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Opinja bałtycka o szkodliwości dzisiejszego Kowna. 
(Od specjalnego wysłannika „Słowa”). 

  

Ryga, 24 stycznia, 
grudniowych poseł estoński w Lon- jeszcze za, czasów Ul manisa, jeszcze 

  

„Gdy się przyjeżdża do Rygi czy 
Rewia, dwóch stolic państw bałtyc- 

kich, z któremi łączą nas dobre sto- 

sunki sąsiedzkie, nderza przedewszyst- 

kiem przyjazne zachowanie władz i 

urzędn ków wobec przybyszów z 
Polski. Zjawisko to nie jest ani odo- 

sobione, ani przypadkowe przeciw : 

nie, skłonni jesteśmy raczej twierdzić, 

że edpowiada ono nastrojowi szer- 
szych mas i ©pinji społeczeństwa, 

Nasze stosunki z Łotwą i Estoriją 

są poprawne, zwłaszcza dotyczy to 
Estonji. Natomiast zupełnie inną jest 

rzęczą, czy potrafimy wyzyskać ina- 

sze stanowisko i nasze wplywy nad 

Bałtykiem dla korzyści bardziej real- 

nych. Odpowiedzialność za to po- 
noszą nasi przedstawiciele dyploma- 
tyczni, 

Przypatrując się bližeį ksztaltowa- 

niu polityki zagranicznej państw bał- 
tyckich nie widzimy w niej większych 

zmian od reku zeszłego. Biorąc ogól- 
s, należy stwierdzić, że w Łotwie 
dominuje linja wytknięta jeszcze przez 
$. p. ministra Mejerowicza. Gdy w 
Rewiu do osoby odpowiedzialnej w 
ministerstwie spraw _ zagranicznych 

skierujemy pytanie: jaki jest program 
obecnej polityki zagranicznej Estonii, 
otrzymujemy zamiast zdawkowej od- 
powiedzi: „utrzymanie iaknajlepszych 
stosunków z sąsiadami, pokoju i t, d. 

—odpowiedź lakoniczną: „utrzymanie 

niepodległości". Ta miezłomna odpo- 
wiedź, odpowiedź krótka, jasna, da- 

na w chwili, gdy Estonia nie toczy 
żadnej wojny zdaje się dowodzić, że 
bardzo poważnie i realnie zapatruje 
się ona na sytuację bałtycką. Estonja 

to kraj przedewszystkiem  patrjotów, 

którzy w imię dobra ojczyzny nie je- 
dną potrafią ponieść ofiarę, 

Kiedyś, przed upadkiem Rosji, E- 

stonja posiadała wielki przemysł, 

wielkie fabryki i równie wielkie odno- 

siła korzyści z handiu z obszarami 

imperjum rosyjskiego. Te kominy fa- 

bryczne, te doki, maszyny, wszystko 

  
„to pozostało do dnia dzisiejszego i 
dziś jeszcze przy pomyślnym ukła- 
dzie handlowym z Rosją sowiecką 

mogłaby Estonja wiele zarobić. Ale 
mie czyni tego. Rdzewieją tryby w 
maszynach i nie dymią kominy. W 
Rewlu rozumieją, że Rosja dzisiejsza 

to kraj wszelkich możliwości, że pły- 
ną stamtąd czerwońce nie tylko za 
wyroby fabryczne, ale przedewszyst- 

kiem za propagandę, szpiegostwo, 

dywersję. Przecież Estonja, w ed- 

różnieniu do innych państw bał- 
tyckich, przeżyła putsch 1 grudwial 
I otóż w Estonji zdobyto się na wiel- 
ki wysiłek: zapuszczono olbrzymi, 

przebogaty przemysł obliczony jednak 

tylko na obszary rosyjskie, dziś 2ar>- 
żone czerwoną zarazą, a zwrócono 

-się w kierunku podniesienia rolnictwa 

ij uniezależnienia od Rosji swego 
handlu i przemysłu. Prawda, że w 

dobie modnych haseł repubiikańskich 

i radykalnych, Estonja nie potrafiła 
Się oprzeć pokusie przeprowadzenia 
reformy rolnej, która w znacznym 
stopniu osłabiła produkcję kraju, je: 
dnakże ten zwrot w kierunku” pod- 
niesienia rolnictwa, podyktowany zo. 

Do dzisiaj niczem innem, jak obawą 

przed wiecznie groźną Rosją s0- 
wiecką. 

Pedobnie kształtuje się cała za 
graniczna polityka Estonji: obrona 

zed wschodnim drapieżcą. Do nie- 
dawna jeszcze widziano w  Estonji 
jedyny realny kierunek polityczny, a 

ianowicie jaknajbliższy sojusz z Pol- 

ką, która jedynis zainteresowaną 

jest w trzymaniu niezależności 

państw bałtyckich. Kierunek ten z 
czasem ustępować zaczął  „orjentacji 
na Angiję". Mimo wszystko, wydaje 
się nam prawdą co ;pisały swojego 

czasu pisma moskiewskie, że Estonja 

próbowała zbliżyć się do Anglji i 
stać się niejako jej wasalem, wzamian 
za gwarantowanie jej niepodległości. 
Sprawę tę poruszał po wypadkach 

dynie, spotkał się jednak z bardzo j za czasów Alberinga. Lecz oto nastał 
dwuznaczną odpowiedzią. Zawszeć 

ten wygłaszany przez Niemców po- 
gląd, że Anglja gotowa jest w każdej 
chwili do ustępstw we wschodniej Eu- 
ropie na rzecz Rosji, wzamian za ustę- 

pstwa tej ostatniej w jej polityce na Da- 
lekim Wschodzie i w Indjach, jest do- 
syć przekonywujący. Wrodzona nie- 
ufność do Niemiec spowodowsła, że 
obecna Estonja jest znów nawskroś 
„polonofiiską” w opinji publicznej, a 
w. polityce zagranicznej dąży do zwią- 
zku państw bałtyckich z Połską, t. zn. 
do takiego związku. który gwaranto- 
wałby jej niepodległość. 

W miejscu tem zaznaczyć należy, 
iż bardzo dodatni w tym kierunku 
wpływ wywiera sklad naszego posel- 
stwa w Rewlu, którego łączą najle- 
psze stosunki z  przedstawicielami 
różnych partji i ugrupowań politycz- 
nych Estonji. Ważnym jest również 
fakt zupełnej nieomal jednomyślności 
i solidarności poszczególnych stron: 
nictw w Estonji w sprawach polityki 
zagranicznej, co też wypływa z głębc- 
kiego patrjotyzmu. | 

Nieco inaczej przedstawia się ta 
rzecz na Łotwie. Niema tu skonsoli- 
dowanej do tego stopnia co w Esto* 
nji, myśli państwowotwórczej, Z przy- 

krością należy stwierdzić, że do par- 
lamentu tlotewskiego w znacznym 
stopniu wkradła się prywata, karjero- 
wiczostwo, a nawet korupcja. Wiel- 
ką tam rolę odegrywa ambicja oso- 
bista i interes własny, To jest głów- 
ną przyczyną braku trwałości stron- 
nictw w raz wytkniętej linji, stron- 
nictwa te licytują się  wzajemmie, 
przekupują nieraz i układają w tajem- 
nicy przed szerokim ogółem wybor- 
ców. Oczywiście nie dotyczy to 
wszystkich stronnictw i frakcyj, a tyl- 
ko pewnej ich części. Ten jednak 
częściowy brak wrodzonej prawości, 
zastępują politycy łotewscy poglądem 
na rzeczy jasnym, rozumem prostym, 
zdrowym, chłopskim, dopatrującym 
się w każdej kombinacji politycznej 
realnych korzyści. Chłopska prawica 
łotewska, a wraz z niemi właściciele 
mieruchomości miejskich i znaczna 
część premysłowców i kupców, t. 
an. gros narodu łotewskiego, również 
jak w Estonii ujmuje zagadnienia 
własnej polityki zagranicznej realnie 
i zawszę pod kątem  niebezpieczeń- 
stwa ze strony Rosji Sowieckiej. Są 
oni,nieomal bez wyjątku, tego zda: 
nia, iż prędzej czy później dojdzie 
do konfliktu z międzynarodowym 

imperjalizmem komunistycznej Mos- 
kwy i dlatego Łotwa winna wejść w 
taki uklad, w taką kombinację, która- 

by jej, na wypadek takiego konfiiktu, 
zachowanie niepodległości gwaranto- 
wała. Program ten streszcza się w: 
„związku państw _ bałtyckich i 
Polski",ale.. z warunkiem by do 
tego związki weszła również  Lit- 
wa. — Pytamy: dlaczego? — Otrzy- 
mujemy odpowiedź podyktowaną tym 
właśnie jasnym, chłopskim rozumem. 
„Dopóki Litwa jest dzisiejszem Kow- 
nem, dopóki posiadamy wspólną z 
Polską granicą; dlugości zaledwie 90 
kim. pomiędzy dwoma wrogiemi драй- 
stwąmi, a Ziemia Wileńska wydłuża 
się w ksztalcie korytarza pomiędzy 
temiż państwami, — każde naszę ści- 
Ślejsze porozumienie z Polską móże 
być tylko demonstracją, może być, 
jak chcą Niemcy, prowokacją w sto- 
sunku do Rosji Sow., ale nie trwa- 
łym, celowym sojuszem, któryby gwa- 
raniował nam niepodległość. Przecież 
w tyns pasie 90 kilometrowym nie roz- 
winie się żadne wojsko, przecież wy 
Polacy w każdej chwili otrzymuje 
cie pchnięcie noża w plecyl“ — 
Stąd pochodzi pzainteresowanie Łotwy 
w porozumieniu polsko + liiewskiem, 
stąd te pogłoski o próbach! pośred- 
niczenia jej w Kownie. Na Łotwie do 
ostatnich dni przypuszczano, że w 
końcu dojść może do porozumienia, 

przewrót, przyszedł Wałdemaras ze 

swemi enuncjacjami i na Łotwie po- 

czynają tracić nadzieję, a wraz z nią 

cierpliwość... 

Słosunek Łotwy i Estenji do [Litwy 
zawsze był pogardliwy i lekceważący 
—dziś zaczyna być już wrogi, Ta 
wieczna przeszkoda, ten ropiący na 

ciele Wschodniej Europy wrzód, ta 

jaskinia nienawiści i wiecznej kłótni 

obrzydła, obmierzła już nawet temu 

„bratniemu narodowi*l — Tego się 
jeszcze nie usłyszy w gabinetach mi- 

nisterjałnych, ale ;takisobie przeciętny 

kupiec, przeciętny oficer, ba, nieraz tu 

i owdzie w apartamencie prywatnym 

polityka odpowiedzialnego, daje się 

słyszeć įsąd trzeźwyo „sprawie litew- 

skiej”. zdanie podyktowane ,widokami 

realnemi: „Skończcie wy raz z tą 
Litwą! Dlaczego Polska nie zajmie 
Litwy?ł Niech odda północną część 

Łotwie, odda Możejki, ożywi Libawę 

i raz na zawszę spokój nastanie we 

wschodniej Europie". 
Jest to opinja poważna, za którą 

stoj duża część społeczeństwa i jego 

interesy materjalne. Nie tylko bowiem 

sama Libawa umiera z braku komu- 

nikacji, ale cała zachodnia część Łotwy 

odcięta jest niejako od reszty pań- 
stwa. Ostatni traktat sowiecko - ko- 
wieński zabrania Łotwie przewożenia 

swych wojsk do Libawy przez jedyną 

drogę, stację Możejki na terytorjum 

litewskiem, a na budowęjnowej kolei 

niema pieniędzy. 

Estonja nie ma wspólnej z Litwą 

granicy, nie cierpi bezpośrednio z po- 

wodu jej manjackiej * polityki, wszela- 
ko ma wspomnienie Kowna machają 

tylko w Rewlu rękami, jakby się 

chcąc ad dokuczliwej muchy opędzić. 
W Estonji zdają sobie równie dobrze 
sprawę, że żaden blok bałtycki, 2а- 

den pacyfizm zapanować nie może na 
wschodzie, dopóki istnieje dzisiejsze 
Kowno: «Nóż w plecył» — tak, 
tak... 

Wieczna, wrodzona nieufność do 

Niemiec i do każdego programu po- 
litycznego przez nie popieranego, о- 
bawa paniczna przed bolszewicką 
Rosją jest główną przyczyną niechęci 
do Litwy. 

Powszechnie obawiano się, że 
gdy w Rydze do władzy przyjdą 80- 
cjaliści, polityka ich względam Rosji 

i Litwy ulegnis kardynalnej zmianie. 

Obawy te jednak okazały się do 

pewnego stopnia płonne. Ani obecny 

presmjer Skujensk, ani minister spr. 

zagranicznych Zeelens, nie przeforsą- 

wsują w praktycznym zastosowaniu 
tego, tak zaciekle propagowanego w 
czasach gdy byli w opozycji, progra- 
miu. Właściwie biorąc, bardziej przy- 
chylaego stosunku do Sowietów, о- 
bsenego gabinetu socjał-demokratów, 

dopatrują się jedynie ze względów 
taktycznych, pisma prawicowe, W 
rzeczywistości prawie nic się nie 
zmieniło. Natomiast przewrót kowień: 

ski w znacznym stopniu osłabił 

przyjaźń socjal-demokratów  kótew- 
skich z Kownem. Oczywiście, że ta- 

kie niefortunne wyprawy <dyploma- 
tyczne» a la Hołówko, najfatalniej 

wpływają na prestige Polski nad 
Bałtykiem i nie powinny się więcej 
powtarzać. 

Nieprawdą jest, żeby Łotwa mia- 

ła się obawiać imperjalizmu polskie- 

go. Jeszcze mniej to dotyczy Estonii. 
Państwa bałtyckie chciałyby widzieć 
Polskę jako mocarstwo silne i w 

swej polityce zagranicznej stanowcze. 

© każdym razis mniej się dziś w 
Rydze mówi o  «niebezpieczeństwie 
imperjalizmu polskiego», niż o ko- 

nieczności przyłączenia do Łotwy 

Możejek, ratowania Libawy i usunię+ 

cia tego wiecznego źródła niepokoju, 
niesnasek i przyszłej wojny — raz na 

zawsze. 
m, 

Przeslienie © Niemczech na ukończeniu 
BERLIN, 271, PAT. Frakcja demokratyczna powzięła uchwałę w któ. 

rej odrzuca propozycję wstąpienia do kcalicji centrowo-prawicowej. Rów- 
mież dutychczasowy minister finansów Rzeszy, członek partji demokra- 
tycznej dr. Reinholz odmówił przyjęcia teki ministra fachowego w nowym 
gabinecie, 

W południe rozpoczęły się między kanclerzem Marxem a przewod- 
niczącym niem. narod. hr. Westarpem narady w sprawie rozdziału tek mie 
a=” w przyszłym rządzie. Niem. nar. żądają przyznania im 5-ciu 

portfeli, 

Przypuszczalny podział tek, 

BERLIN, 27.1 (PAT), W wyniku oststnio odbytych przez kanclerza 
Marksa konferencji z przedstawicielami stronnictw, przypuszczalny rozdział 
tek w gabinecie niemieckim—zdaniem kół parlamentarnych — przedstawia 
się jak następuje: Niemiecko-narodowi—4 teki (sprawy wewnętrzne, . spra- 
wiedliwość, rolnictwo i komunikacja), centrum—4 teki (kanclerz, finanse, 
praca i terytorja okupowane), niemiecka partja ludowa—2 teki (sprawy 
zagraniczne i gospodarstwo). Tekę ministra poczt otrzymać ma poseł 
bawarski partji ludowej Stingi, tekę ministra Reichswehry— Gessler. 

Targów nie ukończono. 

BERLIN, 27.1 (PAT). Wobec niemożliwości osiągnięcia porozumienia 
w sprawie podziałw tek między frakcjami koalicji, dałsze rokowania 
międzyfrakcyjne odłożone zostały do piątku. 

Fabrykanci fałszywych protokułów. 
Sensacyjne rewelacje narodowców niemieckich. 

BERLIN, 27 1. PAT. Organ związku młodych Niemców <Der Jung- 
deutscher» ogłasza stmsacyjne rewelacje na temat rzekormych nadużyć 
i falsyfikacyj, których mieli się dopuścić niezaani sprawcy podrabiając 
i puszczając w obieg zmyšlone protokuly posjędzeń niemieckich związ- 
ków sportowo-bojowych jak np. Undo, Stalhelm i innych, odbywanych 
pod protektoratem Reichswehry, Pismo reprodukuje jeden z takich podro- 
bionych protokułów dodając, że umieszczone na nim podpisy wykenane 
są niesłychanie precyzyjne. 

Według doniesień pism, władze są już na tropie szajki fałszerzy do- 
kumentów. w sprawę tę ma być wmieszany szereg osób postronnych. 
Władze i prokuratura wszczęły już energiczne dochodzenia. 

Vosischę Ztg. stwierdza, że policja aresztowała niedawno pod zarzu- 
tem falszowania dokumentów jednego z podpisanych na wspomnianych 
prołokułach, który jednak wypiera się wszelkiego współuczestnictwa w tej 
aferze, 

Projekt porozumienia w sprawie fortec. 
PARYŻ, 27-—!. Pat, Międzysejusznieza koinisja wojskowa ustaliła w 

głównych zarysach prejekt porozumienia w sprawie foryfikacyj na 
wschodnich granicach Niemiec. Projekt ten określać będzie obecny stan 
istniejących już fortyfikacyj i zawierać gwarancje na pizyszłeść oraz do- 
starczy szczegółowych dapych o fortyfikacjach jeszcze niezbadanych i 
wyszczególni fortyfikacje pediegające zniszczeniu. Dalsza dyskusja pro- 
wadzona będzłe w dniu jutrzejszym, 

Moskwa domaga się Besarabji. 
MOSKWA, 27—1. Pat. Komisarjat spraw zagramicznych ogłasza 

tekst moty protestacyjnej, którą amb. Kierżencew wręczył 26 października 
roku ub. prezydentowi ministrów Mussoliniemu z okazji zawarcia traktatu 
między Włochami a Rumunją. Protest Moskwy odnosi się do stenowiska 
rządu włoskiege w sprawie Besarabji. 

A ATA TEL ITT MIA IA 

z drugiej odpowiedniego przygoto- 
„a. materjału rę ryk ak 

aznaczyło się zdawie, że szkol- według planów Min. Oświaty. nictwa całe ujęte być mmsi Jako“ je. 

WARSZAWA. 27 I. PAT. W cza: den siup w budowie państwowej i 
sie dyskusji dzisiejszej komisjiskarbo- postanowiono jake zasadę, że w 

En WZ nad budżetem przebiegu rozwoju umysłowege dzie- 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i cka musi się utworzyć cały szereg 
Oświecenia Publicznego, p. minister punktów takich z któryckby to dzie- 
Dobrueki złożył następujące wyjaśnie- cko odpowiednio do swoich potrzeb 
nie w sprawie przygotowań do reier- umysłowych i odpowiednio do wa» 
my ustroju szkolnictwa: „ Imakow swego otoczenia i do zapo- 

Po wycofaniu projektu p. Stawi- trzesowania w społeczeństwie z tej 
sława Grabskiego ustaliła się w Mi- szkoły powszechnej odchodzić mo- 
nisterstwie opinja, że organizacja gło do najrozmaitszych zawodów. 
szkolnictwa  pewinna być aktem Rozbudowa miałaby się tedy odbyć 
bardzo dokładnie przestudjowanym i w ten sposób, żeby odpływ do szkół 
wydelsgowano z lona M-stwa ludzi zawodowych rozmaitego typu odby- 
specjalnie oddających się studjom nad wał się stale. Jako takie punkty zwra- 
ustrojem szkolnictwa, aby dokonali tne przyjęto najpierw ukeńczenie 
robót wstępaych. Robota ia nie jest szkoły powszechnej, dalej ukończenie 
na razie wykonana i wszelkie wiado-. pewnego kursu jeszcze wieokreślone- 
mości o iem, jakoby sprawa była już go lecz mniejwięcej 3 lub 4 letniego 
w tym czy ewym kierunku rozstrzy. dalszego i dopiero potem przejście 
gnięta, są przedwczesne, na uniwersytet. 

Faktyczny stan sprawy jest taki: W tych wszystkich dyskusjach 
wobec ustawy o 7-mioletniej nauce zaznaczyło się zapatrywanie, że szkol- 
szkolnej, przez caly czas budowania nictwo średnie zasadniczo powinno 
państwa naszego przygotowywano i być ujęte jednolicie i odchylenie od 
przygotowywuje się madal 7-klasową tej jednolitości powinno być wyjąt- 
szkołę powszechną. Rozbudowala się kiem. Referent wspomniał, że глисо- 
ona tak szybko, że dziś mamy oke- no myśl, aby zdolnym uczniom, któ- 
ło 1,000 szkół 7-klasowych zupełnie rzy ukończyli szkołę zawodową 

  

Rozbudowa szkolnictwa 

już wybudowanych umieszczonych umożliwić przejście na uniwersytet. 
po całym obszarze państwa, ale w Ta jest pomyślane w ten sposób, że 
sposób taki że 1/3 znajduje się po ktoś kto skończył ch: ćby szkołę 
wsiach. Wytworzyła się ogólma opi- powszechną będzie mógł potem zna- 
nja w m-stwie, że ta szkoła pewinna leść na kursach dokształcających, i 
być fundamentem, na którym dalsze przy pewnem nasileniu swej pracy 
szkolnictwo musi być budowane. mógłby ostatecznie przejść do wyż- 
Mylne są wiadomości jakoby kiokol- szych uczelni. 
wiek zamierzał przekształcenia tego _ Teraz kończy się. akcja przygoto- dokonać w sposób rewolucyjny—jed- wawcza w M-stwie i ustala się tezy. 
nem pociągnięciem pióra złączyć szko- Potem zainteresowane sfery nauczy- 

tę ze szkołą średnią. Zgodnie u- cielstwa zostaną powołane do wy- 
stalono opinję, że rozbnaowa i to rażenia opinji i odbędzie się także 
wyłącznie szkoły powszechnej poza ©gólniejsza ankieta. Dopiero później 
szkolnictwem średniem dekonać się będzie | projekt przesłany do ciał 
ma w ciągu szeregu lat w całem ustawodawczych. Robota jest w peł- 
Państwie, lecz w miarę rozwoju z nym toku, ale żadaych ostatecznych 
ednej strony szkoły powszechnej, a postanowień nie powzięto. 

Ważne 
dla Pań! E. HEGEŃT" wino u. wielka m. 
Nadeszły najnowsze modele SUKIEN BALOWYCH i WIZYTOWYCH 

bluzek i swetrów. 

  

CENY DOSTĘPNE. CENY DOSTĘPNE. 

  

Sejm i Rząd: 

Wyjazd prof. Krzyżanowskie- 
goip. Młynarskiego du Ame- 

ryki. 
WARSZAWA, 27.1, (żel. wł. Słowa) 

Jutro rano wyjeżdżają Nord-expres- 
sem do Calais, skąd we środę pa- 
rowcem do New-Yorku jako delegaci 
rządu polskiego prof. Adam Krzy- 
żanowski i vice-prezes Banku Pole 
skiego p. Młynarski. Celem podróży 
jest doręczenie odpowiedzi na me- 
morjał prof. Kemmerera. Odpowiedź 
ta wyjaśnia, które zalecenia prof. 
Kemmerera mogą być wykonane a 
które nie. Jest to konieczne ponieważ 
amerykańskie sfery finansowe kwe- 
stję udzielenia pożyczki uzależniają 
w znacznym stopniu do wykonania 
rad Kemmerera. Nie chodzi więc w 
tej chwili o bezpośrednie negocjacje 
o pożyczkę ile o przygotowanie grun=. 
tu. Powrót prof. Krzyżanowskiego i 
p. Młynarskiego do kraju nastąpi 
około świąt Wielkanocy. Wiadomość 
o wyjeździe zagranicę dwóch najlep- 
szych naszych znawców spraw finan- 
sowych przyjęta została w kołach 
politycznych z zadowoleniem. 

P. Meysztowicz o posiedzeniu 
Komisji Regulaminowej. 

Po posiedzeniu w Komisji Niety- 
kalności Poselskiej współpracownik 
„Naszego Przeglądu* zwrócił. się do 
ministra Sprawiedliwości p. Meyszto- 
wicza z prośbą © informacje co do 
posiedzenia Komisji. , ы 

— Co było na Komisji . Regula- 
minowej i dlaczego ogłoszono tajność 
obrad? y 

— Art, 110 kod. kamego i bieg 
śledztwa wymagały, by rozprawy о4- 
były się przy drzwiach zamkniętych. 

— Czy aresztowania trwają? 
— Nie. Aresztowano sześćdziesiąt 

kilka osób. Inne areszty są w zwią- 
zku z zupełnie innemi procesami. 

— Razem czyni to wrażenie wy» 
stąpienia przeciw Białorusinom. 

— Zastrzegam się przeciw temu. 
Nie od dziś podkreślałem mój sto- 
sunek do iudneści białoruskiej. Mó- 
wiłem o tem jeszcze jako prezes 
Tymczasowego Rządu Litwy Środko- 
wej. Kiika razy pedkreślałem 'wów- 
czas swój pozytyway stosunek do 
aspiracji kuliuralnycn . Białorusinów. 

— Krążą pogłoski, „że aresztowani 
Białorusini oraz posłowie białoruscy 
urządzili głodówkę w więzieniu na 
Łukiszkach? 

— Sprawdzaliśmy. Wiadomość ta 
nie została petwierdzona. 

Budżet Min. Rolnictwa w Se- 
nacie. 

WARSZAWA, 27. I. PAT. Senac- 
ka komisja skarbowo-budżetowa konu- 
tynuowała dziś przed południem dys- 
kusję szczegółową nad budżetem 
M-stwa Rolnictwa. 

Referent Sen Janta - Połczyńśki 
Ch. N. wniósł o podwyższenie po- 
zycji na zorganizowanie rybołówstwa 
morskiego o 200,000 zł. Omawiając 
gospodarką w łasach państwowych, 
referent stwierdził wzrost dochodów, 
lecz jeszcze niedostateczne uspraw- 
nienie handlowe tego działu admie 
nistracji. Główną przyczyną tego jest 
zbyt niskie uposażenie perscnelu leś- 
niczego, przeto domaga się podwyż 
szenia odneśnych pozycyj o 1000000 z. 

W toku dalszej dyskusji zgłoszo- 
no szereg rezolucyj, między innemi 
wzywających rząd do przeciwdziałania 
reglamentacji produkcji i zbyiu prze- 
tworów rolnych, zaprowadzenia niż. 
szych szkół rolniczych przedewszyst- 
kiem do przygotowania samodziel- 
nych gospodarzy wiejskich oraz do 
uwzględnienia wykładów rolniczych 
w  szkelaff wszechnych i seminar- 
jach nauczelskich, do  zjednoc:e- 
nia administrac wszystkiemi lasami 
państwowemi będącemi w zarządzie 
różnych ministerstw w rękach m-stwa 
rolnictwa, wreszcie do nabywania ko- 
ni wojskowych wprost od producen- 
tów. 

Na tem dyskusję wyczerpano. Po 
południu komisja przystąpi do roz- 
patrywania budżetu m-stwa wyznań | 
religijnych i oświecenia publicznego. 

Skład komisji ankietowej. 

WARSZAWA, 27—l. Pat. Dn. 25 | 
b. m. Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej powełał komisję ankietową dia 
zbadania warunków i kosztów pro: 
dukcji oraz wymiany w następującym 
składzie: przewodniczący komisji an- 
kiętowej prof. Aleksander Rotherd, 
zastępca przewodniczącego p. Win: 
eenty Jastrzębski oraz cały szereg 
przedstawicieli zarówno ze strony kół 
przemysłowych jak izb rolniczych, 
producentów rolnych i t. d.
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ECHA KRAJOWE 

  

NIEŚWIEŻ. 
— Sytuacja „hurtków*. Hurt- 

ki w Nieświeskim powiecie wielkie- 

go powodzenia nie miały od począt- 
ku, jednakże pewna ich ilość istnia- 

ła. Dzięki jednak rozumnej kontrak- 

cji ze strony różnych czynników lud- 
ność prędko się poznała na oszukań- 

stwie i cały szereg «hurtków» rozwią- 

zał się dobrowolnie. Dziś, gdy w in- 

nych powiatach odbywają się rozmai- 
te rewizje i areszty, w Niešwieskim 

powiecie ludność ma spokój, ponie- 

waż zajęła mądre stanowisko i nie 
dała się oszukać płatnym agentom 

bolszewickim. —Poważną bardzo rołę 

odegrały tu rozmaite czynniki społecz 

ne, jak np. nauczycielstwo, Kółka rol- 

nicze, Kola Młodzieży wiejskiej i t.d. 

20-go w Starostwie? odbyło się 

zebranie burmistrzów i wójtów. P. 
starosta Czarnocki odczytał odezwę 

wojewody Nowogródzkiego do 
ludności w sprawie organizacji wy- 
wrotowych, na czele których stali are= 

sztowani posłowie. — P. Starosta wy- 

tłómaczył wójtom i polecił wyjaśnić 

łudności, jak się przedstawia obec- 

nie wytworzona sytuacja, w celu u- 

chronienia ludności od mogących jej 

grozić dużych nieprzyjemności w ra- 

zie należenia w dalszym ciągu do 

bolszewickich organizacji. —Wójtowie 

dostali polecenie osobistego udania 

się do najbardziej zaagitowanych wsi 
i przekonania ludności. Gdzie wójto- 
wie sami tego zrobić nie mogą, tam 
będzie to obowiązkiem sołtysów. 

— Lokal Urzędu Pocztowego. 
Najnieszczęśliwszymi dotąd urzędni- 
kami w Nieświeżu byli urzędnicy po- 
cztowi, pracujący przez szereg lat 
wprost w okropnych warunkach z 
powodu fatalnego lokalu. —Obecnie 
szczęśliwie męka ich sięskończyłal — 
20-go przeniósł się Urząd Pocztowy 
do własnego gmachu przy ul, Stu- 
denckiej—Ża dawne biedy dziś Po- 
czta została 'wynagrodzoną, posiada 
bowiem najwspanialszy lokal ze wszy- 
stkich urzędów w powiecie i najlep- 
sze pomieszczenie ze wszystkich u- 
rzędów pocztowych w  Wojewódz- 

- twieę. — Dzisiejsza nasza Poczta robi 
naprawdę „wrażenie europejskiego u- 
rzędu!--Otwarcie i poświęcenie nowe- 
go lokalu odbyły się bardzo uroczyś- 
cie: poświęcił ks. dziek. Rokosz, wy- 
glaszając okolicznościowe przemówie- 
nie. „Po nim zabrał głos Naczelnik 
Urzędu Pocztowego, p. Lenartowicz, 
inauguracyjnem przemówieniem w i- 
mieniu Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów rozpoczynając pracę w 
nowej siedzibie, — Słusznie bardzo 
mówca podkreślił, że jak w zdrowem 
ciele zdrowy duch się mieści, tak tyl- 
ky w odpowiednim lokalu sprawnie 
urząd może funkcjonować.—Przemó- 
wienie swe p. naczelnik Lenartowicz 
zakończył okrzykiem nacześć Rzeczy- 
pospolitej powtórzonym przez wszyst- 
kich obecnych.—Po skończeniu po- 
święcenia państwo Lenartowiczowie 
podejmowali gościnnie liczne grono 
zaproszonych gości. 

LIDA. 
— (hy Raid narciarzy. Trzej nar. 

ciarze z Warszawskiego Akademic- 
kiego Związku Sportowego: Jaworski 
Józef, Malanowski Feliks i Trojanow- 
ski Wojciech, którzy wyruszyli z 
Wilna z Placu Katedralnego dnia 24 
stycznia o godz. 9 rano na 844 kim. 
raid narciarski wzdłuż kresów wschod- 
nich, przybyli do [Bieniakoń tego sa- 
mego dnia o godz. 18-tej. W Bienia- 
koniach miłych gości powitał przy- 

«były z Lidy Komendant Związku 
Strzeleckiego Obwodu Lidzkiego p. 
J. Żemło. 

  

RUGH LITERAGKI W WILNIE. 
M Brensztejn i J Otrębski: „Daj- 

ny litewskie zapisane przez Adama 
Mickiewicza*. Czwarta praca z to- 
mu pierwszego rozpraw i materja- 

Tu nowo-zorganizowany oddział 
Związku Strzeleckiego dla dzielnych 
narciarzy urządził  najserdeczniejsze 
przyjęcie. Następnie gośćmi zaopieko- 
wali się państwo Dyrektorostwo La- 
stowscy udzielając w swoim pałacu 
nociegu. Przed wyjazdem w dalszą 
podróż sportowcy wpisali się do pa- 
miątkowej książki p. dyr. Łastows- 
kich. 

Do Lidy wyżej wspomnieni nar- 
ciarze przybyli dnia 25 stycznia o 
godz. 20-tej. Z ramienia powiatowej 
Rady Przysposobienia Wojskowego i 
Wychowania Fizycznego przybywa- 
jących akademików-narciarzy powitali 

Komendant Samodzielnego Obwodu 
Związku Strzel ckiego p. L. Muzycz- 
ka i Komendant Powiatowej Policji 

Państwowej p. Erchard, którzy wyje- 
chali w tym celu 15 klm. do AŻyr- 
munt, zaś w samej Lidzie powitał ich 
Prezes Związku Strzeleckiego kapitan 
Zadurski. W Lidzie zuchowaci nar- 
ciarze podejmowani byli z całą ser- 
decznością w lokalu „Koła Polek* 

przy udziale władz administracyjnych 
oraz większego grona przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa. 

W związku z pobytem gości w 
Lidzie dokonano szeregu zdjęć foto- 
graficznych między ianemi na setnym 
klm. (100 kim.) od startu. 

Na podkreślenie zasługuje wyso- 
kie uspołecznienie powiatowego ko- 
mendanta  policjj państwowej p. 
Ercharda, który z całą życzliwością 

i rozporządzalnemi środkami ułatwił 

przejazd zawodnikom przez podległy 
mu teren. Więcej takich ludzi na 

stanowiskach w administracji, a na” 

pewno stosunek miejscowej ludności 
dla organów rządowych ulegnie ko- 
rzystnej zmianie. 

STOŁPCE. 

— (D) Likwidacja Hramady. 
Równocześnie z rewizjami dokonane- 
mi w całem państwie przeprowadzo- 
no je i w Stołpcach, — Przedewszy- 
stkiem władze zjawiły się w siedzi- 
bie powiatowego okregu „Hramady”. 
Materjał kompromitujący znaleziono 
tam bardzo duży, ustalający niezbicie 
kontakt z komunistami. Przedewszy* 
stkiem znajdowały się tam prawdziwe 
składy druków z mowami komunis- 
tycznemi. Lokal opieczętowano i are- 
sztowano trzy osoby. Oskarżo1e one 
są z art, 102 K. K. o zdradę stanu. 

NOWOGRÓDEK. 

—. (D) Złoty medal dla Dyrekcji 
Robót Publicznych. W 1026 roku 
Nowogródzka Dyrekcja Robót Pub- 
licznych wzięła czynny udział w l-ej 
ORA DZ: Drogowej 

we Lwowie. Dyrekcja posłała duży 
komplet fotografij z robót drogo- 
wych i mostowych dokonanych na 
drogach państwowych lub samorzą- 
dowych pod kierownictwem Dyrekcji* 
Wyróżniły się fotografje dużych mo- 
stów koło Bielicy, Zbójska, Mikoła- 
jewa, Wielkiej Woli i inne. Prócz te- 
go wystawiono mapę. dróg Woje- 
wództwa Nowogródzkiego i najroz- 
maitsze schematy i wykresy wyko- 
nanych robót i kredytów w okresie 
1921—1026 r. jury Wystawy przyzna- 
o Oddziałowi Drogowemu Nowo- 
gródzkiej Dyrekcji złoty medal z od- 
powiednim dyplomem, a Komitet 
Wystawy przysłał do Dyrekcji arty* 
stycznie wykonany medal z odpo- 
wiednim napisem. Dyrektor Robót, 
inž, Fryzendorff wręczył nagrodę kie- 
rownikowi Oddziału Drogowego, inż. 
Wąsowskiemu jako inicjatorowi wzię- 
cia udziału w wystawie i głównemu 
działaczowi w pracach przygotowaw- 
czych do wystawy. 

ręc”nej Adama Mickiewicza faksymil wiczowi. Lecz: jak to należy rozu+ Czyżby? Zdziwi się baran, a powiedz, 
mamy w rozprawie pp. Brensztejaa 
i Otrębskiego podany. 

Ani słowa, — tękst zapiski litew- 
ski. Przekreślenia, poprawki. Znaneż 
to piosenki czy nieznane? Czy Mickie- 
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O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Wychodzący w Łodzi tygodnik 
Prawda zamieszcza następujące uwa- 
gi o likwidacji spisku Hromady: 

Władze miały oddawna poszlaki a na- 
wet dowody, że robota ta, zmierzająca wy- 
raźnie do wzniecenia otwartego rokoszu w 
odpowiednim momencie, kierowana jest rę- 
kami komunistycznej międzynarodówki. Ale 
władze miały skrępowane ręce. Bo jak tu 
odważyć się na represje, lub chociażby ty[- 
ko na nieco energiczniejszą postawę, jeśli 
w stolicy ma łamach prasy socjalistycznej 
dowodzono, že «ud białoruski niczego się 
nie domaga jak tylko należnych mu praw 
obywatelskich». Zamiast represyj i karcenia 
wichrzycielskich wybryków władze musiały 
zwiększać swobody: godzić się na powsta- 
wanie nowych organizacyj, tolerować wrogą 
interesom państwa agitację hodować wę 
i tuczyć ją, by «swobodnie» mogła rzuci 
nam się do gardła. . 

Na walkę zdecydował się wreszcie mi- 
nister Meysztowicz. Narazie wobec niesły- 
chanej ilości kompromitującego działaczy 
białoruskich materjału nikt nie ma odwagi 
stanąć w obronie aresztowanych, nikt jeszcza 
głowy p. Meysztowicza nie żąda. 3 

Ale niebaxem rozpocznie się bielenie 
zbrodniarzy, niebawem usłyszymy i przeczy- 
tamy czarne na białem, że aresztowani po- 
słowie, -łamiąc przysięgę poselską i biorąc 
pieniądze od komuny moskiewskiej, spełniali 
tylko swój obowiązek poselski i że to nie 
omi, lecz p. Meysztowicz złamał konstytucję, 
aresztując ich. Niebawem ież rozlegnie się 
w prasie lewicowej i «liberalnej» biadanie 
na <ucisk» miniejszości słowiańskich na kre* 
sach, akty prowokacji i zapłaconego buntu 
podawać się będzie za odruchy rozpaczy. Z 
innej znów strony rozlegnie się wołanie o 
uwolnienie więźniów politycznych. 

„Białoruska Krymica“ _ rozdziera 
szaty z powodu przeaiesienia ks. Szu- 
towicza z parafji Brodziewicze w 
pow. Brasławskim pod Lidę. Motywy 
które były podstawą zarządzenia ]. 

ks. arcybiskupa Są następujące: 
rozdźwięk pomiędzy wiernymi a księ- 
dzem, zła opinja okolicznych probo- 
szczów i działalność na szkodę koś- 
cioła w Jedach. 

Artykuł „Krynicy*—pisma chrześci- 
jańsko demokratycznego kierowanego 
przez księży Białorusinów naszpiko- 
wany jest określeniami:  „krzycząca 
niesprawiedliwość* „krzywda histo- 
ryczna” i t. p. 

Na zakończenie zaś czytamy ta- 
ką próbkę miłości chrześcijańskiej 
zaszczepianej przez „Krynicę* swym 
czytelnikom: 

Jest to (przenoszenie ks. Szutowicza) 
krzywda historyczna. Nie odczuwać jej a 
tembardziej zapomnieć Białorusini i nie mo- 
gą i nie mają prawa. 

Czy trzeba jeszcze dowodzić, że 
księża białoruscy kierujący  chrzešci- 
jańsko demokr., „Krynicą* są wię- 
cej politykami niż księżmi. 

Le a L 
LYNTUPY. 

— (t) Obchód Rocznicy Powsta- 
nia. Ku uczczeniu Rocznicy Powsta- 
nia Styczniowego w czwartek urzą- 
dzony zosiał w Łyniupach Obchód 
Rocznicy. 

W godzinach porannych w miej- 
scowym kościele parafjalnym — ойрга- 
wione zostało przez miejscowego pro* 
loszcza uroczyste nabożeństwo ża- 
łobne za dusze poległych bohaterów 
i ofiar powstania 1863 roku. 

Nabożeństwo wysłuchała dziatwa 
miejscowej szkoły powszęchnej. Na 
zakończenie  odśpiewana została 
„Boże coś Polskę”, 

Popołudniu w Domu Ludowym 
odbyła się akademja, na którą złoży- 
ło się: słowo wstępne p. Teodora 
Butkiewicza, odczyt p. Józefa Pióre- 
wicza „O powstaniu Styczniowem” 
bogato ilustrowany  . przezroczami 
oraz śpiewy chóralne. 

Dom Ludowy zaczyna już grupo- 
wać ludność miejscową błądzącą do- 
tychczas samopas i zdaną na łaskę 
agilatorów z N.P.Ch. z posłem Sza: 
pielem na czele, 

   

mieć? 
Owóż p. Ofrębski stwierdza prze- 

dewszystkiem, że wyrazy litewskie 
skreślone ręką Mickiewicza należą 
bez żadnej wątpliwości do t. zw. 

LOWO 

Zgon ks. biskupa Jerzego Matulewicza, 
Wczoraj w godzinach wieczornych nadeszła do Wiina wia- 

domość o zgonie ks biskupa Jerzego Matulewicza, b. biskupa 
wileńskiego. Ks. biskup Matułewicz przebywający w Kownie od 
kilku dni poważnie zaniemógł. Przeprowadzona operacja ślepej 
kiszki nie dała rezultatu i w czwartek nad wieczorem nastąpił 
zgon. 

Nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. ks. biskupa Matulewi- 
cza odbędzie się w Bazylice w sobotę 29:go b. m. O godzinie 
nastąpią oddzielne zawiadomienia. 

KET ESS 

Neutralność Ameryki w Chinach, 
WASZYNGTON 27.1. PAT. Sekretarz stanu Kellog złożył oświad- 

czenie, w którem wyraził sympatje Stanów Zjednoczonych dla przebudze* 
nia się ruchu narodowego w Chinach 
Stanów Zjednoczonych w stosunku 
chińskich. 

oraz podkreślił ścisłą neutralność 
do walczących z sobą obozów 

Koncentracja wojsk sowieckich w Odesie. 
PARYŻ. 27.1. PAT. Donoszą z Konstantynopola, że w okolicach 

Odesy koncentrują się wojska sowieckie. 

Debata budżetowa w Sejmie. 
Wrażenia. 

WARSZAWA, 27 |. (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym ukończono dy: 
skusję ogólną i rozpoczęto „dyskusję 
szczegółową nad budżetem na rok 
1927/28. Podczas dyskusji ogólnej 
przemawiał pos. Cwiakowskij (Mo- 
narchistyčzna: Organizacja Włościań- 
ska)|] który poddał ostrej krytyce 
ustrój republikański. Pos. Cwiakow- 
ski zaznaczył, ;że nasz ustrój obecny 
est ustrojem przejściowym i powinien 
yć rostrzygnięty w drodze plebiscytu: 

„Monarchja czy republika* Po ple- 
biscycie należy powołać regenta. W 
tym momencie miał miejsce następu- 
jący incydent: marsz. Rataj zapytał 
jak pos. Cwiakowski rozumie powo- 
łanie regenta czy w drodze gwałtu, 
a jeżeli tak to odbierze mu głos. 
Po chwili pos. Cwiakowski odpo- 
wiedział, że powołanie rozumie -w 
drodze legalnej, poczem przemawiał 
w dalszym ciągu. 

Pos. Cwiakowski wyraził gorące 

uznanie dla min. Meysziowicza, który 
energicznie podjął walkę z bolszė- 
wizmem a na zakończenie domagał 
się rewizji ustawodawstwa socjalnego 
oraz skreślenia kredytów na Sejm 
i Senat dla zaakceptowania swego 
wowiegę stosunku do sejmowładze 
wa. 

Przemówienie pos. Cwiakowskie- 
go w odróżnieniu do innych wysłu- 
chane było z wielką uwagą. 

W dyskusji szczegółowej na 
pierwszy ogień poszedł budżet MSZ. 
Ogólną uwagę zwróciła nieobecność 
ministra Zaleskiego, który przybył 
pod koniec posiedzenia i prosił o 
odłożenie dyskusji do jutra. Wobec 
tego posiedzenie  przerwamo. Na 
jutrzejszem posiedzeniu min. Zaleski 
wygłosi przemówienie o obronie kre- 
dytów na utrzymanie naszego przed- 
stawicielstwa przy Lidze Narodów, 
które zostały skreślone. 

Posiedzenie izby Poselskiej 

WARSZAWA, 72.1 (PAT). 313 te 
posiedzenie Sejmu. Izba przystąpiła 
do dalszej dyskusji budżetowej. 

Pierwszy zabrał głos pos. War- 
szawski (Kom), który oświadczył, że 
jego stronnictwo odrzuca budżet rzą- 
du faszystowskiego. 

Pos. Bitner (Ch. D.) zwrąca u 
wagę na wysokość funduszów dys- 
pozycyjnych w budżecie, które wy- 
noszą w tym roku łącznie 20 miljo- 
nów złotych, gdy tymczasem w roku 
ub. było zaiedwie 12 milj. Jeżeli rząd 
nie udzieli wyjaśnień w tej sprawie, 
Ch. Dem. domagać się będzie skreś- 
lenia tych wszystkich funduszów, 
bądź też obniżenia ich do wysokości 
sum ustalonych w roku poprzednim. 
W końcu zaś oświadcza, że strou- 
nictwo mówcy głosować będzie za 
budżetem jako koniecznością pań- 
stwową. 

Pos. Wasyśczuk (Ukr.) twierdzi, 
że równowaga budżetowa jest sztucze 
ną, gdyż osiągnięta została dzięki 
niepodwyższeniu płac w stosunku do 
drożyzny i obcięcie wydatków naele- 
meęntarne potrzeby ludności. 

Pos Jasiński (KI. Kat. Lud.) w 
imiesiu swego klubu oświadcza, że 
udzieli rządowi swego poparcia tak 
dia konieczności państwowej jak i w 
dalszem dążeniu do naprawy, doma- 
ga się natomiast długotrwałych i 
niskoprocentowanych kredytów dla 
ludności malorolnej i bezroinej. 

[którędy 
Zejść tam? Skacz tylko, krzyknie na- 

[mównik, w te pędy. 

A powinien ten dwuwiersz wy- 

Pos Michalak (NPR) zaznacza, że 
NPR. ustosunkowuje się rzeczowo 
do budżetu jako konieczności pan 
stwowej, nie ma jednak zaufania do 
rządu i jego polityki. 

Po przerwie pos. Sobolewski 
(Hromadowiec) ostro atakuje rząd z 
powodu ostatnich aresztów i odma- 
wia zaufania. Pos. ks. Okos (Chi; 
P. Rad.) żąda na cele reformy rolnej 
200 miljonów rocznie. Zarzuca rzą- 
dowi nawiązanie kontaktu z konser- 
watystami. Oświadcza się za budźe- 
tem, ufając prezesowi Rady ministrów. 

Po przemówieniu pos. Ćwiakowa 
skiego (o czem wyżej) i pos. Ilkowa 
przystąpiono do dyskusji szczegóło- 
wej nad budżetem, przyczem _ гогра- 
trzono budżet Prezydenta Rzpl. i 
Sejmu i Sematu. Przystąpiono do 
budżetu M.S.Z., referowanego przez 
pos. Dąbskiego, który zwraca uwagę 
na skreślenie przez komisję zwyżek 
w dziale placówek  zagtaniczaych. 
Następnie pos. Niedziałkowski doma 
ga się przywrócenie pozycji na upo- 
sażenie stałego delegata przy Lidze 
Narodów. dłuższem  przemówie- 
niem wystąpił pos. Seyda (Z.L.N.) 
zwracając uwagę na wzmożoną ofen- 
zywę Niemisc przeciw Polsce. Na 
końcu przemawiają pos. Bobek 
(Piast) i Reich (koło żydowskie) tea 
ostatni o potrzebie normalnych sto» 
sunków gospodarczych z Rosją. 

Odrzeknie pług: twa praca 
Nie zawsze sprawiedliwie, nie wszyst- 

[kich wzbegaca; 
Bądź skora, gdy ojczyznę pachołek 

fzaczepi, 
Gdy trwasz w pokoju — najlepiej. 

"kumenłów odnoszących się do pow- 

Proces o zdradę stanu 
KATOWICE, 27.1 (PAT). Dziś o 

godz. 12-tej w południe rozpoczęła 
Się rozprawa przed tutejszym Sądem 
Okręgowym karnym przeciwko Paw- 
łowi Kurzydymie, aresztowanemu 22 
grudnia 1926 roku w Katowicach. 
Akt oskarzenia zarzuca obwinionemu 
zbrodnię zdrady z art. 43 i 92 usta- * 
wy kąrnej. Kurzydyma zamierzał do- 4 
starczyć obcemu państwu dokumen- , 
ty odnoszące się do powstani 
śląskiego. Na wniosek prokuratora 
obrońcy przydzielonego z urzę: 
Kurzydymie, sąd zarzącził ze wzgię- 
du na bezpieczeństwo Państwa  taj- 
ność rozpraw na czas przesłuchiwa- 
nia oskarżonego i zeznań rzeczo- 
znawców. Sąd zezwolił na obecność 
na rozprawie tylko przedstawicielowi 
M-stwa Spraw Zagranicznych, osób 
należących do wydziału Il Sztabu 
Gen. oraz wszystkim osobom, które ; 
pełnią fuakcje sędziów i prokuraio- A 
row. 

Z zeznań świaków wynika, 128 
członek górnoś-ąskiej komisji miesza- 
nej dr. Lukaschek obiecał Kurzydymie 
50,000 dolarów za dostarczenie do- 

      

stania górnośląskiego a mających na 
celu—jak twierdzil Lukasch:k—skom- 
promitowanie rządu polskiego przed 
opinią całego świata. 

Prokurator żądał dla Kurzydymy 
3-ch lat ciężkiego więzienia ze wzg!ę- 
du na to że oskarżany działał z całą 
świadomością w chęci zaszkodzenia 
Polsce usiłując zdradzić państwowe 
tajemnice polityczne. Trybunał wydał 
wyrok skazujący Kurzydymę za zbro- 
dnię z $ 43 i 92 ustawy karnej na | 
półtora roku twierdzy i zapłacenie : 
kosztów sądowych. 

Hindusi z pomocą Angjji. 

DELHI, 27 I. PAT. Maharadżo- 
wie hinduscy zaofiarowali do dyspo- + 
zycji rządu angielskiego oddziały 
wojskowe hinduskie oraz pomoc, 
której rząd mógłby potrzebować w 
Szanghaju. 

ET EASAIES ET SIS ESET RTN 

Giobtrojier Karol Kokait w Wilgie. 
Rekord o premję 40.000 do- 

larów. 
W dniu wczorajszym zawitał do Wilna 

globtrotter Karol Kokati, który ubiegając się 

O premię 40.000 dolarów wyznaczonych dla 

zwycięzcy w rekordzie międzynarodowym 

podróży naokoło świata przez amerykański 

klub sporiowy <Rapid Bon> w specjalnej 

księdze musi uzyskać poświadczenie stwier 

dzające pobyl jego w Wilnie. Karol Kok. 

rzekomo Holender wyruszył jeszcze w roku 
1920 z Amsterdamu wraz z 3-ma' kole- 

ami przez - Belgję, Francję, Szwajcarję, 

łochy, Hiszpanję, Marokto, Algier, Tunis, 

Tripolis, przez Saharę do belgijskiego Kou- 

ga, Kapstadtu, Transwalu i t. d. 

Podróż rozpoczęta w roku 1920 trwać 

ma do roku 1930, a punktem końcowym 

jest znowu Amsterdam. Karo! Kokatt zaled- 

wie słów parę wymówić może po polsku, a 

o szczegółach podróży chętnie opowiada 

oczywiście po niemiecku. Trzej jego koledzy, | 

mówi Kokatt, Wilna ni» obejrzeli i już nigdy 

go zapewne nie zobaczą. Jeden z nich H. 

Bołden w podróży swej do'arłszy do Buka- į 

resztu zakochał się w pięknej Rumunce i na | 

stałe osiadł w Rumuaji. Dwaj inni zaprze- 

paściji się gdzieś jeszcze w początkach | pa 

róży, a młodziutki J. Lingen zmarł w 

genburgu na malarję. 4 

Do Wilna e przybył rowerem, ue 

ząc olbrzymią książkę całkowicie wypełnio- 

4 doskonałemi zdjęciami z Egiptu, Pale- 

stymy, na jednej z kart widz my Damaszek 

zalany potokami słońca, a dalej pełen zło- 

cistych kopuł a lub widoki 

cadnej Hellady. Gromat siła się publ czność ” 

tłumnie otaczając Kokat'a przy skwerku św. | 
erskim a łapczywie rozglądając różne 0s0- 

liwości świata. 
Rozmawiając z Kokattem dowiadujemy 

się, iż przebył on dotychczas 44.000 kilo- 

metrów, pieszo, rowerem, składaną łodzią 

inb poprostu na ośle, a teraz przez RE: 

i Anglję zamierza udać się do Ameryki, któ- 

rą objedzie spełniając roie Żywej rekiamy 

dla paru firm amerykańskich, z któremi już 

obecnie zawarł umowę. W Polsce łKokatt 

zwiedzi Wilao, Grodno, Warszawę, Lwów, 
Kraków. 
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najmniejszego tytułu—wiersz taki: 
Zaledwie minął dzień 
Słonina, Sok, Salami е 

Pona szczerość dawnych Śnień 
w błęsitach Lety | 
tonęła już za nami. 
Sałata, Sos, Niestety 

{ 
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Pomińmy zdeklarowany pacyfizm 
> WŁ morału; pomińmy całkiem fantastyczną łów pierwszego wydziału Wileńskie- 

go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Nakład Tow. P. Nauk. Str. 26. WU- 
no, 1927. 

Albin Dziekoński: „Bajki, satyry, 
liryka*. Sześć ilustracyj Anny Rome- 
rowej na oddzielnych kartach. О. 
kładkę i końcówki rysowała Kazi- 
miera Adamska-Rouba. Drukowano 
i odbito ilustracje w fłoczni wileń- 

* skiej „Lux“. Str. 154. Duży format, 
quarto Wilno Nakład autora, 1927. 

Wileńskie mowy sMarjana Zdzie- 
chowskiego i zagranica. 

Wileńskie Koło ogólnopolskiego 
Związku Bibljotekarzy i jego dzia- 
łalność w 1926 

Czy Mickiewicz znał język litew- 
ski? Czy może nawet władal nim w 
mowie i w pismie? Czy może jedy- 
nie miał tylko jakie takie pojęcie np. 

" o narzeczu żmudzkiem czyli dolno- 
litewskiem? 

Oto do odpowiedzi na jakie py- 
tania prowadzi nas nieduża lecz peł- 
na ważkiej treści książeczka Świeżo 
wydana, a której pełny tytuł wypisa- 
liśmy powyżej, 3 

Istnieje — przechowywana w zbio- 
rach i pamiątkach pozostałych po śp. 

wiez poprawiając np. wyraz barnieli djalektu żmudzkiego. Potwierdza to 

ma barnniali a ostatecznie na warzeli p. Brensztejn lecz zarazem daje wyraz «Czyżby? —zdziwi się baran. A po- jnterpunkcję. Zwróćmy uwagę na wy- 
działał pod impulsem własnej znajo- Opinji, że Mickiewicz narzecza tego _ [wiedz, którędy  sokiej klasy rym do «wydłubiesz»; na 
mości języka litewskiego, czyli też nie znał. „Nie mamy—pisze—żadnego Zejść tam»? — „Skacz tylko—krzyknie piękną rytmikę—ale też i na wyraźcą 
dyktujący te wiersze poecie współ- przekonywującego dowodu, któryby namównik—w te pędy”! — już tendencję do najryzykowniejszych 
emigrant paryski Korylski (właściwie nas upoważniał do twierdzenia, że A może p. D'iekoński rozmyślnie skrótów. Oto na stronicy 111-ej zaj- 
Kobecki), wychowaniec uniwersyteiu Adam Mickiewicz władał językiem li- utrudnia czytelaikowi polapanie się, gzie nam np. drogę „Kulawy* i tak 
wileńskiego, zawołany matematyk, ko- tewskim. Sposób zaś w jaki zapisał w tem co pisze, uważając, że Czło- nam coś o nim powie p. Dziekoński, 
rygował sam, przerywając: fragmenty daja dowodzi, że jego wiek powiaien nawet lektury zażywać Owijając starannie sens wcale trafny 

— Nie, mistrzu, nie dobrze do. ZTalomość języka litewskiego, jeżeli w biblijnym pocie swego czoła? w ulubione misterja i kontorsje mowy 
słyszałeś, Nie barnniali a warneli!  ogółe można e niej mówlć, była — Gdyż jest w tej poniewierce dla „olskiej, tak przecie jasnej, przezro- 

Moskal: 00. Giezwad 4 bardzo szczupła”. : ostrzegawczych znaków pisarskich jak- czystej, dobitnej. 

dajnami litew kia i. "Z wielk © Rozprawa pp. Brensztejna i O- by pewna metoda. (Ujrzycie wraz, 

jemności > Šuo saa ą Bac. trębskiego ma charakter ściśle na- powiada, odwrócił się zadem—lub— Kulawka bryknął kozła przez drogę 
żu pis a dam aj R Gr ukowy. Aż gajowego widząc, stój, zawoła, : [jak diugi, 

z nad Niewiaży, $ ka ; mu po „st6ji Etc, elc.). ` „Pal djabli, w krzyk, los zrządził, ty 
Hiroaki tna kob = Ki i P Księgę swoją rozpoczyna p. Dzie- [zbieraj zasługi. 

ku przez eckiego-Korylskie- з koński od bajeczek, „łatwiejszych* Gdzie okiem rzucić, wszędzie bajery. 
go. m. zali 20%, że i AA PO z do... zrozumienia; stopniowo zamra- [wykroty, ' 
często język litewski czas wycie- poetyckich p. ina Dziekońskiego . i i 
czek w okolice Kowna. Jako ztałeśać wypełniają niemal doseczętnić bajki €za sens; aż wteszcie, pod kaniec, jak lu 1667 Aże siódme biją ma mnie _ ypeł ‹ pisze wierutnemi już szaradami. Gdy Ipoty! w „Collėge de France” studjował Liryki znajdziemy na ostatnich kartach żódzi i i i PP og, af > „A jeno szczypię. ktoś chce naraz powiedzieć zawiele.. Nie gmatwaj—na to rzecze mu to 

a A najczęściej albo nic właściwie nie powie [warzysz—sprawy, 
litewskim. Autor notuje, że po raz pierwszy albo tak, że on tylko sam imie o Droga równa, lecz żd tknie 

Czy należałoby jednak z tych wydał swoje bajki w maju roku ; у ) ® o Ei 
tskiėw 12-64 ola: zapisanej. ręką 1G200.4 że aby lk obekay jest. « Naja e SKR 2 Įsię kulawy. 

ktow i „oto zapisanej rę -&° › ny jes! ajsnadniej to się uwidoczni na Wolel Ri i ` 
Mickiewicza ėwiariki papieru wnosić, dopełniony, ma inny układ tudzież, przykładzie. Sam przecie autor jest gdyż Seda ola RP Va, 

że Mickiewicz „znał język litewski, że że w tekście pierwszego wydania wpro- najiepszym rzecznikiem, a i orędow- tylko wydobywają się z pod skóry, 
jeżeli nie mówić, to pisać po litewsku wadził znaczne zmiany. Widać, aż nikiem własnej sprawy. z wnętrza człowieka. Mniejsza o taki 
pe Ag r e. sa noe ai jis, R A wagą adj. : Oto A jeszcze ze stronicy drobiazg. Zgęszczają się—mroki, De- 

czynił raz kiedyś zarz. iewiaro- wiązuje p. Dziekoński do najdrobniej- 61-szej. Pług i szabla. i : : k 

wiczowi, że po litewsku mie umie? cieramy do końca ksęgi, rzetelnie 

nie lubię c: OZ Koh szą 
„ma myc * jeno tę miękką lubię [gach dłoń 

i szept pokorny moich warg: Canos8a- 
Sielawa. Sorbet. Słoń, z 

Ręczę słowem, że na tem wiersz 

się skończył. Za dosłowność fpelnej 
cytaty ręczę. Jestem przekonany, że 

p. Dziekoński nietylko gonił za naj- 

wyszukenszemi tinezjami rytmiki — 

istotnie ślicznej — łecz i za jakimś 

przecie sensem ogólnoludzkim, któ- 

rego ja, niestety, ku wielkiemu memu 

żalowi, uchwycić nie jestem w stanie 

Przyznam się, bruzdżą mi te Sa” 

Jami, sorbety i słonie... i ta Canossi 

nad _Letą... aczkolwiek przyzū 

chętnie, że kadencji rytmicznej 

dzielnie dopomagają, jak, nieprz 

rzając, w jazbandzie uderzenie nagłe 

i niespodziewane w talerzyk miedziany 

porcelanowy trjanguł, deseczkę lub 

klosz od lampy. * 4 
P.Dziekoński posiadający niewąć 

pliwie nietylko poczucie poezji ora? 

finezyj mowy poetyckiej, lecz pocz 

cie, wcale nawet wydelikacone 4y! 

tudzież pisarskie zacięcie — Zabią 

się w labiryncie zowej poezji szu 

jącej wyjścia na „nowe światy” bro! 

oże, tylko nie przez drzwi a choćby 
nawet przez oknol P. Dziekoński zėi 
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szego odci i i ` blica drwiła sobi ługa. В i 
Władysławie Mickiewiczu ćwiartka Czy wolno stąd wiosić, że Mickie- żenia się, zyka wyko sibG s Mazgaju, życie mainie, siai co wa A Sa В = di. a alite = ix void aoi Rai ? i с papieru, na której twórca „Pana Ta“ wicz sam zdolny był mówić albo pi- Wprost przeio dziwi niebywałe za- Ua sieyale --9. AIRA Moja waz a die może zdziwi się, Ż 
deusza* zanotował pośpiesznie po li- 
fewskn parę fragmentów piosenek 
ludowych litewskich, zwanych, jak 
wiadomo, dajnami, Tej zapiski własnio- 

U mnie wręcz—sprawa niezbyt długa, umysłu prawidłowe funkcjonowanie. 
Pchnij, tnij — co tchu zgarniaj, co 

tchu goń, co tchu bierz, 
A praca moja radość tę jeszcze przy- 

a 

sać po litewsku, Tenże Niewiarowicz 
— aczkolwiek nie we wszystkiem 
wiarogudny — świadczy, że język lie 
tewski nie być zupełnie obcy Mickie- 

niedbanie interpunkcji.  Osobliwie 
cudzysłowów lub wyróżnienia kto co 
mówi, p. Dziekoński jakby nie uzna- 
wał wcale. Pisze np. tak: 

nań ktoś z dołu zawoła: „Prosze pana 

Poco z domu dachem wyłazić? 
to Paa Bóg drzwi nie dall* ||| 

Jest w poszjach p. Dziekońskieg: 

Zaczyna nam się tylko sdawać, że coś 
rozumiemy. Niedobrzel | 

Aż oto na ostatniej karcie — mię- 
dzy dwoima linjami kropek, zgoła bez 

R
 

Że przed nią kroczy sławał 

К



st o vo 

Адсеро miesiąca. Jak nas informu- Cwiczenia rezerwistów w roku 1927. ja z Państw. Urzędu Funduszu Bez- 

robocia, w okresie bieżącego miesiąca Jak się dowiadujemy, ćwiczenia re- w projekcie jest powołanie rocznika 
bezrobocie na terenie m. Wilna zna- zerwistów odbędą się w roku bieżą- 1902, ale tylko niektórych rodzajów 
cznie się zwiększyło. cym w terminie od kwietnia do paź- broni i służb. Co się tyczy podofi« 

Według cyfrowych danych po- dziernika. Zamierzone jest powołanie cerów rezerwy, to powołane być ma: 
mieniony urząd wypłacił w m-cu rezerwistów roczników 1900 i 1899 ją roczniki 1898, 1891 i 1890 ze 
grudniu r. ub., około 1050 osobom wszystkich rodzajów broni i służb, wszystkich rodzajów broni i służb. 
zapomogi, obecnie zaś wypłaca 1600 którym ćwiczenia w 1925 roku były Ćwiczenia trwać będą po 4 tygod- 
bezrobotnym. Zapomogi te, pokry- odroczone do roku 1926 i którzy nie dla każdego turnusu. 
wane przez skarb Państwa wyniosą tych ćwiczeń nie odbyli. Również 
w m-cu styczniu r. b. około 80.000 zł. 3 @ a 

Posiedzenie Rady Miejskiej. W okresie zaś od lutego do gru: 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady 
dnia r. 1026 pomieniony urząd wy* 
placił zapomóg na sumę 527000 zł. 

Miejskiej jeszcze przed przystąpieniem 
RÓŻNE. do porządku dziennego przewodni- 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 
jedną już ofiarę złożyło ze Swoich — Ruble srebrne w poszuki- 
ostatków powojennych, wtenczas ty- waniu. Od kilku dni handlarze wa- 
ko gospodarstwo swoje utrzyma, re- lutowi z „czarnej glełdy* poszukują 
gularnie podatki spłaci, a robotniko- rubli srebrnych, płacąc za nie 2 zł 
wi polskiemu da możność zarobko- 81 gr. : 
wania. W ten tylko sposób itą tylko Informują nas, że zainteresowanie 
drogą! Z się rublami srebraemi wynika z po- 

2 A Я — Sprostowanie. W artykule p, M. pytu na nie na eksport zagranicę. 
dowoleniem konstatuję Ścisłe i rze- paszkiewicza p.t. <Nieurodzaj w pow. Os. | Bilon srebrny nie brany jest Zu- 
czowo ujęte przedsiawienie rzeczy: miańskim» umieszczonym w nr 14 z dn. 19 pełaie pod uwagę. 
wiście opłakanego dzisiejszego stanu bm. wkradły się przykre błędy, które znie- 
rolnictwa w Oszmiańskim powiecie, ksztaiciły myśl omawianej sprawy. . Miano- GIEŁDA WARSZAWSKA 

Jeszcze w sprawie nieuro- 
dzaju w pow. Oszmiańskim 

Przęczytawszy w dzienniku nr. 14 
„Słowa* artykuł p. t. «Nieurodzaj w 
pow. Oszmiańskim i jego skutki», 
pióra p. Michała Łaszkiewicza, z za- 

sek kilku radnych stypendja im. śp. 
Kaz. Wimbora, w wysokości 100 zł. 
miesięcznie, na przeciąg lat 10-ciu na 

A
 

spowodowanego czteroletnim zrzędu 
nieurodzajem. Pragnąłbym jednakże 
uzupełnić wspomniany artykuł przed- 
stawieniem jeszcze jednego  zbliżają- 
cego się nieszczęścia, w związku i 
jako skutek nieurodzaju kilkuletniego, 
a mianowicie grożące bezrobocie 
licznym zasiępom pracowników  rol- 
nych. W pierwszych dniach stycznia 
r. b. z powodu niewymownie bszwyj: 
ściowej sytuacji i stanu tut. gospo- 
darstw, wszyscy ich właściciele zmu+ 
szeni byli siłą przykrej. konieczności, 
wypowiedzieć niestety, dalszą pracę 
u siebie zatrudnionym fornalom i 
reszcie służby, tracąc przy tem nie 
jednego dobrego, sumiennego i pra- 
cowitego robotnika z którym przeży- 
ło się nie jeden dzień pogodny i nie- 
pogodny. Wywołane to: zostało rów 
mież brakiem obecnie zboża do no- 
wego urodzaju na wypłaty ordynacji, 
opłatę najmu, jak też również z bra- 
ku ziarna siewnego i inwentarza po- 
ciągowego dla pelnego jak dotych- 
czas obsięwu i uprawy swoich pół, 
z drugiej zaś strony ciągłą niepew- 
uošcią, czy dzisiejszy Rząd zechce 
udzielić i przyjść z pomocą jak kre» 
dytową, tak również i ziarnem siew- 
nem i żytem na chieb i ordynarję. W 
takich jak dzisiaj, wyżejwspomnianych 
warunkach, zbyt ryzykownie byłoby 
zapewnić i zobowiązywać się umową 
w stosunku do własnej służby fol- 
warcznej, co do akuratnej i regularnej 
jej opłaty i danie wszystkich warunków 
dla egzystencji, skoro samtwłaściciel o 
warunkach dalszej swojej egzystencji 
i sposobie utrzymania się, nie jest 
pewien i nie może się zabezpieczyć 
od wszelkich ewentualności. W wy- 
miku tego wszystkiego zmuszeni bę- 
dą rolnicy ed wiosny b. r.ż oddać 
swoje pola i łąki na odrobek t. zwa- 
nym połowicznikom, lub odrobotni- 
kom, którzy własną pracą i inwenta- 
rzem uprawią, zasieją i zbiorą uro- 
dzaj. Czy, i jak, od tego wszystkiego 
podniesie się wydajność roli, oraz jej 

wicie w 40 wierszu od góry zamiast <wy- 
lęganie» powiano być wyleganie, w osta- 
tniej szpalcie od końca w 7 wierszu zamiast 
<naszej» wiano być nowej. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Składanie zeznań o o brocie. 
Z daiem 15 lutego upływa termin 
składania zeznań o obrocie za rek 
podatkowy 1926-ty. Do złożenia ze- 
znań obowiązane są przedsiębiorstwa 
handłowe I i Jl kategorji, przedsię- 
biorstwa przemysłowe | — V katę- 
gorji, osoby uprawiające osobiste za- 
jęcia przemysłowe zaliczone do ka- 
tegorji | i il zajęć przemysłowych, 
oraz osoby uprawiające samodzielne 

27 stycznia 1927 v. 
Dewizy i waluty: 

    

Tranz Spra. Kupno. 
Dolary 5,94 8,96 8,92 
Belgja 124,70 — 125,— 12440 
Huiaiklia 359,30 360,20 358,40 
Londys 43.55 43,69 43,47 
Мсту-\ ст 857 899 8,95 
Parys 35,50 35,59 35,41 
Praga 2603 26.69 26,57 
Szwajcarja 173,05 173 45 11262 
Włochy . 38.85 38,93 38,75 

rupiery Procentowe 

8 proc. pożyczka konw. 97.00 — 
Pożyczka dolarowa 79 — 18,50 — 
Pożyczka kolejowa 04 — — — 
Ža pożycz. konw  47,— 48— ю 

4, proc. isty zast 
ziemskie złotowe 40,25 40,45 40,40 

wolne zajęcia zawodowe, wymienione 5 poc warsz. złotowe 4925 4:,60 
м ай, 9 ustawy o państw. pod 4 proc. lsty ziemskie 
rzem, — Zeznania o obrocie winny 
yć składane tym Urzędom Skarbo- 

wym, w rejonie których nabyto świa- 
dectwa przemysłowe, względnie w 
rejonie których zamieszkują osoby, 
uprawiające wolae zajęcia zawodowe. 
Spółki Akcyjne składają zeznania o 
obrocie tym Izbom Skarbowym, w 
rejonie których znajduje się siedziba 
zarządu spółki. 

Przedsiębiorstwa i osoby winne 
niezłożenia zeznań we wskazanym 
wyżej terminie będą ukarane do 
500 zi. 

35,50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 27 stycznia /927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjeca. 8,93 — 
Czeki i wpłaty. 

New Jork 8,98 — 8,95 
Złoto. 

Ruble 4,74 — 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 — 34 
Akcje. 

Wiieński Bank Ziemski R. 250 — 40 

  

KRONIKA 
      PIĄTEK 

Wsch. @. o g. 7 m.23 

Zuch, e © р. 16 m. 14. 

    

dzenia na przyszłem posiedzeniu sej- 
miku, w dniu 19 lutego r. „b. 

MIEJSKA. Okr. zw. zw. klasowych i Kom. myślna siostra” ała isleis pikio 
e: 

— (0) Na zjazd delegatów 

— Z Towarzystwa Frzyjaciół 
Nauk. Zebr. Wydziału I odbędzie się 
w sobotę dn 29 stycznia b. r. w sali 
Dziekanatu Sziuki (Uniwersytecka 3) 
o godz. 7-ej wieczorem. Na porząd- 
ku dziennym: 1) Doc. C. Ehrenkreu- 
tzowa—Obrzęd weselny jako forma 
dramatyczna, 2) Prof. Śt. Pigoń— 
O książkach skazanych w procesie 
filareckim, 3) Sprawy administracyjne. 
Uprasza się człoaków o punktualne 
przybycie. Wstęp wolny dla wpro- 
wadzonych gości. 

— Że Związku Oficerów Re- 
zerwy. Zarząd Okręgu Wileńskiego 
Z. Q.R. podaje do wiadomości ogółu 
oficerów rezerwy, iż zgodnie z uchwa- 
łą Nadzwyczajnego Ogólnego Zjazdu 
Związku Oficerów Rezerwy z dnia 5 
grudnia 1926 roku w Poznaniu, Za- 
rząd Okręgowy Ziem Południowo- 
Wschodnich we Lwowie zamierza w 
najbliższym czasie rozpocząć wydawa- 
nie miesięcznika Centralnego Orga- 
nu Z, O. R. 

Miesięcznik ten poświęcony będzie 
sa: i propagandzie ideologji 

Na powstanie i trwałe utrzymanie 
tego tak niezbędnego organu praso- 
wego potrzebne są znaczne fundusze, 

Wzywa się przeto zamożniejszych 
członków do zapisywania się w po- 
czet udziałowców Spółdzielni wydaw- 
mę miesięcznika. : 

szełkich informacyj udziela Se- 
kretarjat Okręgu w Wilnie w lokalu 
Kasyna Garnizonowego w godzinach 
urzędowych (17.30—19.30). 

— Konferencja Związków za- 
wodowych o połączenie Kom. 

Qkr. zw. P.P.S, Od dłuższego już 
czasu w łonie związków zawodowych 

— (o) Przedterminowe zwol- stawieiele Magistratu m. Wilna wy- łączenia związków zawodowo-klaso- 
nienie osób pozbawionych wol- 
ności. Z dniem 1 lutego wchodzi w 
życie dekret Prezydenta Rzeczypospe* 

uprawa, a przez to samo rolnictwo litej, cegłoszony w <Dz. Ust» Nr. 5 
w powiecie, jest więcej niż watpliwe, z dnia 20 stycznia r. b., o uwolnie- 
a napewno wykaże się w stopniu niu przedterminowem osób odbywa- 
ujemnym dla gospodarstw, Lecz w jących karę pozbawienia wolności. 
dzisiejszych warunkach innej rady Skazani na Karę pozbawienia wol- 
niema, gdyż jest to jedyny ratunek ności mogą być zwolnieni, jeżeli od- 
utrzymania większości gospodarstw byli już dwie części kary, co najmniej 
obciążonych długami, zaległościami jednak 6 miesięcy i przez ten czas 
podatkowemi, brakiem chieba i ziarna, pros adzili się dobrze. Przedtermino- 
a na zakończenie zniszczonych przez we zwolnienie zarządza i cofa mini- 
czteroletni zrzędu nieurodzaj. By te- ster sprawiedliwości. Decyzja jego 
mu wszystkiemu zapobiedz, by zmniej- nie ulega zaskarżeniu. 
szyć tak kosztowne dla Państwa bez- Jak się dowiadujemy, władze są- 
robocie iudu, co niestety grozi zwię- dowe na terenie okręgu Sądu Ape- 
kszeniem się, wywołane dzisiejszym |ącyjaego w Wilnie już przystąpiły 
katastrofalnym stanem rolnictwa w go sporządzenia wykazu osób, któ- 
pow. Oszmiańskim, najpilniejszem za- re mają być zwolnione na mocy 
m i a obeznego Rzą- wzmiankowanego dekretu. 
lu jes najwcześniejsze temu za- я 

pobieženie, przez sin rol- „SAMORZĄDOWA, 
nictwu wspomnianego powiatu, przez 
udzielenie mu znaczaych kredytów na 

— (x) Z posiedzenia Wydzia- 
lu Powiatowego. 

jeżdżają na doroczny zjazd delega- 
tów miast, który zwołany został w 
roku bieżącym do Krakowa. Jak się 

wych ze 
P. P.S. 

Główną przeszkodą w połączeniu 

związkami zawodowemi 

czący posiedzenia prezydent p. Bań- 
kowski zaproponował uczczenie pa- 
mięci zmarlego Komisarza Rządu na 
m. Wilno śp. Kazimierza Wimbora, 
Pamięć zmarłego radni uczcili przez 
powstanie. 

Jednocześnie uchwałono na wnio- 

wpisowe dla dzieci pozostałe po 
Zmarłym poczynając od 1-go lutego 
rb. Następnie przystąpiono do po- 
rządku dziennego posiedzenia. Z po- 
wodu opóźaionej pory przebieg obrad 
podamy w następnym numerze. (x) 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meld ukowych, 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rzą 
cy domów przy uł. W, Stefańska 33 (czy 
Słowackiego 30). 

Do li Komisarjatu, ul.: Tunelowa Nr 
1,5, 7, 8, 11, 18, 19, 19-a, 21, 22,3! 33 i dom 
Malinowskiego, Doły (wieś) Nr 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9,11 i dom Sobieskiego, Dubniaki (ma- 
jątek) — cały. 

Do III Komisarjaiu ul.: Zawalna Nr 
13, 15, Teatralna Nr 5a, 7, W. Pohulanka 
Nr 0, 11, M. Ponulanka Nr 14, I6 a, 16. 

Do IV Komisarjatu, ul.: Kalwaryjska 
Nr 63. 65, 69, 75, 85, 87, 97, 99, 101, 103, 
105, 107, 111, 113, 115 115. 

Do V Komisarjatu, ul. Hoża 1, 3,5, 
2, 4, 6, 6-a, Spokój cała ulica, Legjonów 
69, 73, 75, 81, 87, 93, 95, 95-a, 

Do VI Komisarjatu, ul.: Marjańska d. 
Kunckiego, Św. Piotra i Pawła 7, 6, Poile- 
šaa 18, d. Wasiutowicza, MRS r 

t 

    

TEATR i MUZYKA. 

— Wczorajsza „Lekkomyślna 
siostra" w Reducie wznowila w 
pełnem znaczeniu świetność wieczo- 
rów teatralnych najpiękniejszych ja- 
kiemi nas kiedy dyr. Osterwa ura- 
czył. Sala zajęta do ostatniego miej- 
sca przez elitę towarzyską Wilna. 
Na scenie — znowu raz przecie wol- 
nej od ekstrawegancyj kotarowych— 
jedna z najlepszych komedyj polskie- 
go współczesnego repertuaru, jaśnie- 
jaca prawie blaskiem Moljerowskiej a 
doskonale skrojonej satyry. Zespół 
grających artystów, bez wyjątku 
pierwszorzędny, dobył z istaem wir- 
tuozostwem na jaw wszystko co ze 
sztuki było do wydobycia. Tak jed- 
nolicie świetnej interpretacji „Lekko- 

w Polsce nie miała. J.) 
— Reduta na Pohulance. <Lekko- 

"URZĘDOWA miast. W dniu 30 stycznia przed- toczą się pertraktacje w sprawie po- myślna siostra». Dziś, w piątek 28, sobo- 
tę 29 i w niedzielę 30 b. m. komedja w 4-ch 
aktach Wł. Perzyńskiego p. t. <Lekkomyślca 
siostra» w obsadzie premjerowej z udziałem: 
S. Solskiej, W. Osterwiny, J. Kossowskiej, 
J. Osterwy, Z. Chmielewskiego, E. Glińskie- 

dowiadujemy, na zjezdzie tym będzie tych związków jest kwestja obioru go i R. Łacińskiego. 
rozpatrzony cały szereg aktualnych 
spraw, między innemi sprawa rozbu- 
dowy miast i kwestja eszkaniowa, 
projekt nowej ustawy budowlanej i 
stosunek do niego samorządów Oraz 
szereg innych kwestyj. Obrady po- 
trwają dwa dni w ciągu 31 stycznia 
i1 lutego. 

— (o) Uchwalenie etatu archi- 
tekta miejskiego Na ostatniem po- 
siedzeniu miejskiej Komisji Finanso- 
wej został uchwalony etat architekta 
miejskiego, który będzie odpowiadał 
Vi kategorji urzędników państwo- 
wych. 

SZKOLNA. 

— (x) Przeniesienie lokalu 
szkoły powsz. Nr. 47. W ponie- 
dzialek, dnia 31 b. m. przeniesioną 

W. dniu wczo- zostanie szkoła powszechna Nr. 47 zaw. 
podtrzymanie swoich gospodarstw, rajszym, pod przewodnictwem staro- Z ul. Rydza Śmigłego do nowoodre- 
ziarna siewnego mna zasiewy 

' na chleb. Taką drogą uzyskawszy po» 
moc w klęskach, które przeżywa rol- 
mictwo pow. Oczmiańskiego, znajdzie 
ono siły i możność nie być ciężarem 
dla państwa, na rzecz którego nie ry zostanie przedłożony do zatwier- boca w Wilnie w okresi 

  

siedzenie Wydziału Powiatowego sej- 
miku ptu Wil-Trockiego. Na posie- 
dzeniu tem opracowywano preliminarz 
budżetowy sejmiku na rok 1927, któ- 

przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, 

Lisete. 3. Maman dites-=mo' —Zodšpiewa p 
1. Bojanowska. 5. Czajkowski: Romans z op. 
«Dama Pikowa»—wykona p. St. Kokosiński. 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
‚ ‚ 18.00—19.25. Odczyt p. t. <J. L, Bayrd 
i iego zdobycze na polu telewizji», wygł. 
p. Włodzimierz Stępowski; (dział <Radjo- 
technika), 

19.30 —19.45. Komunikat rolniczy. Ь 
19.45—20.05, Przerwa, (ew. komunikaty). 
20.05. Fiansmisja koncertu z Filharmonji 

Warszawskiej. (W przerwie sygnał Cząsu. 
KERR, 

20.30—22.00. Koncert wieczorny: Trans- 
skiej. koncertu z sali Filharmonji Warszaw- 

skiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
„ — Pożar. W nocy na 27 b. m. wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wy- 
buchł pożar w domu D. Wasilewiczą (Let- 
nia 6), Straż ogniowa natychmiast ogień 
stłumiła. Straty wynoszą 100 zł. 

— Nagły zgon, Dn. 26 b. m. o godz. 
10 przybył do Józety Urbanowiczowej I (Sw. 
Filipa 15) brat jej Mateusz (w. Widawiszki 
pow: Święciańskiego), który o godz. 23 na- 
gle zmarł. 

„ _ Zwłoki zabezpieczono. Przyczyna $mier- 
ci nie ustalona. Dochodzenie w to 

— Na gorącym uczynku. Dn. 28 b 
m. został ujęty na gorącym uczynku kra- 
dzieży z wozu na rynku drzewnym na szko- 

Mowszy Lewińskiego (Mejszagoła) Ben- 
jamin Szyk. 

‚ — Kradzieże. We wsi Barańcy g 
wana skradziono ze stajni dwa konie. 

e wsi Horodyszcze gm. Krzywic- 
kiej skradziono konia na szkodę Pawła Mic- 
kiewicza. Pościę zarządzono. 

—-B. Kolankiewiczowej (Arsenalska 7) 
skradziono z przedpokoju futro wartości 550 
złotych. 

— Śmiertelny upadek. W m. Mejsza- 
gole podczas pracy spadł ze stodoły Win- 
centy Szadejko, który zmarł na miejscu. 

— Pożary. W nocy na 25 b. m. wy- 
buchł pożar w mieszkaniu Piotra Borysewi- 
Cza (Św. Jańska 9). Spaljły się tapety na 
ścianach oraz opalił się sufit. Straż ognio* 
wa pisez 15 minut ozień stłumiła. 

traty wynoszą 350 zł. 
— W m. Wojstom pow. Wilejskiego 

spalił się dom na szkodę B. Szapiela w któ» 
rym również zamieszkiwał posterunkowy 
Aleksander Wejnruch. 

‚ Przyczyna pożarów wadliwe urządzenie 
pieców. . 

wspólnego przedstawicielstwa. Poe A Lalki) <P6- 
Pewna grupa wysunęła na konfe- ciąg-Widmo». Sensacyjna sztuka <Pociąg- 

rencji żądania proporcjonalnych wy- Widmo», wywołująca dreszcze u publiczno- 
borów. Żądaniu temu przeciwstawił ed й ';""“і}‘гт;саъ S eo E 2 > ywów angiels| nielegalną propagan- 
się kategorycznie p. Gadwod powo- dą, grana będzie dzisiaj Poe! Lejiciem uz łując się na statut Komisji Central- czas dłuższy z repertuaru. 
nej, którego zmiana jest bez od- ka Soo. Jutro a EE 

i i „ tnia nowi repertuaru eal oiskiego, a uchwały Centrali niedopusz Ce ana sztuka M. Fijałkowskiego <Aiba- 
z tros». 

Zwolennicy wyborów  proporcjo- — Pepołudniówka niedzielna w Te- 
nalnych nie godząc się z wywodami atrze Polskim. W niedzielę o g. 4-ej pp. 
p. Godwoda—demonstracyjnie opuś- grana będzie po raz ostatni w sezonie «Ta- 
cili salę obrad. : 1еп;15‹:д powodzenia». Ceny miejsc najniższe 

‚ у od r. 
Po opuszczeniu sali przez opo- — "Najbliteza premjera. W Warsza- 

zycję dokonano wyborów. wie w Teatrze Letnim od kilku dni tłok nie 
Konf.rencja wybrała 6 osób, a do opisania, a to z powodu wystawienia 

mianowicie: pp. Arskiego, Godwoda majnowszej sensacji teatrów amerykańskich 
) > eq ich « l и i Dudziula, Zasztowta, Judyckiego i RZA ada Ci. O M 

Rebekę Epsztejn. Walter Hackett. Teatr Polski wystawia 
Wybory 6 osób ze strony zw. 

„P.S. nastąpią w tych dniach. 

— (0) Tajne gorzelnictwo. 
i żyta sty p. Witkowskiego odbyło się po- Montowanego przez Magistrat lokalu Wskutek podrożenia cen na wódkę 

tajne gorzelnictwo rozpowszechnia 
się w zastraszający sposób, Szcze- 
gółniej na wsi, gdzie wódkę własne- 

— (x) Zwiększenie się bezro- go wyrobu spotyka się na każdej 

wyszukana jakaś przesada, prėciositė, tetu 11-g0 października 1926 r. po- Brensztejn. Koło liczy 39 członków. 
przedewszystkiem co do sposobu wy- dała w przekładzie niemieckim, może W ciągu upłynionego roku odbyto 
rażenia myśli lub uczucia. Nikt nie miesiąc termu wiedeńska „Schūnere cały szereg posiedzeń zarządu tu- 
będzie przeczył, že forma, to, co naj- Zukunft“. Tę samą mowę znajduje- dzież zebrań ogólnych, których pro- 
mniej, połowa sztuki pięknej zwanej my również w przekładzie francuskim, gram wypełniały prelekcje i dyskusje, 
Poezją. Lecz forma przemędrkowana pod tytułem L'Exrope et le Bolche- Zwiedzano też kolejno wileńskie 
może równie dobrze zabić Poezję w wisme w ostatnim zeszycie wycho- księgozbiory, zbierano wiadomości o 
wierszu jak zaniedbanie formy. Wiersz dzącego w Brukselli tygodnika « „La poszczególnych bibljotekach wileń- 
w dziwaczne kształty ujęty równie Revue Catholique des idees et des skich, uczyniono pierwsze kroki ce- 
dobrze przestaje być Poezją jak wiersz faits* założonego przez Ś. p. kardy- lem utworzenia 
—częstochowski. 

P. Anna Romerowa, utalentowana 
malarka, nie przejęła się zbytnio ma- wygłoszoną tu u nas w Wilnie z o- nawiasem urządzić — 0 ile się 
njerą p. 

nała Mercier. 
Mowę Marjana Zdziechowskiego 

Dziekońskiego, jako ilustra kazji pogrzebu arcybiskupa Cieplaka jaknajszybciej wystawę bibljoteczną 

centralnego kata- 
logu naukowych zbiorów  bibljotek 
wiieńskich- Postanowiono, mówląc 

da, 

torka jego utworów poetyckich. W zamieścił wychodzący w Frankfurcie w Wilnie. Postanowiono zwrócić się 
ilustratorskich jej kompozycjach gó- nad Menem miesięcznik „Der Fels” do wileńskiego arcypasterza z prośbą 
ruje realizm z ujmującym odcieniem 
krajowości mad koncepcjami fanta- 
stycznemi, np. nad Szczęściem zjawia- 
jącem się u progu raka, nad Mer- 
kurym zjawiającym się przed naszym, skie «Schónere Zukuaft» z dn. '16g0 
białoruskim chłopem siedzącym ma stycznia r. bież. zamieściło na naczel- 
przyźbie swej chaty. Swojskie motywy nem miejscu, zamiast redakcyjnego 

razowe niemało dodają uroku artykułu wstępnego Szereg ustępów 
‚ # "broszury M. Zdziechowskiego 

damska-Rouba zwi- «Tragedja Węgier» oraz z jego świet- 

kraj 
kompozycjom artystki. 

Również i p.l ` 
nęła „ wdzigczną rowniankę swoich 

ozdób i końcówek przeważnie z na* 
szych polnych liljowych dzwoneczków 
stylizowanych. 

mia naszej drukarni wileńskiej. Zdo- 
była się—a nie po raz pierwszy — na 
typograficzne dzieło, polskiemu dru- 
karstwu zaszczyt przyaoszące. 

* 

w przekładzie niemieckim zaopatrzo- 
nym uwagami ks. kanonika prof. 
Korzonkiewicza z Krakowa. 

Wspomniane czasopismo wiedeń- 

nej książki «Europa, Rosja, Azja». sjli na obu zjazdach referat 
Głos Zdziechowskiego zatytułowano Słowem, ruchliwości Kol © 

в szeroko rozpowszech- skiemu  Bibljotekarzy 
nionem czasopiśmie: «Die Weltpoli- 

Należy się też gorące słowo uzna- tik des letzten Jahrzents im  Lichte 

w wiedeńskiem, 

des Christentums»., 

* 

Nasze wileńskie Koło Bibljoteka- 
rzy tworzące jedno z ogniw wielkiego 
Związku Biblotekarzy Polskich, roz- 

Gdy zaś mowa o wileńskich lite- wija się pięknie. 
rackich sprawach, nie od rzeczy bę- „K X S 
dzie położyć na term miejscu nastę- giel dyrektor Bibljsteki Uniwersytec- 

do zarządu należą „Pp. dr. L. 
mowę inauguracyjną Czarkowski dyrektor Bibijoteki To- 

wygłoszoną przez Marjana Zdzie- warzystwa Przyjaciół Nauk, dr. Adam 

pujące wiadomości. 
Rektorską 

kiej; 

Przewodniczy Kołu dr. Stefan Ry- 

o stworzenie centralnej  bibljoteki 
archidjecezjalnej. 

Na międzynarodowym zjeździe 

bie- uroczystości rodzinnej, jarmarku, 
festu i t. d. Pomimo wysiłków władz 
skarbowych i policji, wykrywanie taj- 
nych gorzeini jest utrudnione, gdyż 
ludność miejscowa ochrania i uprze- 
dza właścicieli tych gorzelni o mają- 
cej nastąpić rewizji lub obławie, a 

krotochwilę, w której szczery amerykański 
humor doprowadzony jest do szalonej i za- 
wrotnej potęgi, w KORE najbliższy. 

— Poranek pieśni i tańca w Teatrze 
Polskim. Zapowiedziany na niedzielę naj- 
bilższą poranek pieśni i tańca wywołał ży- 
we zainteresowanie. Program wypełnią świe- 
tna Śpiewaczka Eliza Igdal która wykona 
iešni e Gliera, Greczaniuowa, Czej- 

Łówskiego, iewiadomskiego i innych, oraz 
bitne tancerki N. i H. Korzeniewskie. W 

ich interpretacji ujrzymy szereg tańców do 
muzyki Debussy, Sibeliusa, Szumana, Nel- 
sona, Griega, Spolańskiego i inn. 

Ceny miejsc od 20 gr. Bilety już są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Występ E. Massini na koncercie 
symfonicznym. Znakomity dyrygent o sła- 

tO wie wszechświatowej E. Massini wystąpi w 
ze względu na taniość „samogonu*. Wiinie raz jeden na koncercie Wileńskiej 

— (o) O opiekę nad zwierzę: 
tami. Dawniej istniało towarzystwo 
opieki nad zwierzętami, którego człon- 
kowie dawali baczenie, 
znęcano się nad końmi, psami, 
chwytano ptaków w sidła i wogóle 
obchodzono się ze zwierzętami ła- 
godnie. Dzisiaj na każdym niemal 
kroku spotykamy znęcanie się nad 
końmi, nie mogącymi uciągnąć prze- 
ładowanego wozu. Oto, np., gdy pe* 
licjant na rogu Trockiej i Zawalnej, 
zwrócił uwagę na przeładowanie wo- 
zu ze śmieciami i bicie konia, otrzy- 
mał od woźnicy odpowiedź, że Ma- 

meksykańskich», 
kowicz, (dział: «Podróże — przygody»). 

Orkiestry Symfonicznej w środę dn. 2 luie- 
go 

M- wiecz. program Nr 5, w którym wystąpi 
ażeby nie znan: 

nie: wspor 
ny nie podwyższone: 

pp. w Teatrze Polskim. o g. 12 m. 30 
— Teatr <Kakadu>. Dziś o godz. 7 i9 

piosenkars Karol Hanusz przy 
udziale cał<go zespołu <Kakadu». Ce- 

RADIO. 
— Program dzisiejszy. 15.00—15.25. 

Komunikaty: gospodarczy i meteorologiczny. 
15.30—16.30. Stacja nieczynna. 
16.30—16.45. Komunikat harcerski. 
16.45—17.10. Odczyt p.t. <W kościołach 

wygł. p. Melchior Wań- 

17.10—17.35. Odczyt p. t. <Co zdziałała 
L.0.P.P.», wygłosi p. Stanisław Flotjano- 

bibljotekarzy i przyjaciół książki w gistrat nie pozwala mniej naładowy* wicz, (dział <Lotnictwo»). 
Pradze (czerwiec 1926 r.) i na 2-gim wać. Trzebaby komuś nad tymi bied- 17.40—18.40. Koncert popołudniowy. 

Koncert pozotadaiowii i ios zjeździe bibljofilów polskich w War- nymi pomocnikami cziowieka opiekę Zespėt instrumeniėw dętych (la bąbka — 
szawie (listopad 1926) było Koło Wi- powierzyć. 
leńskie godnie reprezentowane przez 
swego przewodniczącego dr. 
Członkowie Koła Wileńskiego 

dowej — też. 
Pozestaje tylko życzyć najserdecz- 

niej aby za energicznem kroczeniem 

— Sprostowanie. W  sprawo- 

„Jaroszewicz i Malinowski" 
wymieniono nazwisko Michała Dudy 

ileó- który podobno miał być zarządzają- 
nie brak. 

Zamiłowania do bibijotekarsiwa tu- 
dzież gruntownej kompetencji zawo- rządzającym młynem hr, Tyszkiewicza Aleks, Marynowicz: Barkarola — 

cym młynem hr. Tyszkiewicza. Jak 
się okazuje Michał Duda nigdy za- 

nie był, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
naprzód naszych przezacnych bibljo- 
tekarzy i bibljofilów podążało krok w 
krok nasze—czytelnictwo: 

Ce. J, 

DIE 
chowskiego w auli naszego uniwersy- Łysakowski, Wacław Wejtko i Michał 

— Rent oka na Ziemię Wileńską. 
W piątek dnia 28 stycznia, o godzinie 7-ej 
wieczorem odbędzie się w Uniwersytecie w 
Sali Śniadeckich miesięczne posiedzenie Wi- 
leńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Pan Dyrektor mae Wr- 

ileń: 
ską» ilusirując swe przemówienie licznemi 
głosi odczyt «Rzut oka na Ziemię 

pięknensi przezroczami. 
Wejście ma salę kosztuje 1 al., młodzież 

placi 25 gr. 

Stanisław Kokosiński, -а trąbka — Witold 
Radziński, waltornia — Marjan Pilewski, pu- 

Rygla. zdaniu sądowym p. t. „Kcha afery ską Go Kielczyk) i Irena Bojanow- 
wygło- firmy „Część 1. 1. Wilhelm Romsoe: Kwartet 

na instrumenty dęte op. 20. 1. Introdukcja, 
П. — Andante sostenuto, III — Allegrėto 
scherzando, IV. Vivace, wykona zespół in- 
strumentów dętych. 2. a) Moniuszko: 1. Z 
piosenek wieśniaczych. 2. Do oddalonej. 1) 

odśpiewa 
p. 1. Bojanowska. 

Część Ii. 3. Meyerbeer: Tercet z op. <Ro- 
bert Djabeł», — wykonają pp.: St. Kokosiń- dor, usłyszał 

M. Pilewski i Z. Kiejczyk, 4. 3 pieśni sprawdzić 
starofrancuskie (bergerettes). 1. Bergere 2.. sznie 
ski, M. 

Straszliwy wypadek. 
Smierć pod kołami pociągu. 

W dniu wczorajszym 27 b.m. na dwor- 
«u osobowym w Wilnie miał miejsce stra- 
szliwy wypadek. Około godz. 4 p. p. przed 
dworzec zajechał pociąg podmiejski odcho- 
dzący z Wilaa za pół godziny. Wagony 0- 
kazały się zanieczyszczone, wobec czego 
wysłano 2 kobiety celem oczyszczenia wa- 
gonów. Przybyłe kobiety przystąpiły do 
pracy i pea, na 0. odejście po- 
ciągu  wymiataly przedziały i platform 
3-ciej klasy. т 1 p ‚ 

ieuwaga i zwykłe roztrzepanie spowo- 
dowały nieszczęście. Raptowny gwizd oznaj- 
miał o odejściu pociągu. Przerażone kobie- 
ty widząc, że pociąg już odchodzi wysko- 
czyły. Chwila — nieaważny ruch i prawie 
jednocześnie ofiary własnej lekkomyślności 
znalazły się pod kołami pociągu. Krew ob- 
ficie bluznęła na szyny i przeraźliwy krzyk 
zapełnił peron. Momentalnie pociąg wstrzy- 
mano. 

„Jak się okazało jedna z kobiet poniosła 
śmierć na miejscu, drugą zaś w sianie b. ciężkim odwiozło pogotowie. 

W parę minut po straszi wym wypadku 
wszysiko wróciło do normainego stanu i 
tylko w oczach przypadkowych widzów po- 
został obraz krwawej tragedji. 

Z SĄDÓW. 
15 lat ciężkiego więzienia za pię- 

ciokrotne marias, "a 
„ Osiem lat temu na terenie w. Nie” świeskiego dokonane zostało obodawiójo te: dziny Pierepieszkowych, przyczem bandyci Sw racz swoje Ślady podpalili leśniczówkę, gdzie mieszkał: i - ala g a rodzina zamor: 

Nazywała się ta leśniczówka Wielkie 
рт е tego otrop1e morderstwa 
był następujący: | у 

Rodzina Pierepieszkowych strudzona ca- łodzienną pracą położyła się wcześnie spać. Po krótkim Czasie, gdowa rodziny — Teo- 
podejrzane szme Ch 

pochodzenie ich ubrał z dotas 
i otworzył drzwi 

dziedziniec. ю ИО Noe op m 
  

Klub Inteligencji Pracującej 
Mickiewicza 17. 

W sobotę 29 b m. zabawa taneczne: 
artystyczna przy łaskawym współu- 
dziale p. p. artystek i artystów 
<Kakadn». Początek o g. 9 m. 30. 

Wejście ma zabawę 2 zł. 
Młodzież akademicka 1 zł,   

W tym momencie silne uderzenie ko! od rewolweru powaliło go na podłogę. Padł martwy nie „zdążywszy wydooyė „głosu. W chwiię potem do miesz«ania wiargnę- 
ło kilku uzbrojonych drabów, którzy pa wymordowaniu Całej rodziny, zrabowali 5150 ruoli rosyjskich, wszystkie cenne przed- KA podpaliwszy teśniczówkę skryti się płonącym domu zostały uupy: Jóże 

  + fa, Dominika, Olgi i Pawła Piecepieszko-
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wych, oraz dwie ciężko ranne dziewczynki 
Irena, Nadzieja. Bandyci pewni byli, że 
wszyscy zostaji zamordowani. 

Jedna z daiewczynek słabiej raniona 
pomogła siostrze wyczołgać się z płonące- 
go domu. 

Lvdzia przybyli na ratunek płonącej leś- 
niczówki cpatrzyji dziewczynki. 

Wsaczęto dochodzenie, które donrowadzi- 
ło do aresztowania Eustachego lwanowicza. 
Pozostali sprawcy skryli się zagranicą. 

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy 
lwanowicza skazał go na bezterminowe cię- 
żkie więzienie przyczem na mocy amnestji 
zmniejszył mu karę do lat 15. 

Od wyroku tego założona została, przez 
urząd prokuratorski, skarga apelacyjna 

W dniu wczorajszym sąd apelacyjny 
rozpoznawał tę sprawę. 

Obrona w oscbach adwokata Zającz- 
kowskiego i aplikan'ki adwokackiej Alkowi- 
czówny domagała się pozostawienie wyroku 
bez zmiany. 

} Sąd zmienił wyrok w części dotyczącej 
zastosowania amnestji i skazał Iwanowicza 
na 15 [at więzienia ciężkiego, = ! 

E La L J 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą ! na 
wydatciejęsę farbą m bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złoiemi medalami, 

Wsędze do nabycia. 1 

Ф + Ф +Ф Ф ф № # Ф 

pi 

   
       
    

. SWĘDZENIE. 
(4 KRWAWIENIE 

  

Poszukuje się panów 
dziejnych, wymownych, celem sprze- | 
daży bardzo pożądanego artykułu | 
rolniczego. Przy odpowiednich zdol- 
nościach zarobek od 500 — 1.200 zł. 

zapewnioby. | 

- Oferty pod E. K. do «Słowa».     
w m w, BYŁA 

  

    

Wi Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 

SŁOW O 

Akuszerka 

Rejestt Handlowų. 
do 19. Mickiewicza 

  

46 m. Do Rejestru Handlowego Dział A. Sadu Okr. 
_ WZP.Nró3 _ w Wilnie w dr. 18—1 1927 r. pod nr. 5247 wcią- 

DOKTÓF gnięto. 

    
    

    

      

R. H. A. IL—5247 Firma; Kraszuńska Chaja. 
Siedziba w L'dzie, uł. Suwalska 21. Przedmiot—skiep 
manufaktury, Firma istnieje od 1919 roku. Właści- 

D, ZELDOWICZ 
chor.W ENERYCZ- 

  

NE, MOCZOPŁC. | cielka—Kraszuūska Chaja, zam. przy uł. Szklanej 3. SKÓRNE 3741—VI 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR > 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

$.Zeldowiczowa w Wilnie w dn. 19—1 1927 '. pod Nr. 5265 wcią- 
KOBIECE, WENE: gnięto: 

z AB R. H. A 1.—5265. Firma: Śnowski Morduch. 
prz. 122 i od 46 Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 64. Przedmiot — sklep 
ul.Mickiewicza 24 żelazny. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel —   

  

  

Administracji «Słowa» 

  

tel. 277. Snowski Morduch, zam. przy ul. Aleksaritowskiej 3. 
3742—VI w. Źdr. Nr. 3Ł. 

0 į d i ] ę Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—I 1927 r. pod Nr. 5264 wcią- 

obrazy ore, R. H. A. 1.—5264. Firma: Serebrowski Chaim, 
ZA DRZEWO. Siedziba w Lidzie, wl. Rynek 21. Przedmiot — sklep 
Adres w Redakcji miączno-spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 

sSłowa» ściciel—Serebrowski Chaim, zam. tamże. 
3743 —VI 

pokój umeblowany z D 2 
lekti iai aha o Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

łem. Wejścieniekrępu w Wilnie w. dniu 19—I 1927 pod Nr. 5263 wciągnięto: 
jące, Adres w Redakcji R. H.A. 1--5263, Firma: Rybek Icko. Siedziba w 

Lidzie, ul Suwalska 20. Przedmiot—mieczarnia. Firma 
Sis poszukuje istnieja od 1900 raku. Właściciel—Rybek leko, zam. 

  

  

Do wynajęcia 

    

  

pracy do wszyst. przy Ul. Suwalskiej 10. 3744—VI 
I leo posiada 

a Ža dobie Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
kuchnię, ul. Jakoba' Jasińskiego. 13 ny gowego w Wilnie w dn. 19—1 1027 pod Nr. 5262 

wciągnięto: : 
R. H. A. 1.—5252. Firma: Rudzka Sora, Siedzi: 

  

POSZUKUJE POSADY 3 ba w Lidzie, ul. Krzywa 16. Przedmiot—sklep przy. 

Einikis savas, borów szewekich i mydła. Firma istnieje od 1914 ro- 
stwa, w dobrem ku. Właścicielka Rudzka Sora, zam. tamże. 

P przedsiębrorstwie, 3745—VI 

od 306 do 100 sł. a o zi, za i; $ Gota“ rakgr kario Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
tylko w Wileńszczyż. W. Wilnie w dn. 19—1. 1927 r, pod Nr. 5261 wciąg- 
nie. Zgłoszenia: Wilno nięto: 
Sadowa 7 zajasd R. H. A.1.—5261.Firma: Recka Doba. Siedziba 
<Astorja» pod K. w Lidzie ul. Suwalska 103. Przedmiot—sklep spe- 

żywczy. Firma istniej: od 10922 roku. Właścicielka— o wynajęcia dwa Rocka Doba, zam. tamże. 3746—VI nieduże słonecz: 
ne, a oe 

Bri Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. w 
kniokol 68 m, 3. winie w dn. 19—. 1027 r. pod Nr. 5260 wcią. 

gnięto 
z? R. H. A. I. —5260. Firma: Repnik Basia. Se- 

Pekoj dziba w Lidzie, ul. Rynek 26 Przedmiot—skiep skór, 
obuwia i przyborów szewckich. Firma istaiėje od 

ma dwie osoby 1024 roku. Właścicielka—Repnik Basia, zam. przy ml, 
trzebny. Of = 
oe AR КК ТЬ widza 

  
pod <Pokój». 

  

  

  
  

  

  

Lokujem Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
a kada, aa = ieiogiafii >ordczic M Wilnie w dn. 19—I 1927 r. pad Nr, 5250 wcią- 

niej posady, może pieniężne pod S Garmo listownie. gnięto: 
złożyć śeż gaueję, pewne | mocne Pasją zaw е R. H. A.I. —5250. Firma: Ratner Basia-Liba, głoszenia do adm. gwarancje grafa Polskiego, iedzica w. Lidzie, ui, Rynek 4. Przedmiot-— sklep 
ss łowa> pod.chtsMi K oo MaS S Warszawa Ssczygla 12 spožywcza-tytoniowy. Firma istnieje od 1920 roku, bė : tel. 9 — 05. . Wiaścicięłka—Ratner Basia-Liba. zam. tamże. 
p o SE '| Za 4000 A. 3748—VI 

2 Mająteczek. Ziemi 
dhydcne ośrielizhie W IL K per A 10 dz. w Ds Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
wejście niekiępujące, rasowy do eprzedania pobliżn stacji w Wilnie w dniu 19—| 1927 r. pod Nr. 5258 wciąg- 

z całodziennem b. dowiedzieć tę * w a” nięto: 
dobrem utrzymaniem, „, V > Dom H.- К; Н. А 1.—5258 Firma: Rajcher Wulf. Siędzib: Mickiewicza 19 — 15 “ ч КА в Э1902108 ъ“_“’]';‘{‘пуь:“ ?:52‘}:‚: s 4-tej do 5-tej popoł. GBA w. Wilnie, uł, I Jatkowa 2. Przedmiot—sklep kawałków 

go 7 m. 1. 7ei.9—05. | futrzanych. Firma istnieje nd 1926 raku. Właściciel — 
Rajcher Wulf, zam. przy ul. Wielkiej 41. 

3749—V]. * LEŚNIK . 
"a. lat šrednich. Katolik, žonaty, z malą rodziną, byly nad- Do Rejestru Handl Dzi > ii ее i: hotewni Do jestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
и mie i praktycznie w leśnictwie | łaraczniciwie wy. © w Wilnie w dn. 18— 1027 r. pod Nr. 5230 

4. kształcony, energiczny, pracowity i uczciwy władający Ф wciągnięto; 
Ф A, Poe aki,aletnieckini Hanza } R. H. A. I. 5230 Firma: Frenkiel Izaak, Siedzi- 
* р;?:‘!і& hikśdocó 2 stałą osadę kalena Mat © Daw Lidzie, ul. Rynek 88. Przedmiiot—sklep żelaza. 
4 Icšmcrego za sklommem wynagrodzeniem. Łaskawe Firma istnieje od 1913 roku. Właściciei — Frenkiel 
| zgłoszenia do «Słowa» Wilno, ul. Adama Mickiewiczą » Izaak, zam. w Lidzie przy ul. Suwalskiej 40. | 
4 Nr 4. dia Leścika. sA, 3750—VI 
  

  

Kino-Teatr Ś 

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

Ztota serja produkcji polskiej! Każdy musi ujrzećl Pieśń miłości! Cały Świat o tem mówil 

„TRĘDOWATA“ 
W: rolach głównych gwiazda ekraiu JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF,WĘORZYN, 

Rzecz zieje się w majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Głębowiczach i w 

Bilety honorowe nie ważne. Początek o 3 p. p, ost. seans 10.15. Specjalny układ muzyczny, 

DZIŚ. Dawno oczekiwany szłagier sezonu 1927 r. 

Rzadka okazjał 
współczesny: dramiat śalonow: w 12 aktach 

według słynnej powieści HELBN MNISZKÓWNY. 

arszawie, Realizacja i režyserja: Bdward Pueharski i Józet Węgrzyn.   
  

  

lat Nui | 
KASA CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, ma 

Dziś będą wyświetlane filmyt + 
` “+ dramat w 8-iu aktach. W rolach głównych 

„ROGATY SKARB Jack Holt i Lois Wilson. Wóradzójąty: nie- 
zwykłemi przygodami i sensacyjnym przebiegiem akcji z życia cowbojów, zmuszonych 

do ciągłej walki z Indjanami. 

Nad program: <Popis znanego komika Rycharda RIBO z jego wspaniałe tresowanemi 
zwiersętami» Oraz <Rzut oka na fabrykę maszyn do pisania Remington»* 

Ostatni seans o godz. 10. Or"iestra pod dyrekcją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CRNA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 4 

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

  

LEON DAUDET. 
«) RREW WŚRÓD NOCY. 

— Drogi przyjacielu, nie potrafię 
wypowiedzieć jak bardzo wzruszona 
jestem przyjęciem jakiego tu dozna- 

łam! Otóż istotnie. potrzebuję. twej 
pamocy, Nie pragnę zmiany urzędni- 
ków, którzy wydają mi się szczerze 
przejęcia powagą sprawy, lecz. cho« 
dzi mio ochronę śledztwa, którego do- 
tychczasowe wyniki są nader OWOCNE, 

przed niedyskrecją prasy miejscowej, 
a w szczególności „Pince Sans 
Rire* i redakiora Cawalcata. 

— Cavalcat, ależ załatwię to z ła- 
twością!ł jest to jeden z tych poczci- 
wych łotrzyków, pośredniczących po- 
między policją a szantażystami, któ- 
rych tak wieiu posiada Paryż, a któ« 
rzy mącą spokojną teń społeczeń: 
stwa. Bącź spokcjną, droga  przyja* 
ciólko, Cavałcat nie wystąpi. Czy 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—1 1927 r. pod Nr. 5240 wsiąg- 
mięto: 

> R. H. A. 1.—5240. Firma: Cygielnicka Szejna. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 31. Przedmiot—sklep 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właścicielka—Cygieinicka Szejna, zam. w Lidzie przy 
ul. Komercyjnej 0. 3751—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 18 — i 1927 r. pod Nr. 5241 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1—5241 Firma: Iwieńska Rocha. Sie- 
dziba w Lidzie, uł. Rynek 99. Przedmiot—sklep skór 
i smarów. Firma istnieje od 1907 roku. Właścicielka 
Iwieńska Rocha, zam. tamże. 3752—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 19—1 1927 r. pod Nr. 5257 wciągnięto: 

R. H. A.1L—5257 Firma: Płotnik Pesza. Siedziba 
w Lidzie, ul. 3 Maja 16. Przedmiot—sklep spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1923 roku. Właścicielka Płot- 
nik Pesza, zam. tamże. 3753 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w tn. 10—! 1927 r. pod Nr. 5255 wciągnięto: 

R. H. A. 11—5255, Firma: Niebulski Chaim. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Rynek 18, Przedmiot—sklep mącz- 
no-spożywczy. Firma istnieje od 1916 roku Właści- 
ciel Nizbulski Chaim, zam. w Lidzie ul. Krzywa 2. 

3754—VI 

Da Rejestru Handlowego Dział A. Sącu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—1 1927 r. pod nr. 5254 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5254, Firma: Nawej Zofja. Siedziba 
w Duniłowiczach, pow. Postawskim, Przedmiot—pi- 
wiarnia z zakąskami. Firma istniejg od 1926 roku. 
Właścicielka — Nawoj Zofja, zam. tamże. 

3755—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiinis w dn. 18—1 1927 r. pod Nr. 5224 wcią- 
gnięto: : 

R. H. А. 1.—5224. Рита: „Р 5оеуерстук 1 М. 
Bastunski S-ka”. Praedmiot—skład drzewa i desek. 
Siedziba—Wilno, ul. Subocz 8. Firma istnieje od 
1023 roku Właściciele zam. w. Wilsie: Izrael Sgłowiej- 
czyk—ul. Subocz 8. i Merduch Bastuński—ul. Su- 
bocz 9. Spółka firmowa, przyobleczona w umowę 
pisemną w dniu 22 grudnia 1926 r. i zawarta na 
czas nieokreślony. Zarząd należy do abydwóch wspól- 
ników. Weksłe, umowy, plenipotencje i wszelkie zo- 
bewiązania w imieniu spółki winny być podpisywane 
przez obu wspólników łącznie pod stemplem  firmo- 
wym 3763—\! 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—i 1927 r. pod Nr. 5225 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—Firma: Szmujłowicz Jakób i;Szmuj- 
łowicz Judes S-ka. Przedmiot—skiep kolenjalny, spo 
żywczy i tytuniowy. Siedziba — Lida, ul, 3 Maja 4. 

irmia istnieje od 1920 r. Wspólnicy, zam, w Lidzie: 
Szmujtowicz Jakob—przy u'. Szkolnej 29 i Szmujło- 
wicz Judes — przy ul. Krzywej 51. Spółka firmowa, 
obieczona w umowę pisemną w dniu 4 stycznia ‚ 
1027 r. na czas nieokreślony, Zarząd spółki stanowią 
obaj wspólnicy i tylko obaj łącznie mają orawa pod- 
pisu za spółkę. 3764—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—! 1927 r. pod Nr. 5222 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. L — 5222. Firma: „Polaczek Szmusl 
i Mowszowicz Josiel S-ka*. Przedmiot — sprzedaż 
maki i siemienia Inianego. Siedziba — Lida, ul. Poli- 
cyjna 1. Firma istnieje od 1023 r. Wspólnicy, zam. 
w Lidzie przy ul, Pelicyjnej 1: Polaczek Szmuel i Mow- 
szowicz jJosiel, Spółka firmowa, przyobleczona w 
umowę pisemrą w dniu 7 stycznia 1927 r, na czas 
nieokreślony. Zarząd stanowią obaj wspólnicy i tylko 
obaj lącznie uprawnieni są do podpisywania za 
spółkę 3761—VI 

  
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w SE w dn. 19—1 1027 r. pod Nr. 5253 wcłą- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5253. Firma: Namiot Rywka. Sie. 
dziba w Lidzie, w. 3 Maja 22. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1023 roku. Właścicielka— 
Namiot Rywka zam. tamże, 

3756—VI 

Do Rejesiru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—! 1927 r, pod nr. 5252 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5252 Firma: Mowszowicz Mira, Sie- 
dziba w Lidzie ul. 3 Maja 61. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Właścicielka— 
Mowszowicz Mira, zam. tamże. 

3757—Vl. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 19. i. 1027 r. pod Nr. 5251 wciąg- 
nięto: 

R..H. A. |-— 5251. Firma: kawysz Jan. Siedziba 
w Lidzie ut. Poleska 14. Przedmiot —sklep spożyw: 
czy. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Ławysz 
Jan. zam. tamże. 3758—VI 

Da Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn 19—1 1027 r. pod Nr.5250 wciągnięto: 

R. H A. 1—5250 Firma: Lewitowicz  Bencel. 
Siedzioa w Lidzie wi. Rynek 89. Pizedmio! — skiep 
skór, smarów i przyborów szewckich. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel — Lewitowicz Bereel, zana. 
tamże. 3759—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—I. 1927 r. pod Nr. 5248 wcią. 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5248 Firma: Kuszelewicz Lejzer. 
Siedziba w Lidzie ui. Rynek 05. Przedmiot — skiep 
skór. Firma istnieje od 1022 roku. Właścicieł —Ku- 
szelewicz Lejier, zam. w Lidzie, przy ul. Sadowej 13. 

3760—Vi. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiinie w dn. 18—1 1027 r. pod Nr. 5223. wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5223, Firma: „Rubinowiez Berko, 
Rubinowicz Szaja i Rubinowicz Sender S-ka*. Przed: 
miot—sklep mebli. Siedziba—Lida ul. Suwalska ! 25. 
Firma istnisje od 1022 r. Wspólnicy zam. w Lidzie 
przy ul. Suwalskiej 25: Rubinowicz Berke, Rubino- 
wicz Szaja i Rubinowicz Sender. Spółka firmowa, 
przeobleczona w umowę pisemną w dniu 4 stycznia 
1027 r. na czas nieokreślony. Zarząd Spółki należy 
do wszystkich trzech wspólników i każden z nich 
samodzielnie uprawniony jest do podpisywania w 
imieniu spółki. 2—VI 

Do Rejestru Handiowego. Dziai A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 10—i 1927 r. pod Nr. 5256 wcią: 
gnięto: ‚ 

R..H. A. I.—5250. Firma: „Ognisko Koła Pe- 
lek w Lidzie*. Przedmiot—bufet. Siedziba— Lida, ul. 
Suwalska 13. Firma istnieje od 1921 r. Właścicielera 
firmy jest Ognisko Kała Polek w Lidzie i za firmę 

prawo podpisu prezeska Marja Naa 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w da. 18—! 1927 r. pod Nr. 5226 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5226. Firma: «Szwarcbrem Nachman 
i Gordon Abram S-ka>. Przedmiot--sklad mąki i cu- 
kru. Siedziba—Lida, ul. Rynek 19. Firma istnieje od 
1026 roku. 

Wspólnicy, zam. w Lidzie: Szwarebrem Nach- 
man przy ui. Suwalskiej 73 i Gordon Abram — przy 
ul. Krzywej 17. 

Spółka firmowa przycbleczona w umowę pi- 
semną w dniu 10 stycznia 1927 r., na czas nieckre- 
ślony. Zarząd spółki należy do obu wspólników i 
tylko obaj łącznie uprawnieni są do podpisywania 
za spółkę. . 

3765—VI 

Do Rejestru Handlowego Dzieł A Sądu Okr. 
w Wilnie w dm. 18—! 1927 r. pod Nr. 5227 wciąg- 
nięto. 

R. H. A, [.—5227. Firma: „|. Trocki i Q. Blon-- 
des S-ka". Przędmiot—sklęp galanterji. Siedziba — p 
Wilno, ul. Szawelska 4. Firma istnieje od 1927 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Izrael Trocki — przy ul. 
W. Stefańskiej 14 i Grzegorz Blondes—srzy ul. Sła- 
wackiego 10. Spółka firmowa, zawarta na mocy umoe 
wy z dnia 1 stycznia 1927 r. na czasckres do 1 
stycznia 1930 r. Zarząd należy da obydwóch wspól- 
ników i tylko obaj łącznie są uprawnieni do podpi- 
sywańnia w imieniu spółki. 3766—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dniu 18.1. 1927 r. pod Nr. 5224 
wciągnięto: 

R. H. A. 1 — 5221. Firma: „Budzko i Sz. Zake 
hejm S-ka". Przedmiot—rozbiórka, zbiórka i rewin- 
dykacja materiałów pochodzących + demobilu woj- 
skowego. Siedziba — Wilno, ul. Konarskiego 45. 
Firma jstnieje od 2 stycznia 1927 r. Wspólnicy: Anto- 
ni Budźko, zsm. w Wilnie przy ul. Ksnarskiego 45i 
Szapel Zakhejm, zart. w Warszawie przy ul. Sierakow- 
skiej 3. Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 
2 stycznia 1027 r. na rek jeden, z prawem automa- 
tycznego przedłużewia na dalsze roczne okresy, © 
ile na dwa miesiące przed upływem terminu nie na- 
stąpi »piśmiesna wypowiedzenie któregekolwiek ze 
wspólmików. Zarząd spółki należy do obydwóch 
wspólników. Wszelkie umowy z instytucjami rządo- w: 
wemi, żyra weksli i wogóle wszelkie zabowiązania 
wydane w imieńiu spółki wiany być podpisywane 
przez obu wspólników łącznie, pod stemplem tirmo- 
wym. Pełnomocnictwa, rachunki, korespondencje, 
pokwitowania może podpisywać samodzielnie każden 
ze wspólników. 3767—Vl. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w 1 w dm 17—1 1027 r. pad Nr. 5216 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5216. Firma: „Apieka Braci Stu- 
kator $-ka* Przedmiot—apteka. Siedziba-Lida, ul. Su- 
walska 37. Firma istnieje od 1927 r. Wspólnicy zam. 
w Lidzie przy uł. Suwalskiej 37: Maks Stukator, Mi- 

; chał Stukator i lzraeł Stukator. Spółka firmowa, za- 
warta na mocy umowy z dnia 7 stycznia 1927 r. na 
czas nieokreślony. Kierownikiem _ przedsiębiorstwa 
jest Izrael Stukator i on też samodzielnie uprawnio- 
ny jest de podpisywania w imieniu spółki zobowią- 
zań i umów oraz kwitowania z odbieru pieniędzy i 
przesyłek. 3768—VI 

Wyobrażam sobie jego myśli: „Go- 
neret został zamordowany, rodzina 
pragnie by prasa milczała.. milcze- 
nie jest złotem... będziemy więc mieli 
złoto, wzamian za dyskrecję, którą 
będziemy mogli potem naruszać ile 
tylko nam się spodoba...“ 

— Lecz przedewszystkiem, pro- 
szę panią, byś nie dawała mu ani 
grosza! Żadnej słabości — w prze- 
ciwnym razie sprawa będzie przegra- 
ną. Ja sam się nim zajmę. 

— To, co zaszło wczeraj w „La 
Pocholle*, było incydentem nieprzy- 
jemnymi wpłynęło na moją decyzję 
zwrócenia się do pana 0 pomoc. 

Celestyna opowiedziała natrętną 
wizytę Cawalcata. Występy sławnego 
profesora, znanego oryginała, nie roz- 
stającego się nigdy ze swym  cylin- 
drem, stanowiły część kroniki życia 
lugduńskiego i bawiły zawsze Loyas- 
sata. P. Goneret zmuszona była opo- 
wiedzieć szczegółowo zajście pomię- 

dziwnię  niezdecydowańą postawę 
urzędników, którzy wszakże posiadali 
nie jeden powód do unieszkodliwie- 
nia tego oszusta. : 

— To są istne niedołęgi, droga 
przyjaciółko, zarówno jak generało- 
wie, uczeni, a nawet niektórzy poli- 
tycy. Czy ja ich nie znaml 

Ton jego uspokoił panią Gone- 
ret, Pewną była teraz, 26 pod wpły- 
wem wszechmocnego jej przyjaciela, 
śledztwo posunie się szybko naprzód, 
że złośliwa mała prasa będzie mil 
czeć i sprawiedliwości stanie się za- 
dość. Wdzięcznością wezbrało jej serce 
1 łzy napłynęły do oczu. 

— Posłuchaj, droga przyjaciółko,— 
Loyassat przybrał ton protekcjonalny, 
—zawołam tu natychmiast Cawalcata. 
Zmyję mu porządnie. głowę i. każę 
wybierać pomiędzy pasywnem:posłu- 
szeństwem a więzieniem. Uprzedzę 
jednocześnie o tem Manfre'a, Claris- 
se'a i inspektora Sauteniera, którzy 

ma pani jaką skargę przeciw niemu? dzy Cayalcatem i Reverchotem, oraz posiadają zapewne wiele danych ob- 

Wydawca Stantsław Mackiewicz —Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. 

ciążających tę bandę — gdyż 
Apres ci ludzie z Pin — 
sans—Rire, Czas już doprawd  „czy- 
ścić miasto nasze z tych śm ci, 

Tak  zakończywszy tę sprawę, 
wielki wódz polityki lewicowej, będą” 
cy jednocześnie literatem nawskroś 
estetyką przesiąkniętym, sądząc, że 
Celestyna Goneret jest również czułą 
na sztuki piękne jak jej arcybogaty brat, 
wyszukał w bibijotece swej bardzo 
stary egzemplarz „Wielkich procesów 
miasta Lugdun", księgi wydanej w 
roku 1721, Qrubemi palcami prze- 
wracał kartki pokazując przestrasza- 
nej nieco dewotce fizjognomje iraci- 
cieli, morderców, zbrodniarzy i od- 
czytując krótkie notatki. Loyassat 
dzieło to, zaginiono obecnie całkowi- 
cie, kupił przypadkowo zupełnie od 
starej przekupki, za cenę czterechset 
franków. Wartość jego przewyższała 
tę sumę tysiąckrotnie. 

„t Barthou o pięćset franków więcej. 
Lecz to jeszcze nie jest wszystko, 
czem mogę się przed panią pochwa. 
lićtl Ten oto mały fotelik jest auten- 
tyczaym antykiem, za który zapłaci- 
łem ste dwadzieścia pięć franków, 
zaś pani Loyassat, która się zna na 
tych rzeczach, ocenia wartość jego na 
sunig sześćdziesięciu tysięcy. 

P. Goneret, która w przeciwień- 
stwie do pani Loyassat nie znała na 
tem wszystkiem wcale, udawała jed- 
nak zachwyt i podziw. 

Podczas tej rozmowy, blada sła- 
żąca parokrotnie wchodziła do salo- 
nu, anonsując jakiegoś nowego inte- 
resanta, P. Qoneret usiłowała zdobyć 
się na odwagę, wypowiedzenia swej 
wdzięczności, lecz ogarniała ją nie- 
śmłałość coraz większa, w miarę, jak 
ton pana burmistrza stawał się bar- 
dziej przyjacielski i protekcjonalny. 

— Proszę nazywać mię po imie- 
— Goungy ofiarowuje mi za tę niu, jak dawniej, poczciwa moja Ce- 

księgę pięćdziesiąt tysięcy franków, a lestyna,—prosił Loyassat, 

Odpowiedziamy z ogioszenia ZenoniŁawiński. 

— Czyż ośmielę się? Drogi Ja- 
kubie, przyjąleš mnie tak serdecznie, | 
z taką dobrecią, chciałabym pozosta- 
wić tutaj jakąś pamiątkę tego piękne- 
go poranka. Pozwól, że ci. przyślę, 
dla okazania mej wdzięczności, rtf, 
ret mege brata, malowany przez Bon- 
nata; wszyscy są zdania, iż: jest to 
arcydzieło swego, rodzaju. Nigdzie 
portret team nie bylby bardziej па 
miejscu, niż u ciebie, znawcy i wiel-jj 
bicigła sztuki, 

Loyassat znał to okropae malo- 
widło, to też myśl posiadania w da- 
mu mattwego i pozbawionego wyr: 
zu oblicza pana Qonereta, przerazila 
go i rozśmieszyla zarazem. Lecz nie 
było sposobu pozbycia się tego da- 
ru. Podziękował ze wzruszeniem za 
piękny prezent i pozwolił p. Goneret 
oddalić się, zobowiązując ją jednak 
solennie de złożenia wkrótceżdłuższej 
wizyty pani Loyassat. 
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