 
donoszą; Dzienniki hinduskiej partji 
protestują przeciwko używaniu wojsk 
hiaduskich w Chinach. Obecnie oed- 
bywają się liczne zebraaia protesta- 
cyjne. 

Rokowania kanclerza Marxa. 
BERLIN, 25 I. Pat, Kanelerz Ma 

w rokowaniach z  nacjonalistam 
uzgodnił stanowisko kanclerza i na- 
cjonalistów w sprawach polityki we 
wnętrzuej i w sprawie ustroju Niemiec. 

W kołach pariamentarnych po- 
wątpiewają czy frakcja demokratycz- 
na zdecyduje się wziąć udział w no- 
wym rządzie. 

 BORZIREESNI BOYZ OUTER SER ROCACZYRZA 

Nowości wydawnicze. 
<lskry» znakomicie redagowany, 

lwowski tygodnik dla młodzisży podały w 
ostatnim, najświeższym, 6-1ym numerze, dal- 
Szy ciąg powieści W. Prażmowskiej <Z ta- 
jemnic puszczy jodłowej», osnutej na tie 
powstania 1863 r, wyboraą pogadankę ilu- 
strowaną o.. dawnych modach (ku uciesze 
panienek), dalszy ciąg powieści Czyżowskie- 
go <Korszrz z Honojulu», rozwiązanie kon- 
kursu dla przyrodników, Kącik dobrych zna- 
jomych, obszerny dział korespondencji, fo- 
tografję grupy dzieci ze szkoły ludowej im. 
Piłsudskiego w Kurytybie w Brazglji etc. etc. 
Wyborne pismo. 

— Wacław Sieroszewski: <Miłość 
Samuraja». Powieść. Str. 225. :Warszawa. 
Nakł. Tow. Wydawniczego Rój. 

— Mieczysław Schreiber: <Przewod- 
nik stolarski» z 146 iiustrecjami, Str. 176. 
Tarnów, Księgarnia wydawn. Zygm. Jele- 
nia. 1926. 

‚ Jesi to trzecie wydanie isinej skarbnicy 
wiadomości ze wszystkich dziedzin stolar- 
stwa. Uwzględnione są szeroko: wykańczanie, 
zdobnictwo, imitacja. 

— Bibljoteka Krytyczna Arcydzieł 
Literatury (mały podręczny format) zaczę- 
ła wychodzić pojedyńczemi tomikami na- 
kładem księgarni wydawniczej Z. Jelenia w 
Tarnowie. Ułatwia znakomicie — zwłaszcza 
młodzieży — poznanie i rozumienie arcy- 
dzieł literatury; zawiera rozbiór i treść da- 
nego pisarskiego dzieła, oświetla jego przy« 
mioty, ukazuje wady. Bardzo pożyteczne 
wydawnictwo zasługujące na szerokie roz- 
powszechnionie. 

wieżo wyszły, w opracowaniu facho- 
wem Wł. Dobrzyńskiezo i Sz. Leśniowskie- 
go: Sienkiewicza «Pan Wołodyjowski», 
Niemcewicza «Powrót Posłą», Mickiewicza 
«Grażyna». ; + 

— Ilija Erenburg: «Milošč Joanny 
Ney». (Joanna). Przekład z rosyjskiego. 
Sir. 223. Warszawa. Wyd. «Rój». 1927, 

— «Przegląd Graficzny i Papierni- 
czy». Poznań. Tygodnik. Rok istnienia 8. 
Ukazał się zeszyt 3-ci, jak zwykle wzorowo 
opracowany, 

— Dr. Wanda Dobrowolska: <Sien- 
kiewicz jako malarz Śmierci». Str. 60. 
Tarnów. Nakł. księg. wyd. Z. Jelenia. 

Autorką dochodzi do ostatecznego waio- 
sku, że a wieć jest też i wielkim poetą 
i malarzem Śmierci. Wprost — specjalista w 
malowaniu zgonów. 

Dzierżawy majątku 
większego poszuauje od zaraz inży* 
nier— rolnik w woj, Wileńskiem lub 

Nowogrėdzkiem, 
Zgłoszenia listowne lub osobiste, 

Wilno Kanarskiego 3, tel. 946. 

We czwartek 27 b. m. 

na rzecz T-wa OPIEKI NAD DZIEĆMI 
Sierot Im, Ksawerego Zubowicza) 

przez cały zespół teatru REDUTA, przy spółudziale P. P. Solskiej, 
Osterwiny i Osterwy, odegraną będzie premjera 

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

stawienia w Kasie Teatru, Wielka Pohulanka* 
MANKANNAANEUS M 200000000000044000000000008 

  

PRZEGLĄD MUZYCZNY. 
Ninka Wilińska. 

Będzie już ze trzy lub cztery lata 
od chwili, kiedy mała Ninka Wiliń- 
ska występowała, po raz pierwszy, 
na scenach teatrów wileńskich, zain- 
teresowując publiczność swym nad 
wiek inteligentnym rozwojem rzeczy- 
wistego talentu. Tem bardziej było 
interesującem zobaczyć ją teraz, po 
wielokrotnych występach w Warsza- 
wie, w Krakowie, we Lwowie i t. p., 
o czem już nieraz można było czytać 
w dziennikach, zawsze pełnych uzna- 
nia dla objawów jej niezwykłego 
uzdolnienia. 

Wieczór piątkowy dał sposobność 
poznania obecnego stopnia rozwoju 
wielostronnego talentu małej artystki. 
Nie ulega wątpliwości, że mamy tu 
przedwczesną dojrzałość artystyczna 
i niebezpieczeństwo często polega 
ma braku dalszego postępu, już to z 
wyczerpania się talentu, już to z bra- 
ku pracowitego dążenia do wyżyn 
artyzmu, skutkiem łatwo zdobytego 
powodzenia w wieku młodocianym. 
To, cośmy teraz widzieli, przeszło 
wszelkie, nawet śmiałe, oczekiwania. 

Podziw ogółny wywalało odegra- 
nie czwartego akiu w pałacu nocy 
„Błękitnego Ptaka* Maeterlincka przez 
małą artystkę. Oprócz świetnego 

opanowania całej rzeczy pamięciowo, 
należy zaznaczyć wyraźną mimikę i 
dykcję, dosadnie charakteryzującą 
wszystkie role, wykonane wyłącznie 
przez Ninkę. Wybornie też wyszał 
scena—solo „Jackie Coogan bezro- 
botny* wykonana z wielkim humo- 
rem, w odpowiedniem przebraniu. Da 
tych dramatyczno-recytatorskich pro- 
dukcji, zdradzających niezwykły ta- 
lent, dołączone były jeszcze popisy 
choreograficzne w zakresie baletu 
klasycznego («Amorek» i «Umiera- 
jący łabędź») oraz charakterystyczne- 
go (tańce <Bojarynie i «Kujawiak» 
Wieniawskiego), wykazującebardzojuż 
znaczne owładnięcie techniką tanecz- 
ną, nabytą pod właściwem kierow= 
nictwem fachowem, a szczególnie 
dużo wdzięku i przyrodzonych zalet 
estetycznych, nie dających się zdo- 
być drogą uauki. Trudno w tym 
wieku decydować — czy Ninka ma 
głos do śpiewu, można tylko stwier- 
dzić, że w piosenkach swych wyka- 
zała dobry słuch i poczucie rytmiki. 

Nie należy tracić nadziei, že Ninka 
Wilińska zdoła uniknąć niebezpie- 
czeństwa przedwczesnego i dalej 

czywistego 1 niezwykłego talentu i 
przy usilnej pracy wyrośnie na praw* 
dziwie wielką artystkę. 

Udział w wieczorze brały jeszcze: 
śpiewaczka i młodociana skrzypaczka 

E. Bialska obdarzona ładnie brzmią- 
cym i miękkim sopranem, wykształ- 
cenie którego jeszcze nie zakończone; 
zwłaszcza w nutach górnych jeszcze 
się chwilami daje słyszeć twardość 
dźwięku. Pewność intonacji oraz 
ujęcie frazy muzycznej i naturalne 
cieniowanie wykazały muzykalność. 
Ułożenie programu dowodziło braku 
doświadczenia estradowego. Żadna 
artystka wytrawna nie ryzykuje—przy 
nieodłącznej tremie—zaczynać śpiewu 
od wysokiej nuty «piano», bo się— 
prawie na pewno—nie uda dobrze. 
Trzeba się oswoić z publicznością i 
rozśpiewać, aby móc podołać takie- 
mu zadaniu. 

Niezaprzeczenie uzdolniona i za- 
awansowana M. Bloch z powodze 
niem wykonała kilka sztuk solowych 
na skrzypcach, wykazując ładny ton 
i szczerą ekspresję. Znacznie już 
rozwinięta technika niezupełnie jeszcze 
wystarczała — w niektórych przej. 
ściach najtrudniejszych — do poko- 
nenia «Habanery» Sarasatego. Uwa- 
gę tę czynię pod adresem naliczycie- 

nie la młodocianej skrzypaczki. Niektórzy; 
postępującego rozwoju swego rze. nauczyciele hołdują  niewłaściwemu* 

kierunkowi — wypyszczania uczniów 
na estradę ze sztukami zbyt trudne- 
mi. Odzwyczaja to ucznia od samo- 
krytycyzmu i utrwala zarozumiałość 
przesadną. Nie — «co», lecz — «jak» 

należy grać, powinno być niezłomną 
zasadą występującego publicznie. 

Poranek niedzielny. 

Znowu się odbył poranek w „Lut- 
ni*, który — niewątpliwie — pozostawił 
najmilszą pamięć po sobie. 

Dobrze naszej publiczności znana, 
lecz niezupełnie doceniana, špiewacz- 
ka koloraturowo - liryczna M-de Car- 
marie, posiadaczka jednego z naj- 
piękniejszych głosów, jakie się kiedy 
słyszy, niewątpliwie przewyższająca, 
pod tym względem, niejedną „gwiaz- 
dę* o rozgłośnej sławie, po dłuższej 
przerwie, dała się słyszeć w długim 
programie, czarując ponownie zarów= 
no głosem, niezwykle pięknym, jak i 
nieprzeciętnym artyzmem wykonaw- 
czym, zbierając sute okłaski zachwy- 
conej rzeszy wielbicieli, pomimo bar- 
dzo dla śpiewu niekorzystnego, bez 
sufitu i z dywanem na podłodze, ko- 
tarowego urządzenia sceny, tak fatal- 
nie tłumiącego dźwięczność subtelne- 
go głosu. ‚ 

Nie mniej atrakcyjnym był występ 
znanych tancerek—dwóch siostr Ko- 
rzeniewskich. Obie urocze artystki, 
w solach i duetach tanecznych, wy- 
kazały: tyle wdzięku, pomysłowości, 
niepospolitej precyzji i gracjj w naj- 
bardziej zawiłych ewolucjach, gu- 
stownych i oryginalnych kostjumach, 

zupełniej zrozumiałem. Zaznaczam, 
że ze strony kompetentnej, od oso- 
by fachowej, usłyszałem wielkie po 
chwały dla wybornej techniki i nie- 
zwykłych wartości artystycznych i 
estetycznych całokształtu produkcyj 
obu sióstr, 

Przemilczam — na ten raz — na- 
zwisko akompanjatorki, nadto nied- 
bale towarzyszącej do śpiewu oraz 
ilustrującej muzycznie wszystkie tań- 
ce. Taką bezceremonjalność w braniu 
fałszywych akordów nie można tole- 
rować na estradzie koncertowej. 

Michał Józefowicz. 

Wrażenia teatralne, 
Mieczysława Fijatkowskiego: „Al- 

batros* komedja w 8 aktach wysta- 
wiona na scenie Teatru Polskiego, 
(Teatr Reduty w Lutni). 

W swej pogoni za obowiązkową 
co tydzień premjerą musiała dyrekcja 
grupy artystów Reduty pod kierun- 
kiem dyr. Rychłowskiego trafić na 
graną niedawno w Warszawie sziukę. 
Fijałkowskiego. To było prawie nie- 
uniknione. 

Tendencja, niema co mówić — 
zacna; treść «aktualna»; autor «Wier- 
nej kochanki» markę literacką ma... 
W dodatku wystawa (dwa pokoje) 

że jednogłośne uwielbienie było naj-łatwa i niekosztewna. Ujdziel Jak tu 

nie spróbować? : 
Ach, jeśli by się ów «Albatros» u- 

dał Fijałkowskiemu choćby tylka jak | 
<Wierua kochanka»| Ale gdzie ta 
Jest fo produkt nasz domowy jeden 
z najsłabszych w repertuarze—Bieżą- 
cym. Oczywiście.. oczywiście... nawet 
Kochanowskiemu nie udawałą się 
każda fraszka. Tłumaczył się na wstę- 
pie do ich księgi: «Nie wszylkoć mu- 
ry wiodą materyją przednią», Zaś p. 
dyr. Rychłowski wcale ekskuzować 
się nie potrzebuje. Tendencja zacna, 
treść aktualna, autor «sam za siebie 
odpowiada», co tydzień trzeba dać 
premjerę etc. — jak wyżej. 

Owa zacna tendencja polega 
rzuceniu panny ze staro-szlachec| 
gniazda ziemiańskiego na łono pi 
skiego marynarza wędrującego po 
świecie na jakiejś fregacie handlowej 
(„Aibatros“—dlaczegož nie „Wawel“, 
„Piūsk“, „Warta“ lub coš podabr= 
g0?). Jeszcze to nicl Ow ideał jest— 
niech nikt z krzesła nie spadniel— 
synem chłopa.. 

Kochany autorze! Gdzieś pań; 
jakiem drzewku (genealogiczne: 
wypatrzył takie gniazdko  staroszia- 
cheękie gdzieby dziś jeszcze „nie u- 
chodziło* być synem chłopa, jak 
przedy laty nie uchodziło być inžynie- 
rem ię kupcem? Z jakiej pan, kos 
chany aštiorze, grzędy wyrwał tego 

AA? pan. dziś znajdzi 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH : 

Preliminarz budžeiowy 
na r. 1927-8. 

Kancelarja sejmowa rozesłała już 
druk preliminarza budżetowego па 
r. 1027-38. Wstęp do preliminarza 
opracował referent generalny, pos. 
Byrka. Wstęp ten brzmi, jak nastę- 
puje: 

„Jakkolwiek z uwagi na postano- 
z 4 wienia art. 25 Konstytucji i propono- 

» 

= 

* 

, 

^ 

wany przez Rząd termin rozpoczęcia 
roku budżetowego z dniem 1-ym 
kwietnia 1927 r., rządowy projekt 
prellminarza budżetowego wpłynął do 
Sejmu z opóźnieniem prawie 2-ch 
tygodni, to jednak komisja budżeto- 
wa postanowiła tok obrad nad tym 
projektem w tea sposób przyśpieszyć, 
aby uchwalenie budżetu w terminie 
Konstytucją przepisanym mogło być 
zapewnione. Dla osiągnięcia tego ce- 

< lu komisja uchwaliła specjalny rega 
łamin obrad i, przestrzegając go Ści- 
śle, ukończyła już w dniu 12 sty- 
cznia 1927 r. trzecie czytanie prelimi- 
marza, tak, że można oczekiwać, iż 
w roku bież. po rz pierwszy bud- 
żet Rzplitej będzie uchwałony przed 
rozpoczęciem roku budżetowego i w 
ten sposób gospodarka finansowa 
państwa wejdzie na prawem ulegali- 
zoware tory. 

Preliminarz budżetowy, przedłożo- 
my przez Rząd, wynosił po stronie 
wydatków łącznie z dopłatą do nie- 
których przedsiębiorstw państwowych 
kwoię 1.898.679.975 zł., zaś po stro- 
nie dochodów łącznie z czystym do- 
chodem przedsiębiorstw i monopo- 
lów państwowych kwotę 1 miljard 
-899 252.571 zł. 

Wykazał zatem nadwyżkę docho- 
dów w kwocie 572.596 zł, Nadto 
art. 4 projektowanej ustawy skarboe 
wej upoważałć miał ministra skarbu 
do otwierania w miarę zmniejszenia 
wydaików, ustalonych w art. 1, w 
drodze oszczędności, uzyskanych 
przez reorganizację administracji i 
zmiiiejszenie etatów osobowych, jak 
również w miarę uzyskania pokrycia 
z nowych lub z podwyższenia istnie- 
jących źródeł dochodowych, _wymie- 
nionych poniżej kredytów w rozmia- 
rach i kolejności, ustalanych przez 
Radę Ministrów: 

1) w części 2 «Sejm i Senat» na 
budowle do wysokości 1,000,000 zł.; 

2) w części 6 „Mia. Spraw Woj- 
skowych” na potrzeby inwestycyjne 

„ do wysokości 80,000,000 zł.; 
3) w części 10 „Min. Przemysłu 

i Handlu" na inwestycje w przedsię- 
biorstwach górniczo-hutniczych i prze- 
mysłowych do wysokości 1,850 tys, zł., 
oraz na budowę pomieszczenia dla 
urzędu marynarki handlowej w Gdyni 
do wysokości 200.000 zł.; 

4) w części 14 „Min. Robót Pu- 
blicznych* na roboty publiczne i za- 
trudnianie bezrobotnych do wysoko- 
ści 65,000,000 zt.; 

5) w części 16 „Min. Reform Rol- 
mych* na pomoc kredytową przy 
scalaniu gruntów do wysokości 5 
milj. złotych; 

6) w częściach budżetu 1 do 16 
na podwyższenie uposażenia funkcjo- 
narjuszów państwowych do wysoka- 
ści 50,000,000 zł. 

Tymczasem w okresie między 
wniesieniem preliminarza a ostatecz- 
nem uchwaleniem go przez komisję, 
zaszły okoliczności, które zarówno 
na formalny układ preliminarza, jako- 
też na wysokość całego szeregu prze- 
widzianych w nim kwot decydująco 
wpłynęły: 

Przedewszystkiem  artykulem 8 
ustawy z dn. 18 grudnia r. 1926 
(Dz. Ust. poz. 725) uposażenia fun- 
kcjonarjuszów państwowych zostały 
podwyższone o0'10 proc., wskutek cze- 
go należało związany z tem wydaiek 
w kwocie około 53,000,000 zł. wsta- 
wić do odpowiednich paragrafów 
preliminarza administracji (grupa A) 

Z o zc -———— 15 iii iiii i iiiiii wersyteckie. 

pannę „z przyzwoitej, sziacheckiej ro- 
dziny*, a choćby nawet pod karma- 
zynem tylu to a tylu pokoleń, która- 
by nie poszła jak w dym za tęgiego 
mężczyznę, co jej się okrutnie poda- 
ba, który jest najautentyczniejszym 
inteligentem i serce ma ma wlašci- 
wem miejscu, choćby ten tęgi chłop 
był synem jaklegoš tam Wojciecha 
Zakrzosa, Bartka Kędziorka lub inne- 
go jakiego senatora Pasternaka? 

Robi pan w serduszku panny 
Anny całkiem zbyteczną tragedję. A 
potem... w łeb bierze cała „zacna 

* tendencja*! Bo jakże? Gdy dziarski 
i upajający marynarz zanucił: 

Kiedyś mi wzajemn 
Odpływajże ze są 

— panna Anna odpowiedziała mu: 
„Wzajemną, to ja jestem, lecz ja tu 
ma brzegu, w mojej własnej рага 
pozostanę", Tedy.. tędy... marynarz 
zrozpaczony odpływa solo? Nie. Ptze- 
daje swego „Albairosa“, kupuje 
własny panny Anny rodzinny majątek 
i powiada jej cały podniecony: 

stanie! Nie ty ze mną pojedziesz 
lecz ja z tobą tu pozostanę. Każda chęć 
twoja, jest dla mnie rozkazem. 

9, i gdzie się podziała 

Omfalji. O! To — 
aktualne — zawsze. 

\ 
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przy równoczesnem wyeliminowaniu 
kredytu 50,000,000 zł, przewidziane» 
go we wspomnianym wyżej art. 4. 
Analogiczne podwyżki w grupach B 
1 С preliminarza w łącznej wysoko 
ści około 60,000,000 zł, mają być 
pokryte w ramach planów finanso- 
wo-gospodarczych tych grup. Nadto 
niektóre inne stosunkowo mniejsze 
kredyty, a w szczególności kwota 
1,000,000 zł. na budowę gmachu dla 
Sejmu i Senatu, 1,000,000 zł. na bu- 
dowę gmachu dla Ministerjum Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publi- 
сгперо, oraz 5,000,000 zł. na kredyty g 
meljoracyjue w dziale Ministerjum 
Reform Rolnych i t. p. zostały prze- 
niesiene z tegoż art. 4 do odpowie- 
dnich części prelimiaarzu. Dalżj na- 
leżało w preliminarzu budżetowym 
po stronie dochodów dać wy- 
raz zwiększonym przychodom przed- 
siębiorstwa kolei państwowych wsku- 
tek zarządzonego rozporządzenia Mi- 
nisterjum Komunikacjj z dn. 12, 
względnie 18 listopada 1926 r. (Dz. 
Ust. poz. 674 i 675) podwyższenia 
taryf. 

INFORMACJE. 
Przepisy celne przy przywozie 

ziemniaków. 

Obowiązujące obecnie przepisy cel- 
ne przewidują, ze względów zdrowo- 
tnych, następujące ograniczenia w za- 
kresie przywozu ziemniaków: „Przy- 
wóz liści, obierzyn i odpadków ziem- 
niaczanych jest zabroniony bez wzglę- 
du na kraj pochodzenia. Na przywóz 
wszelkiego rodzaju ziemniaków, nie 
wyłączając sadzeniaków, zezwala się 
jedynie na zasadzie pozwolenia Mini- 
sterjum Skarbu w porozumieniu z Mi: 
nisterjum Rolnictwa, prze upoważnio* 
ne do odprawy ziemniaków kolejowe 
urzędy celne. ® 

Zićmniaki wiany być przywożone 
w nowych nie używanych workach 
zaplombowanych przez nadawcę, lub 
też luzem w zapiombowanych wago- 
nach. Do każdej przesylki winien na- 
dawca dołączyć dwa egzemplarze za: 
świadczenia, wystawionego przez ©- 
ficjalną służbę fitopatologiczną lub 
zakłady echrony roślin kraju ekspor- 
tującego, że ziemniaki są wolne od 
choroby raka ziemniaczanego (Synchy- 
trium endobioticum Perc), Cło na zie- 
mniaki, przywożone w okresie od 15.11 
do 15.Vil wynosi 40 zł. od 100 kg., 
przywóz zaś ziemniaków w  okresis 
od 16VII do 14,11 jest wolny od cła 
(poz. 5 polskiej taryfy celnej). 

KRONIKA MIEJSCOWA. cel 

— (x) W sprawie rozłoźenia 
na raty podatku obrotowego 
na rok 1927. Związek kupców žy- 
dowskich w Wilnie zwrócił się w dniu 
wczorajszym do ministerstwa skarbu 
z prośbą o wydanie Izbie skarbowej 
w Wilnie zarządzenia, celem rozłoże« 
nia na poszczególne raty opłat za- 
liczek podatku obrotowego na rok 
1927. 

Jak nas informują min. skarbu 
powyższej prośbie prawdopodobnie 
zadośćuczyni. 

— Co spowodowało wzrost 
cen mięsa. Jak się dowiadujemy 
wzrost cen mięsa, który wynosi oko- 
ło 10 proc. w porównaniu z cenami 
uprzedniemi, źródło swe znajduje nie 
w braku odpowiedniego nadzoru ze 
strony władz administracyjnych, o 
czem w ciągu dni kilku krążyły u- 
porczywe pogłoski po mieście, a 
spowodoway jest tym iż cena mięsa 
w Wilnie była tańszą niż w innych 
miastach Polski, a dlatego władze 
zmuszone były ceny te podnieść by 
Wilno nie odczuło braku mięsa, któ» 
re dostawcy wywozili do innych 
miast. 

— Posiedzenie Okręgow 
Ziemskiej w Wilnie. Pozządci pn 
drugiego dnia posiedzenia Okręgowej Komi- 

sji Ziemskiej w Wilnie, które odbędzie się 

sztuka p. Fijalkowskiego najniewąt- 
pliwiej. 

A tenże dziedzic z salonu z an- 
tenatami, co może 0 mdłości przy- 
prawić swemi nieskończonemi, „na- 
strojowemi* chwytaniami się za serce, 
to znowuż suszy z synalkiem dwie 
ostatnie butelki z antenackiej piwnicy. 
A ta panna Hela, co... miała być 
odstraszającym przykładem polskiej 
powojennej panienki! A ten zbogaco- 
ny chłop, stary Wojciech ze swoją 
magnifiką, chyba rekordowo szablo- 
z: =" bardzo słaba sztuka. 

2 2 tego że... przypomina prze- 
piękny „Wiszniewyj sad*? Žaimais 
się z siedzibą dziadów i pradziadów... 
Cóż za przedziwnemi nastrojami 
może przejść temat taki dziś przez 
scenę polską? Może... P. Fijałkowski 
to czuł. Ale tylko czuł. Zaryzykował 
wziąć się do rzeczy, | napisał sztukę 
jedynie irytującą. 

9216 27 stycznia, zawiera sprawy mastę- 
pujące: 

ŁO WO 

podarstw, planu kiasyfikacyjnego oraz ogól- 
nego i szczegółowego rejestrów pomiarowo- 

KT ATR AS е , 
Rymekdiakie) Kreis 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 stycznia 1997 r. 

W deiu wczorajszym odbył się 
uroczysty pogrzeb ś. p. Kazimierza 
Wimbora, Komisarza ądu na m. 
Wilno. Uroczystości pogrzebowe roz- 
Pe o godz. 10 rano solennem na- 
boże 

1) sprawa ze skargi odwoławczej Ra- г i tala-Jana Ślisienia na Orzeczenie komisji u. Dewizy i waluty: ю Ž istwem żałobnem,odprawionem w 
właszczeniowej na pow. Wileńsko-Trocki ranz prz. Kupuo. Bazylice przez J. E, Biskupa Bafidur 
w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz Jana Dolary 8,94 8,06 8,92 skiego w asyście licznego duchowień- 
Rynkiewicza z tytułu długoletniej Probe a e T Se stwa i w obecności przybyłego rano 

WE niech ak ko ETB ED Al Ža a du ASS 2) sprawa zatwierdzenia układu  dobro- skiego Arcybiskupa = 
rolnego 6 likwidacji ds ASS No o r z kowskiego oraz Kapituły Metropoli- 

jc ma) inauty, ow. ' ь - 

Poznieńtkiego? wiasno6ć wład.  Godyekie: Włochy 3550 3569 3550 pik Przed Rie: wo 
go-Ćwirko na rzecz wsi Ponizniki, Peziaty Procentowe ja Na repreze toj A а > 

_3) sprawy zatwierdzenia projektów e 8 proc fiożyczka konw. 97.00 — jewoda ilenski, „Włady AN z 

lenia gruntów a) wsi: PE SM kj, Pożyczka dolarowa 19— — — — _ kiewicz. W prezbiferjum zasiedli przed- 
Clszki, zaśc. Kozorezy Dolne, folw. Szarkiszki, pożyczka kolejowa 9350 _ — — _ Stawicieli władź cywilnych, sądowni- 
Światopołszeryma orga gruntów kolonji = 5 pr Pożycz, konw.  47— 47,25 41,—  ctwa i prokuratury z prezesem Sumo- 
mejątku Użmiany, wsi i zaśc, Grutany, POW. zjermsyjo złotowe. 30,80 4010 40,— rokiem, władz wojskowych z gener. 
Brasławskiego, b) okolicy Horodzkowo, Pow. 5 moc warsz. złotowe 4875 48,80 Bukackim na czele, samorządowych z 

Wilejskiego; c) folw. Zaplesie, pow, Postaw. 45 roc. warsz. złotowe _ „— 46,75 _ w.-prezydentem miasta p. Łoku- 
skiego; d) wsi Dowboryszki, pow. wiąciań" 6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 2450 cjewskim, senat akademicki z J. M. skiego i e) wsi Wasilonki, pow. Dziśnień- 
skiego, oraz gruntów z folw. Piwonerja, 
własność spadkobierców Cezarego Miedu- 
nieckiego. Ё : 

4) sprawy wdrożenia postępowania sca- 
leniowego gruntów: 15 wsi, R w 
różnych powiatach województwa Wileń- 
skiego. 

5) sprawy rozszerzenia obszaru  scale- 
mla gruntów: a) wsi Dołgie i folw. Dołgie I, 
gm. Prozorockiej, pow. Dziśnieńsziego, b) 
wsi Szałuchy, gm. Kraśnieńskiej. pow. Moło- 
deczańskiego. ы 

6) spiawa zatwierdzenia wykazu stanu 
(tytułów) posiadania przed scaleniem listy 
rzeczywistych właścicieli i posiadaczy gos- 

"KRONIKA 
cia, tak i Magistratu m. Wilna, 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 26 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,93 — 8,90 
Czeki i wpłaty. 

1.7315 
Złoto. 

4,731/, — 4124 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zi. 100 żąd.33.30 —pł, 32,50 

Zurych 

Ruble 

  

  

ZWARTEK 7 sowie 3 ta, jak 11 m.24. yższego Skorzysta, jak nas 
27 Dzis We, A. 6 $. 1 m informują, około 600 rodzin, рггу- 
Jana Ztot. Zach. gł 0 g. 16 m. 12. czem na 12 rodzin przypadnie 4 są- 
. Jano: Ё żeń drzewa ogalowego. 

00: ASP] — (t) Przytułek dla chłopców   

5 URZĘDOWA amoralnych. Wydział Pracy i Opiee 
— (t) Wyjazd Wojewody Becz- ki Społecznej rozumiejąc potrzebę izo- 

kowicza. Wojewoda Nowogródzki owania na pewien czas chłopców 
p. Zygmunt Beczkowicz bawiący w zdradzających złe skłonności jak: zło- 
Wilnie przez jeden dzień wyjechał dziejstwo, pijaństwo i t. p. postano- 
wczoraj wigczorem do Nowogródka. = Virsus w Wilnie przytułek 

MIEJSKA. la chłopców amoralnych. 

rektorem Pigoniem, konsul łotewski, 
p. Donas i przedstawiciele poszcze- 
gólnych wyznań. W środkowej nawie 
katedry ustawiły się delegacje stowa- 
rzyszeńji organizacyj społecznych ze 
sztandarami, boczne zaś nawy wypeł- 
niły tysiączne rzesze publiczności. Po 
uroczystych modłach podniosłe kaza- 
nie, poświęcone czci zmarłego wygło- 
sił ks. kanonik Jasiński, poczem kon- 
dukt żałobny, poprzedzany kompanią 
honorową policji, z chorągwiami i 
sztandarami cechów i organizacyj 
społecznych przy dźwiękach orkiestry 
wojskowej i chóru katedralnego wy* 
ruszył z Bazyliki na cmentarz na 

Rossie. 2 
Kondukt prowadził ] E. Biskup 

Bandurski w asystercji prałata Sawic- 
kiego oraz dziekana, kanonika Кге- 
towicza. 

Piętnaście wieńców  poprzedzało 
katafalk udekorowany wieńcami. 

Przed trumną, poprzedzoną licz- 
nem duchowieństwem, kawalerowie 
orderu „Odrodzenia Polski“ niešli na 
poduszce odznaki zmarłego, za tru: 
mną postępowała rodzina, przedsta- 
wiciele wszystkich wyznań i repre- 
zentanci wszystkich władz z Woje- 
wodą Raczkiewiczem na czele, Tru- 
mnę ze zwłokami zmarłego, otoczoną 
płonącemi pochodniami, nieśli od Ka: 
tedry aż do miejsca wiecznego spo- 

Pogrzeb ś.p. Kazimierza Wimbora. 

pełny miłosierdzia" —zakończy ł radny 
Spiro. 

W dalszym ciągu zabrał głos w 
imieniu Ligi Morskiej i Rzecznej, 
której prezesem był zmarły, p. j. 
Rochowicz, po nim, w - imieniu 
Związku Polaków kowieńskich prze- 
mawiał p. Babiański. Mówca po 
serdecznem pożegnaniu współziomka, 
złożył hołd, reprezentowanej przez 
Zmarłego, idei współżycia bratnich 
narodów i rzucił na trumnę garść 
ojczystej jego Ziemi Kowieńskiej, Na 
zakończenie, w imieniu kolegów lat 
szkolnych i przyjaciół wzruszająco 
przemówił p. W. Czyż, chyląc głowę 
przed ideą człowieczeństwa, jaką re- 
prezentował ś. p. Wimbor. 

Po odśpiewaniu modłów i usta- 
wieniu na grobie krzyża złożono na 
mogile przeszło 40 wieńców, a mię- 
dzy niemi od wojewody wileńskiego, 
konsula łotewskiego, b. Delegata 
Rządu W. Romana, wojskowości, Są- 
downictwa i prokuratury, kolegów i 
urzędników państwowych, gminy ży- 
dowskiej, staroobrzędowców, Tatarów 
polskich, emigrantów rosyjskich, po- 
licji, K.O.P'u, oraz licznych organi- 
zacji społecznych. 

Wielotysięczna rzesza ludności 
wileńskiej posuwała się za trumną, 

* 

Na ręce wdowy, p. J. Wimboro- 
wej i wojewody wileńskiego wpłynął 
szereg depesz i listów  kondolencyj- 
nych, a między innemi: od Ministra 
Spraw Wewnętrznych Gen. Sławoj- 
Składkowskiego, z wyrazami „głębo- 
kiego współczucia z powodu przed- 
wczesnej śmierci pelnego cnót oby- 
watela i zasłużonego urzędnika”, od 
Ministra Reform Rolnych, prof. Wi- 
tolda Staniewicza, z wyrazami „go- 
rącego żalu z powodu niezastąpionej 
straty, którą poniosła administracja 
nasza", od Konsula Łotewskiego, 
Donasa, z wyrazami „prawdziwego 
ubolewania z powodu  siraty, jaką 
poniosło Wilao ze śmiercią powszech- 
nie poważanego Komisarza Rządu 
6. p. Kazimierza Wimbora*, od Ko- 
mendanta Garnizonu Wilna, gen. Ku- 
bina, który w imieniu garnizonu skła- 

Przytułek ten prowadzony będzie 

— (x) Radjo odbiorniki w ki: WSdług ostatnich wymogów pedago- 
nie miejskiem. Jak już donósiliśmy, 
Magistrat m. Wilna przystąpił do 
urządzenia w kinie miejskiem pocze- 
kalni, w których urządzone zostaną 
dla wszystkich gości radjodbiorniki 
z dwoma głośnikami. 

Obeenie dowiadujemy się, że Ma' 
gisirat w dniu wczorajszym wyasy< 
gnował na powyższy cel 2000 zł, 
wobęc czego też w najbliższym cza- 
sie należy oczekiwać urzeczywistnie- 
nia, zamierzonego przez Magistrat 

u. 
— (x) Czysty zysk z kina 

miejskiego na cele kulturaino- 
oświatowe. Wiceprezydent m, Wil- 
na p. Łokuciewski zwrócił się w dniu 
wczorajszym do Magistratu z wnio- 
skiem, aby czysty zysk otrzymany 
z kinematografu miejskiego został 
przeznaczony, jak i w r. 1926 tak i 

gicznych i penitencjarnych. 
otychezas nie ustalono gdzie 

przytułek ten będzie się lokował. 

POCZTOWA: 
— (0 Przemianowanie agencji 

na Urząd Pocztowy. Wobec wciąż 
zwiększającej się frekwencji w agencji 
pocztowej w m. Wołpa, Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów postanowiła prze- 
kształcić agencję tę na Urząd Pocztowy. 

Przekształcenie to zostało już prze- 
prowadzone i obecnie Wołpa przepro- 
wadza wszystkie tranzakcje pocziowe. 

SĄDOWA 
— Kara za łichwę. Sąd Okręgo- 

wy w Wilnie rozpoznawał na sek- 
cji odwoławczej skargę apelacyjną 
współwłaściciela domu H/k „Zachę- 
ta“ p. E. Bibersztejn-Kazimirskiego, 

da „wyrazy głębokiego żału z powo- 
du śmierci nieodżałowanego Komi- 
sarza Rządu”, od Prezydjum Gminy 
Żydowskiej, z wyrazami „szczerego 
żalu i głębokiego współczucia z po- 
wodu .zgońu dzielnego obywatela, 
czcigodnego Komisarza Rządu” i t.d. 

* 

czynku reprezentanci wladz cywilnych 
i wojskowych, urzędnicy, koledzy i 
przedstawiciele społeczeństwa. 

Po przybyciu orszaku pogrzebo- 
wego na Rossę i po odprawieniu о- 
statnich modłów wygłoszono szereg 
przemówień. 

Rozpoczął je Wojewoda Wileński, 
zaczynając słowami: „Stoimy nad Bawiący w Wilnie wojewoda No- 
mogiłą człowięka, który potrafił po- wogródzki p. Z, Baczkowicz, złożył 
zostawić po sobie pamięć niewątpli- osobiście na ręce wojewody Raczkie- 
wie długotrwałą, dobrą i serdeczną”. wicza wyrazy współczucia i żalu z 
W dalszym ciągu swego przemó: powodu zgonu, tak zasłużonego 
wienia podnosił Pan Wojewoda wy* urzędnika i obywatela. 
bitne zalety zmarłego, bohatera w F. 
twórczej pfacy każdego dnia oraz żal, 
jaki wszyscy odczuli po stracie ś. p. 
Kazimierza Wimbora. 

W imieniu kolegów i współpra* 
cowników zmarłego przemówił Sta- 
rosta Suwalski, a do niedawna za* 

„_ Od szeregu osób otrzymaliśmy uwagi o 
niezupełnie właściwem zachowaniu się w 
czasie pogrzebu policji, właściwie o zbytniej 

ki gorliwości. Czy to na Antokolu, czy na 
lacu Katedralnym, czy na innych ulicach skazanego przez sąd pokoju w Wil- 

nie na karę grzywny w wysokości 
tysiąca złotych oraz opłacenie kosz- 
tów sądowych w sumie stu złotych. 

Kara ta, w razie niewypłacalności 
oskarżonego miała być zastąpiona 
aresztem w przeciągu trzech  mie- 

SZKOLNA. M 

— (x) Na dokarmianie dziec 
w szkołach powszechnych m, 

w przyszłości na cele kulturalno- 
oświatowe. 

Wniosek powyższy zostanie prze: 
dłożony Radzie Miejskiej na posie- 
dzeniu, które się odbędze w niu 
dzisiejszym. 

an Bibersztejn-Kazimirski ukara- 
m. ostał za to, że przy udzielaniu 
jed. "u z klijentów firmy pożyczki 

stępca Kom. Rządu p. W. Iszora od- 
dając hołd wybitnym zaletom ducho- 
wości zmarłego. Następnie w imieniu 
społeczeństwa żydowski gorące 
przemówienie wygłosił radny miejski 
p. Spiro. „Ludność żydowska —mó- 
wil p. Spiro—na długo zachowa w 
swej pamięci obraz tego przedstawi- 
ciela władzy Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej i obecnie w chwili gdy 

gdzie przechodził kondukt pozrzebowy—po- 
licja miotała się, ustawiała kordony, w jed- 
nem miejscu spędzała publiczność z trotu- 
arów, w innem z jezdni i zamiast utrzyma- 
nia powagi właściwej ceremonji pogrzebo- 
wej, wywoływała tylko niesmaczne sceny i 
przykre uwagi pod swoim adresem. Po co 
to? Niewątpliwie nad ogólnym porządkiem | 
Czuwać należało, aje należało też € pod 
uwagę, że lud nasz, jeżeli chodzi o utrzy- 
manie porządku w Czasie wszelkich pocho- 
dów religijnych jest w dużej mierze wyro- 

Wilna. W dniu wczorajszym  Ma- 
gistrat m, Wilna wyasygnował 3000 
zł. na dokarmianie w m-cu lutym 
dzieci w szkołach powszechnych m. 
Wilna oraz 1680 zł, na tenże cel dla 
dzieci szkół żydowskich. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Opał dla bezrobotnych 

żydów. W tych dniach gmina  ży- 
dowska w Wilnie przystąpiła do roz- 
dawnictwa bezpłatnie drzewa opało« 
wego wśród bezrobotnych żydów w 
Wilnie, którzy nie korzystają z zapo- 
móg jak Urzędu Funduszu Bezrobo- 

uraczyła nas niczer więcej jak ścisłą 
poprawnością, co wytrawnej artystce 
przychodzi bez trudu. Szczerości — 
nie odczułiśmy. Frazesem dźwięczało 
to, co powinno było właśnie nas 
jednać dla dodatniej przedstawicielki 
powojennych młodych kobiet pol- 
skich, P. Wołłeyko nic nie mógł 
zrobić z koszlawego od urodzenia 
(ij. już w egzemplarzu sztuki) papy 
Lopowieckiego. Trzymał dzielnie 
sztukę całą przez wszystkie trzy akty 
aby nie upadła «przedwcześnie» — p. 
Malinowski. jeśliby była sprawiedli» 
wość na świecie, powinienby p. Fijał- 
kowski przysłąć naszemu artyście 
więniec przez umyślnego z Warszą- 
wy kurjera. Ale znowuż, im lepiej 
grał p. Malinowski, im był bardziej 
porywającym okazem tęgiego, Śmia- 
łego, serdecznego, sympatycznego a 
o szerokich widnokręgach mężczyzny, 
tem doszczętniej djabli brali «zacną» 

— Najdroższa! Niech na twojem 

0 „zacna 
tendencja*? Herkules siadł u kolan 

to jest w Polsce ny 
Aktualną jest rozwinięcia kunsztu aktorskiego. Nie 

„ Niefortunna latorośl rodu Lopo- ideologję sztuki, tem bardziej malała 
wieckich, niewiedzący co począć z w oczach naszych kręcąca quasi tra- 
sobą synalek papy, mówi w sztuce gicznie noskiem ułubienica... p. Fijałe 
nawpół ironicznie sam. do siebie: kowskiego, bohaterka sztuki, panna 
«Świętości nie szargaćl» Niebezpiecz- Anna Lopowiecka. 
ne słowa. Mogłaby je podchwycić — Ale wszystko dobrze się koń 
jako morał... publiczność wychodzą- czy! — pocieszał się ktoś wychodząc 
ca po sziuce p. Fijałkowskiego z badro i w czapce па bakier z teatru. 
teatru. Ktoś niedobrze dosłyszał i rzekł: 

Po pani Perzanowskiej w roli An- — O tak, ma pan zupełną rację! 
spodziewaliśmy się większego Dobrze, że się skończyło. й 

2. 

w wys «ości 300 złotych, potrącił 
zgóry procenty licząc je szesnaście 
od sta. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt. W dniu 2, , 1927 г, 

o godz. 13 w sali gimnazjum im, 
A. Mickiewicza (ul, Domininikańska 
5) profesor Massonjus wygłosi od- 
czyt z dyskusją na temat: „Samo- 
dzielność ucznia i kontcola postępów 
w szkole*. Wstęp 50 groszy. 

Dochód z adczytu przeznaczony. 
na powiększenie bibljoteczki szkolnej 
szkoły Nr. 46. 

— Powszechne wykłady ani- 
We czwartek, dnia 

27-go stycznia 1927 roku o godzinie 
7.ej wieczorem w Sali Sniadeckich 
Uniwersytetu Prof. Dr. Feliks Ko- 
neczny wygłosi odczyt p. t.: «Wilno 
za Jagiellonów».* 

wstęp 50 gr.; dła młodzieży 20 
groszy. ! 

— _arząd Wileńskiego T-wa 
Artystów-Plastyków niniejszem po- 
daje do wiadomości, że w dniu 31 
stycznia br. o godz. 9-ej wiecz. w 
lokału Kursów Rysunkowych (św. 
Anny 7) odbędzie się doroczne wal. 
ne zebranie członków T-wa z mastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

Sprawozdanie Zarządu T-wa za 
a WR ż 

ybory nowego Zarządu na 
r. 1927; 3 9 я 

3) Sprawa dorocznych wystaw w 
Warszawie i Wilnie; 

4) Wolne wnioski. 
Tegoż dnia w tym samym lokalu 

o godz. 8 w. odbędzie się posiedze- 
nie dotychczasowego Zarządu T-wa 
celem załatwienia spraw bieżących. 

" RÓŻNE, 

— Zabawa leśna. Zwyczajem 

brzmią ostatnie modły żałobne wzno- Piony, o czem przekonywujemy cię chociaż- : A BA p rocznej procesji Bożego Ciała, któ- si się ku niebiosom i naszamodlitwa p przy o wiele mniejszym zę Cla i 
żałobna. Pokój racz Mu dać Panie, odbywa się składnie i ładnie. 

RZE ZTECZEY OZ ST TNS NIN ZZOZ TDS TNT KDS у 

W sprawie głodówki w więzieniu na Łukiszkąch 
* W dniu wczorajszym rozeszły się Celem sprawdzenia tych informa- 

po mieście pogłoski o głodówce w cyj udaliśmy się do czynników mia- 
więzieniu na Łukiszkach. Głodówkę rodajnych, gdzie dowiadujemy się, że 
mieli ogłosić więźaiowie polityczni żadnej głodówki ani zaburzeń na te- 
domagając się częstych widzeń, dłuż- renie więzienia Łukiskiego nie było, 
szega spaceru oraz pozwolenia na a wersje te kolportowane są przez 
porozumiewanie sięz współwięźniami czynniki, którym na rękę jest sianie 
z innych cel. paniki. 

W sprawie mec. Rodziewieza. 
Jak się wyjaśniło z dodatkowych że jak brzmią ściśłe informacje z te- 

informacyj, udzielonych nam przez goż źródła, adw. Rodziewicz jest 
dziekana Rady Adwokackiej, dokona- przedewszystkiem, bardzo nawet wzię- 
na przez władze śledcze rewizja u tym, cywilistą, prowadzi zaś sprawy 
adw. Rodziewicza nie była spowodo- karne a w ich liczbie polityczne tyl- 
wana podejrzeniami o udział jego o: ko przygodnie, a w kilku ostatnich, 
sobisty w wywrotowej działalności głośnych procesach komunistów wca* 
Białorusinów. Dodać też winniśmy, le udziału nie brał. 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele fub rega Do IV Komisarjatu, ul.: ZE 
cy domów przy ul.: Kijowskiej 4, 6, 8, . numery je rzyste od 29—39 i od 47— 
Ea 29, 31; Słowackiego 28. Do omisarjatu, ul. Konarskiego, 

Do II Komisarjatu, ul.: Marcowej 4, od 2—36 włącznie, Legjonów 43, 45, 47 51, 
5,8 numery parzyste od 24—34, 38, 40, 42, 57, (Hoża 3), Koszykowa numery parzyste 
44, 46 | 38. 50, 50-a, Dunajki 4, 10,18, 22,26. od 2—10, od 14—18, 22, 24, 28 i od 30—38. 

Do_ III Komisarjatu ui.: Wilefiskiej Do VI Komisarjatu, ul.: Gołębiej 8; 
10; W. Pohulanki 1, 1-a, 3,5; M. Pohulanki Granicznej 43; Holenderni 1/2, 12, Jałówka 
6, 8, Zawalnej 9, 11. 4; Majakowej 137 d. Kowarskiego. (t) 

— Wrocznicę uznania Łotwy. Bandurski mszę św. w Bazylice, w 
W dniu wczorajszym z okazji przy- Kapiicy św. Kazimierza o godz. 10-ej, 
padającej rocznicy uznania Łotwy de 
jure, Konsulat łotewski w Wiinie był 
nieczynny. 

— 100-letnia rocznica Marji 
dorocznym dnia 4 lutego w salonach Darowskiej, Dnia 28 stycznia (w 
Domu Oficera Polskiego odbędzie piątek) jako w 100-etnią rocznicę 
się leśna zabawa karnawałowa. 

Początek o godz. 22-ej. Bilety u rowskiej  współzałożycielki 
Marceliny Da- 

zgroma* 
urodzin Matki Marii 

pp. gospodyń i gospodarzy w Dy- dzenia Sióstr Niepokalanek i założy- 
rekcji Lasów Państwowych. Wstęp cielki 8 domów wychowawczych w 
4 zł., akademickie 3 zł. Polsce, odprawi j. Ex. ks. biskup 

na którą zaprasza Zjedaoczenie Ko- | 
leżeńskie Jazłowieckie. 

— Założenie cechu fotografów chrze- 
ścijan w Wilnie. W ubiegłym tygodniu 
miało miejsce wydarzenie, które niewątpii- 
wie przyczynić się może do rozwoju sztuki 
fotograficznej w Wiluie i Wileńszczyźnie. 
Fotografowie chrześcijanie, pracujący dotych- 
czas luzem, bez jakiegokolwiekbądź zrzesze- 
nia zjednoczyłi się, organizując Cech Foto- 
gratów m. Wilna. 

Przybyła w tym celu delegacja Cechu 
Fotografów m. st. Warszawy w osobach
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Starszego Zgromadzenia p. Jana Piszczatow- 
skiego i Sekretarza tegoż sgromadzenia 
Henryka Konarzewskiego ukonstytuowała się 
w. Komisję ERICA w obecności In- 
strukiora Stowarzyszeń Przemysłowych p. 

W. Kurmana, wice-prezydenta m. Wilna p. 
J. Łokuciewskiego, prof. U. $. B. p. F. Ru- 
szczyca Oraz prof. J. Remera, konserwatora 
Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie. 

Do egzaminów na > aa 
fotograficznego przystąpili pp. J. Kurusza- 
Worobjew, J. Puzydski, w. Żyliński, J. Mi- 
chelewicz, D. Matwiejew, S. Ihnatowicz, W. 
Balcewicz, L. Siemaszko, A. Skurjat, L. Wy- 
socki, D. Łóksza, J. Bułhak, M. Michelewica, 
B. Miedzionis i F. Zaniewski, + 

Wszyscy wymienieni kandydaci zostali 
wypisani na Podmistrzów Zgromadzenia Fo- 
tografów st. m. ai a następnie 
wszyscy ci sami oprócz pp. Żylińskiego, Bal- 
cewicza i Wysockiego po egzam'nach zostali 
wypisani na Mistrzów, Kandydatów na człon- 
ków przyszłego cechu. 

astępnie dotychczasowy prezes Komi- 
pa organizacyjnej Cechu Wileńskiego p. J. 

urusza-Worobjew złożył mandat i zapro- 
ponował nowe wybory, polecając na prze- 
wodniczącego p. ]. Bułhaka. Zgromadzenie 
jednogłośnie wybrało: Przewodniczącego p. 
. Bułhaka, sekretarza—p. J. Kurusza-Woro- 
= i skarbnika p. L. Siemaszko. Dalsze 
rady prowadzono w tymże składzie pre- 

zydjalnym. Komisja Organizacyjna została 
sza do poczynienia wszelkich kro- 
ków, związanych z zalegalizowaniem i zor- 
ganizowaniem Cechu. 

Pan Instruktor Stowarzyszeń Przemy 
słowych W. Kurman w treściwem i kompe- 
tentnem przemówieniu wyłuszczył cel powo- 
łania Cechu i zaproponował zebranym przy- 
jęcie statutu ramowego Cechu, co zostało 
jednomyślnie uczynionem. 

Z chwilą legalizacji Cechu przewodni- 
czący zwoła i zagai pierwsze Zgromadzenie 
członków, poczem Cech przystąpi no nor- 
malnej pracy. 

Utworzenie Cechu kładzie kres rozpro- 
szeniu i nieskoordynowaniu fotograłów wi- 
leńskich i łączy ich w zwartą całość, która 
będzie mogła pracować zawodowo skutecz- 
niej i występować nazewnątrz w obronie 
swych interesów. Zrzeszenie dążyć będzie 
do ujednostajnienia warunków, podniesienia 
poziomu pracy zawodowej, będzie walczyć 
z nierzetelną konkurencją jednostek fachowo 
niepowołanych i wszystkie swe usiłowania 
kierować do tego, by zawód fotograficzny, 
doprowadzony do upadku przez dyletanctwo 
i analfabetyzm, zajął godne siebie stanowi- 
sko w rzędzie rzemiosł artystycznych, by 
sztuka fotograficzna wilefiska w odrodzonej 
Poisce zajaśniała blaskiem czystym i wła- 
snym. 

Do wiadomości pp. prowincjonalnych 
fotografów podzjemy, że ме Wszystkich 
sprawach, związanych z życzeniem należe- 
mia do Cechu Fotografów, ustnych i pisem- 
nych wyjaśnień udziela Sekretarz p. Jan 
urusza-Worobjew, Wilno, Zawalna 7 m. 4. 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta na Pohułance. Premjera 
eLekkomyślnej siostry». Dziś, po raz 
pierwszy komedja w 4-ch aktach Wł. Pe- 

fiskiego p. t. <Lekkomyślna Słostra» z 
udziałem: J. Solskiej, W. Osterwiny, J. Kos- 
sowskiej, J. Osterwy, Z. Chmielewskiego, E. 
Giińskiego i R. Łacińskiego. 

Czysty dochód przeznaczony jest na To- 
warzystwo Opieki nad dziećmi. 

Pozostałe bilety nabywać można w biu- 
rze podróży «Orbis> i w kasie teatru od g. 

54. A 
piątek 28, sobotę 29 i niedzielę 30 b. 

m. og. S-ej w. «Lekkomyślna siostra» w 
premjerowej obsadzie. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Pro- 
boszcz wśród bogaczy». Komedja ta po- 
siadająca wiele humoru a zarazem i senty- 
mentu, graną będzie dziś, przed zejściem na 
Czas dłuższy z repertuaru. 

— «Pociąg-Widmo»—sensacja teatrów 
europejskich, stała się również Ga 
kasową sziuką dla Teatru Polskiego; sztu 
ta grana będzie jutro. į 

. — «Albatros>—M. Fijałkowskiego, któ- 
ry został entuzjastycznie przyjęty na prem- 
jerze przez publiczność, wraca na repertuar 
w sobotę najbliższą. S 

— Popołudniówka niedzielna. Będzie 
mią świetna «Tajemnica powodzenia». Po- 
= og. 4ej pp. Ceny miejsc najniższe 

r. gr. z 
= Najbliższa premiera. W pcniedzia 

Teatr Rewji 

    ul. Dąbrowskiego 5. 

„Kakadu“ | KAROL HaNUSZ 
Balet 10 osób. Orkiestra w pełnym komplecie. Ceny od 75 gr. 

łek po raz pierwszy grana będzie <Potęga 
reklamy», 

— Poranek tańca i pieśni w Teatrze 
Polskim. W niedzielę najbliższą 30 b. m. o 

„ 12 m. 30 pp. wystąpią po raz ostatni w 
Śvitmie przed wyjazdem zagranicę utalento- 
wane tancerki siostry Korzeniewskie. W in- 
terpretacli sióstr Korzeniewskich ujrzymy 
efektowne produkcje taneczne do muzyki 
Debussy, Sibeliusa, Szumanna, Griega, Spo- 
lańskiego i innych: Atrakcją wielką poranku 
będzie również występ E. Igdal—2nakomitej 
śpiewaczki. ` 

Akompanjament objęli R. Rubinszteja i 
> J Ceny miejsc od 20 gr. do 

zł. 
— Massini w Wilnie. Znakomity dy: 

rygent opery królewskiej w Bukareszcie 
Massini wystąpi raz jeden w Wilnie na kon- 
cercie symfonicznym, który eee we 
środę 2-go lutego o g. 12 m. 30 pp. w gma- 
chu Teatru Polskiego. 

— Teatr <Kakadu>. Dziś o godz. 7 i9 
wiecz. program Nr 5, w którym wystąpi 
znan piosenkars Karol Hanusz przy 
współudziale całego zespołu «Kakadu» w 
wykonaniu nowych aktualnych numerów. 
Balet 10 osób. Orkiestra w pełnym komple- 
cie. Ceny nie podwyższone: 

Ofiary. 
— Władysław Brochocki na dom Św. 

  

Antoniego zł. 20 gr. 75. 

Ginekologiczno: 
Lekarskie fotele urologiezne. 
Szafy do narzędzi, umywalnie, stoliki 
RS it is najtaniej 
abryka mel 
A R se p t a 
Warszawa, ul. Okopowa 61, 

telefon Nr 85—79, 
Na żądanie katalogi i kosztorysy. 
Najnowsze konstukcje. 

  

Węgiel opałowy i Koks 
z dostawą do domu w każdej ilości 

poleca > 

Dom Handlowy Muarpol 
Mickiewieza 34 tel. 370. 

Rejestr Handlodų. 
w Wilnie w dn. 18—1 1927 r. pod nr. 5244 wcią- 
gnięto. 

R. H. A. 1.—5244. Firma: «Karpełowski Mor- 
  

  

Firma A. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Zamkowa 8. 

Tylko 10 dni 
wyprzedaż wyrobów wełnianych 

z ustępstwem do 

50% 

duch». Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 73. Przedmiot—- 
sklep manufaktury. Firma istnieje od 1912 roku. 
Właścicieł Karpełowski Morduch zam. aż ь Moh 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—i 1927 r. pod Nr. 5243 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5243. Firma: „Kaganowicz Jona*. 
Siedziba w Lidzie, uł. Rynek20. Przedmiot — sklep 
manufaktury, Firma istnieje od 1022 roku. Właściciel 
Kaganowicz Jona, zam. przy ul. Policyjnej sy 

3717—VI 

O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  

M. Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 
= ai 

Jadalne, sypialne, Ssa- 

© gabinety, łóżka 
niklowane 1 angiel- 
skie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła 

dębowe i t, d. 
Dogodne warunki i na 

  

  

opałowy i 

Pierwszorzędne wykonanie. 

kowalski z 
dostawą Węgiel ---- 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny m e. 

M. Deul 
  

Jagiellońska 3 m. 6, 

Nasiona 

tel. 811. 

Wyborowa jakość, 
niskie ceny. 

Cenniki illustr. na żądanie 
Hurtowy Skład Nasion 

Emil Fre808 
Kraków. 

Lubicz 38 i Sukiennice 15/16, 

raty: 

0 dwojga państwa 
D potrzebna słu: 

żąca. Zgłaszać 
się tylko ze świa- 
dectwami między 10 
a 12 Kalwaryjska 11/7 

o wynajęcia dwa 
D nieduże stonecz- 

ne, ciepłe pokoje 
w ogrodzie. 

Antokol 68 m, 3. 

WILKA 
(S UK 5) 

raedam tanio 
W. Pohulanka Nr 4 

Sklep: 

  

  
  

  
  

POSZUKUJE POSADY   Firma istnieje od r. 1860. kasjera, lub  rządcy, 
ewentualnie  zastęp-   

  

D-rzy Bujalski,  Obiezlerski 
i Waszkiewicz 

lokują położnice 
1 chore x cierpie- 

niami kobiecemi 
w Zakładzie Położniczym 

uł. W. POHULANKA Nr 31.   stwa, w dobrem 
R przedsiębiorstwie. 

aucję mogę złożyć 
od 300 do 700 zł. za 
dobre wynagrodzenie 
tylko w Wileńszczyż- 
nie. Zgłoszenia: Wilno 
Sadowa 7 zajazd „   (W nowym Iokału). <Astorja» pod K. 

  

  

i porady kosmetyczne. Przy stałych 

Zakład Kosmetyczny 
Kias pok + ul. Mostowa 9 m. 

wiadectwa Paryskie. 
Masaże, najnowsze sposoby pielęgnowania twarzy, 
barwienie włosów, trwałe przyciemnianie brwi i rzęs. 
Upiększanie na bale. Maski piękności. Wszelkie zabiegi 

menty ulgowe, Porady bezpłatne. Przyjęcia od 12—6, 
\. 7. P. 9874 VI. 

ZE” 
23 

zabiegach abona- 

Akuszerka Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 
Wi Smiałowska w Wilnie w dn. 18—I 1927 r. pod Nr. 5242 wcią- 
przyjmuje od godz. 9 gnięto: 

do 19. Mickiewicza В. Н, А. 1.—5242. Firma: „Jarmakowicz Jan“, 
Siedziba w Wołkołacie, pow. Postawskim. Przedmiot 

  

   
   

  

   
    
    
    

  

  

PRN —sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 
DOKTOK į 1923 roku. Wlašciciel-—- Jarmakowicz Jan, zam. tamże. 

D, ZELDOWICZ e 
chor.W ENERYCZ- 3 

Do Rejestru Handlowego Dziai A Sądu Ok NE, MOCZOPŁC. E zu T. 
E, SKORNE w Wilnie w dn. 18—I 1927 r. pod Nr, 5238 wcią- 
od 10-1, od 5-8 w. | gnięto: 

DOKTÓR R. H. A.I. —5238. Firma: „Dzierkacz Józef", 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 1. Przedmiot—biuro 

$.Zeldowiczowa prośb i porad prawnych. Firma istnisje od 1922 roku. 
KOBIECE, WENE: | Właściciel —Dzierkacz Józef, zam. tamże. 
RYCZNE i chor. 3719—VI 

DR MOCZ, 
prz. 122 i od 46 
a Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.      w Wilnie w dniu 18—! 1927 r. pod Nr. 5237 wciąg- 

ięto: : 
R. H. A 1.—5237. Firma: „Doguciska Sima*, Sie 

dziba w Lidzie, ul. Rynek 20. Przedmiot sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1920 roku. Właścicielka 
Doguciska Sima, zam. tamże. 3720—VI. 

  

Oddaję 
obrazų 

ZA DRZEWO. 
Adres w Redakoji 

«Słowa» 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—l, 1927 r. pod Nr. 5236 
wciągnięto: 

R. H. A I. 5230. Firma: „Dubczański Josiel“. 
Siedziba w Lidzie, ui. Rynek 16. Przedmiot — sklep 

Do wynajęcia 
pokój urmebiowany z 
elektrycznością i opa: 

    

  

łem. Wejścieniekrępu- spożywczy, kolonialny i tytoniowy. Firma istnieje od 
jące. Adres w Redakcji 1927 roku. Właściciel Dubczański Josiel, zam. tamże. 

r = 3721—Vi 
gubiono książkę 
o KH R R 

przez Р, К& U. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
Ba zB, wyd da. w Wilnie w dn. 18—| 1927 r. pod Nr. 5235 wciąg- 
1896, na imię Ralce- mięto: 
wicza_ Konstantego. 

Pokoj 
_ ma dwie osoby 
potrzebny. Oferty 
z ceną składać w 

Administracji «Słowa» 
pod «Pokój». 

łużąca poszukuje 
pracy do wszyst: 
kiego. Posiada 

rekomendacje i świa: *"+'' 
dectwa. Zna dobrze Nicki 
kuchnię, ul. Jakóba 

Jasińskiego 17 m. 5. 

R. H. A. I.—5235. Firma: «Cyderowicz Abram». 
Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 13. Przedmiot—skład 
apteczny i kosmetyczny. Firma istnieje od 1802 r. 
Właściciel-—Cyderawicz Abram, zam, przy ul. Suwal- 
skiej 61. 3722—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 18 — I 1927 r. pod Nr. 5234 wciąg- 

nięto: -- 
К, Н. А. 1.—-5234 Firma: «Cygielnicki Izrael». 

Siedziba w Lidzie ul. Rynek 14. Przedmiot — sklep 
skór. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Cygiel- 

Izraeł, zam. tamże. 3723—Vi 

    

  

  

i FISHARMO © 
Z powodu LIKWIDACJI wyprzedźję 

PIANINA, FORTEPIANY 
po cenach 

NIE fabrycznych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
Lokujemy | w Wilnie . pod Nr. 5233 wciągnięto: 
AE R. H.A. 1—5233, Firma: Brodacz Musza. Siedzi. 
Dewno | moe | ba W Lidzie, ul. Krzywa 5. Przedmiot—sklep spożyw- 

gwarancje | Czy i mąki. Firma istnieje od 1900 roku. Właścieiel- 
D. H.K. <Zachęta» | ka—Brodacz Musza, zam. tamże, 
G B 3724—-VI       

Dziś o godz. 7 i 9 wieczorem program Nr 5, w którym wystąpi ulubieniec Warszawy 
Laureat znany piosenkarz 

współ 

   

  

w wykonaniu nowyc| 

w najnowszym własnym repertuarze przy 
zespołu ŚKakadu» 

aktualnych numerów. 
udziale RO 

De Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dn. 18—i 1927 pod Nr. 5232 
wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5232. Firma: Bojarski Falk. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 10. Przedmiot — sklep 
zegarków. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel — 
Bojarski Falk. zam. tamże. 3725—VI 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul, Wileūska 38. 0

8
8
4
4
6
 

KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

@ 

diejski Kinematograi | 

Na ekranie: 
„Miłostki Arystokracji Rosyjskiej dramat w 12 att. 

z życia carskiej Rosji lat ostatnich z udziałem premjowanej piękności LER PARRY, 

Na scenie: 

Uwaga! Najbardziej atrakcyjny program Wilna! 

artystycznego p. t. 
Najwybitn. arcydzieło sezonu w wykonaniu artystów rosyjskiego teatru 

Akcja rozgrywa się w Rosji i Paryżu 

piosenek nastrojowych i aktnalnych. 

Fenomenalna, dramatyczna aktorka, recytatorka i tancerka, słynna w Polsce i 
zagranicy NINKA WILIŃSKA oraz LUNA NAŁĘCZ znakom. wykonawczyni 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

„ROGATY SKARB* 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., 

dramat w 8-iu aktach. W rolach głównych 
Jack Holt i Lois Wilson. Wzruszający nie- 

zwykłemi przygodami i sensacyjnym przebiegiem akcji z życia cowbojów, zmuszonych 
do ciącłej walki z Indjanami. 

Nad program: «Popis znanego komika Rycharda RIBO z jego wspaniale tresowanemi 
zwierzętami» Oraz «Rzut oka na fabrykę maszyn do pisania Remington»* 

Ostatni seans o godz, 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
Balkon — 30 gr. 

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

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—1. 1927 r, pod Nr. 5231 wciąg- 
nigto: | 

я R. H. A.1.—5231. Firma: Bukowski Joachim Sie. 
dziba w Wilnie ul. Wielka 12, Przedmiot —cukiernia 
i piekarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Bukowski Joachim, zam. tamże. 

3726—VI 6
0
0
0
6
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Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 18—1. 1927 r. pod Nr. 5228 wcią 
gnięto 

R. H. A. I. —5228. Firma: Bencman Wulf. Sie- 
dziba w Duniłowiczach, pow. Postawskim. Przedmiot 
—sklep bławatny, galanteryjny, bakalejny i spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Bea- 
cman Wulf, zam. tamże. 3729—VI 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godż. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

ŁEON DAUDET. 

1) KREW WŚRÓD NOCY. 

— Tak/bywa zawsze, tak panie, —tło* 

maczył Clavisse.—Zeznania sypią się 
jak z rogu cbfiteści, gdy ktoś pierw- 
szy przypomni Sobie jakiś szczegół. 
Żobaczą państwo, że za dwa dni 
wszyscy będą twierdzić, że słyszeli 

" ów okrzyk. 
— Prokuratorze, — rzekła p. Go- 

neret, bardzo przyjęta tą sprawą, pro- 

szę dać źnać służbie, iż Wwyznaczam 

nagrodę pięćdziesięciu tysięcy fran- 
ków, którą dostanie ten, kto da pierw- 

szą, decydującą wskazówkę, co do 

osoby zbrodniarza. a 

— Regulamin nie pozwala mi na 
spełnienie tego polecenia, iemniemniej, 
gdy dobrniemy już do końca, nagro- 
da taka będzie bardzo pożądaną, 

Desarnaud zbliżył się do nich. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

— Sądzę, że mamy teraz, dzięki p. 
Quincarnon, poważne dane. Chodzi te- 
raz o to, by nie zawikłać inie popsuć 
tak dobrze rozpoczynającego się śledz- 
twa. Musimy teraz zbadać wszystkich 
mieszkańców ul. Paguet-Vian—nie są 
oni liczni, niema więcej jak trzydzie- 
stu. Musimy prowadzić śledztwo dy- 
skretnie i głęboko. Personel z „La 
Pocholle* może być nam bardzo po- 
mocnym: szczególnie teraz, gdy wol- 
ny jest prawie zupełnie od wszelkich 
podejrzeń. 

Następnego ranka Celestyna Go- 
neret udała się do mieszkania pry« 
watnego pana Loyassata, posła i bur- 
mistrzamiasta Lugdunu, poprosiwszy 
go uprzednio przez (telefon o chwilę 
rozmowy. Niebo dnia tego miało de- 
likainy ton kwiatka Inu, a złote pro- 
mienie słońca zdobiły je tak bogato, 
że wspaniałe miasto rozbłysło rade 
nie i zdawało się, że kalumnją jes 

twierdzenie, 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. $ 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 18—1 1027 r. pod Nr. 5230 wciągnięto: 

R. H. A.I.—5230. Firma: Bojarski Chaim Siedzi- 
ba w Lidzie ul. Suwalska 21. Przedmiot—sklep ze- 
arków. Firma istnieje od 1911 roku. Wlašciciel — 

Bojarski Chaim, zam. tamże. 3727—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 18—! 1927 r. pod Nr. 5229 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5229. Firma: Bor Chonou. Siedziba 
w Lidzie, ul. Mickiewicza 11. Przedmiot—skiep mącz- 
no-spožywczy i kolonjałny, Firma istnieje od  1918- 
roku. Właściciel Bor Chonon, zam. przy ul. Suwal- 
skiej 30. 3728—VI 

Do Rejesiru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w. =" w dn. 17—1 1927 r. god nr. 5220 wcią- 
gniętox 

„R. H. A. 1.—5220. Firma: Tewelson Rocha. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Postawska 27, Przedmiot—sklep. 
spožywczo-kolonjainy. Firma jstnieje od 1022 roku. 
Właścicieika—Tewelson Rocha zam. tamże, 

3730—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w = w dn. 17—I 1927 r. pod Nr. 5219 ae 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5219. Firma: Szpilkowski Mowe- 
sza. Siedziba w Lidzie ui. Krzywa 9. Przedmiot — 
sklep spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1914 
roku. Właściciel Szpilkowski Mowsza, zam. tamże. 

3731—VI : 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 17—! 1927 r, pod nr. 5218 wcią- 
gnięto: я 

„ R. H. A. 1.—5218, Firma: Szlapocznik Ita, Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 10. Przedmiot — skiep 
mączno-spożywczy, kolonialny i tytuniówy. Firma. 
istnieje od 1914 roku. Właścicielka—Szlapecznik Ita, 
zam. przy ul. Rynek 8. 3732—VI. 

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
M w dn. 17. I. 1927 r. pod Nr. 5214 wciąg- 
nigto: 

„ R. H. A, I- 5217 Firma: Szachnowicz Etel. Sies- 
dziba w Lidzie, ul. 3-g0 Maja 8. Przedmiot—skiep 
spožywczo-kolonjainy i tytuniowy. Firma istnieje od 
1914 roku. Właściciel —Szachnowicz Etel, zam. tamże. 

3733—VI 
  

„ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 17—i 1927 r. pod Nr.5215 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5215. Firma: Rejonowa Hurtownia 
Tytoniowa Nr. 1 w Lidzie—Swiacki Stanisław. Przed- 
miot—skład hurtowy wyrobów tytoniowych. Firma 
istnieje od 1924 roku. Właściciel—Swiacki Stanisław, 
Zam. przy ul. 3 Maja 14. 3734—V1 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr.. 
w Wilnie w dn. 17—]. 1927 r. pod Nr. 5214 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5214 Firma: Słucki Dawid. Siedzi- 
ba w Lidzie ul. Rynek 60. Przedmiot — sklep towa* 
rów łokciowych. Firma istnieje od 1908 roku, Wła» 
ściciel Słucki Dawid, zam. przy ui. Tureckiej 1. 

3735—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dzieł A Sądu Okr. 
w = w dn. 17—1 1927 r. pod Nr. 5213 wciąg- 
nięto. 
„R. H. A, 11—5213 Firma: Słonimski Boruich, Sie- 

dziba w Lidzie, ui. Suwalska 35, Przedmiot — sklep 
kolonjalny, spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Słonimski Boruch - zam. przy 
ui. Suwalskiej 40, 3736—Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 17—l 1927 r. pod Nr. 5212 wcią- 
gnięto: 

R.H.A.1.—5212. Firma: ŚSłonimczyk Rebeka. 
Siedziba w Lidzie, ui. Krzywa 15. Przedmiot—sklep 
manufaktury. Firma istnieje od 1915 roku. Wlašcie 
cieka Słonimczyk Rebeka, zam. tamże, 

3737—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w teg w dm. 17—1 1927 r. pod Nr. 5211 wcią- 
gnięto: 

R, H. A. 11—5211. Firma: Sapersztejn Szymon. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 4. Przedmiot — skiep: 
spożywczy, Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Sapersziejń Szymon, zam, przy ui. Sadowej 14. 

3738—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18 —! 1927 г. pod Nr. 5245. wcią- 
gnięto: 

R. Fi. A. |.—5245. Firma: Koreń Owsiej. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Rynek 24. Przedmiot—skiep ma- 
nufaktury. Firma istnieje od 1906 roku. Właściciei— 
Koreń Owsiej, zam. tamże, 3739—V| 
  

Do Rejesiru- Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w 2 w dn. 18—! 1927 r. pod Nr. 5246 šycią- 
gnięto: 

R. H. A, I.—5246. Firma: Krawiec Mendel. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 21. Przedmiot — sklep 
manufaktury, Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel 

pz 

Krawiec Mendel, zam, przy ul. Aleksandrowskiej 2. # 
'3740—VI 

  

iż Lugdun jest miastem Żonaty ze śliczną kobietą, która dob- postąpił wręcz przeciwnie, aniżeli o- możenia pani we wszystkiem, co do» 

Redaktor w/z Czesław Karwowski. 

dżdżystem i ciemnem. Zgrabni i silni 
mężczyzni, piękne i strojne dziewczę= 
ta spacerowali wesoło z milczącym 
uśmiechem na ustach, charaktery- 
stycznym dła.ludu lugduńskiego, któ- 
ry cieszy i smuci się cicho. Wszystko 
dyszało radością i miłością. 

Loyassat byt to pięćdziesięcio-let- 
ni mężczyzna, © twarzy okrągłej, z 
nosem szerokim. zmysłowym, czołem 
piękaem, wysokiem, żywemi oczyma, 
ze zmieniającemi się w nich szybko 
wyrazami zdziwienia, niezadowolenia, 
radości. Mimo okazałej tuszy ru- 
chy jego były szybkie. Zdolny lite- 
rat, znający doskonale przeszłość 
rodzinnego miasta, chciwy wiedzy, 
wierny w przyjaźni, niezdolny do 
wierności w miłości. Zdolny i za- 
miłowany  mówca,' demagog, nie 
był jednak zarozumiały ani ostry, 
dla wszystkich był uprzejmy i miły. 

rem wychowaniem i subtelnością u- 
czuć przewyższała panie ze swego 
towarzystwa, nie umiał dochować jej 
wierności, zdradzał, poczem powracał 
do $niej, pełen skruchy, błagał o 
przebaczenie, które usyskiwał zawsze. 
Zmysłu politycznego nie miał. Admi- 
nistrował miastem dobrze, kokietując 
radę miejską, wspomagając pieniężnie 
socjalistów i nie spełniając obietnic 
danych łiberałom. Lecz człowiek ten 
miał wadę bardzo poważną, którą u- 
ważał za dowód sprytu, jak wielu 
jemu podobnych ludzi, Był kłamcą, 
nie przyznawał się często do włas- 
nych swych słów, czynów i poczy- 
nań. Po rozmowie z tym człowiekiem, 
uzdolniónym, żywym i uprzejmym, 
każdy zachwycał się nim szczerze. 
Lecz po pewnym czasie przekonywa- 
no się, że Loyassat nietylko nie do- 
trzymał danego słowa, lecz nawet 
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biecywał. 
Celestyna Goneret, nie będąc 

dobrym psychologiem, w prostocie i 
prawości swego serca uważała Lo- 
Kassata za uczciwego i dzielnego 
człowieka, omanionego przez dema- 
gogję socjalistyczną, kobieciarza, lecz 
o sercu szlachetnem, człowieka, któ- 
rego słowo jest niewzruszone. 

Drzwi otwarły się nagle i okazał 
się w nich Loyassat, z wyrazem u- 
bolewania i współczucia na twarzy. 

— Ach, droga, biedna przyjaciół- 
ko, jakież nieszczęście! W tej chwili 
musiał dojść już do Bourgu mój list, 
w którym wyrażam 2а! serdeczny z 
powodu śmierci pani szlachetnego 
brata, który był jednym z najlepszych 
obywateli naszego miasta, oraz z po- 
wodu tragicznych okoliczności, w 
jakich zmarł. Do wyrazów mego 
bólu łączę szczerą gotowość depo» 

tyczy tej smutnej sprawy. Proszę 
rozporządzić moim czasem, moją ka- 
retą, służbą moją. Czy jest pani zae 
dowolona z Desarnaud'a, Maufre'a, 
Clavisse'a? Czy zna już pani sprawcę, 
lub sprawców tej zbrodni? 

Ten potok słów był tak gwałtowe 
ny, że p. Goneret nie zdołała dojść 
do słowa. Mówiąc Loyassat ujął jej 
ręce i zmusił do zajęcia miejsca na 
stylowej kanapie. Drżenie głosu, roz- / | 
dęte nozdra, rumieńce, krótki od-* 
dech, wszystko wskazywało na gwałe” 
towne wzruszenie, jakiemu istotnie 
ulegał w tej chwili pan  burmistrzę 
Stara panna odnajdywała w nim daw- * 
nego towarzysza zabaw, wesołego 
przyjaciela i miała ochotę uściskać 
go. Lecz śpieszno jej było do rozpo- 
częcia sprawy, dla której tutaj przy- 
szła, 
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