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Sztandarowy człowiek. 

Są w Polsce—w prasie polskiej, w 
opinji publicznej—pewne utarte zda- 
nia, pojęcia. Do takich należy np* 
przekonanie, że polskim warchoiskim 
naturom żaden człowiek nie zdoła 
dogodzić; że niema u nas ludzi o 
zmyśle państwowotwórczym, że lud= 
ność wileńska nie umie reagować na 
wrażenia ani osobiste, ani ogółu ty» 
czące że przechodzi senna i obojętna 
obok zjawisk i osób, entuzjazmują- 
cych gdzieindziej tłumy. 

Takich utartych poglądów jest 
dużo, ale przytaczamy iu te tylko, 
których powierzchowność uwidoczni- 
ła się Wilnu najjaskrawiej w dniach 
ostatnich—w chwili śmierci i pogrze- 
bu ś. p. Kazimierza Wimbora. 

Jeżeli od chwili zgonu Jego na 
całe miasto padł cień żałoby; jeżeli 
dla oddania mu ostatniej posługi 
zgromadziły się niewidywane prawie 
nigdy tlumy; jeśli nie było takiej 
sfery, klasy, wieku, ugrupowania, z 
którychby nie pośpieszno skwapliwie 
do Bazyliki; jeżeli w czasie żałobne- 
go nabożeństwa ani jedna twarz nie 
nosiła oficjalnej maski, a każda od- 
bijała głębokie, bolesne zgnębienie— 
to znaczy, że bywają w Polsce właś- 
ciwi ludzie na właściwych stanowis- 
kach i bywają Środowiska, zdolne ta- 
kich ludzi ocenić i uczcić. 

Jest jeszcze inne, popularne w 
ewnych kołach zdanie—o decentra- 

lizmie, separatyzmie,  „krajowości* 
ziem północno: wschodnich Rzeczy« 
pospolitej. A tymczasem dzień 26 b. 
m. uświadomił chyba wszystkim, że 
te ziemie są właśnie glebą, wydającą 
ludzi takich, jak ś. p. Kazimierz 
Wimbor, godnych przedstawicieli 
polskiej państwowości wobec wszel- 
kich warstw, narodowości i stron- 
nietw; ludzi zdolnych nakazac dla 
państwa tego szacunek i zasiać do 
niego przywiązanie. A może uświado- 
mił także niektórym, że jeśli Zmarły 
potrafił tak idealnie reprezentować 
ideę Wielkiej Ojczyzny, to meże 
właśmie dlatego, że takie mocne i 
ścisłe więzy łączyły goz tem ciaśniej- 
szem środowiskiem, z którego wy- 
rósł i dla którego było mu danem 
pracować; że żadne względy na stron- 
mictwa i teorje nie zdołają popsuć 
pracy dla państwa temu jego przed- 
stawicielowi, od którego promienuje 
ku ludności z mlekiem przezeń wys- 
sane, w krwi jego krążące zrozumie-, 
nie i odczucie każdego z otaczają 
cych go zjawisk. | : 

Od wielu dziesiątków, nawet sze 
tek, lat snuje się poprzez dzieje pol- 
skości mocna nič „kresowego“ pej- 
mowania Ojczyzny i służby dla niej, 
słoneczna przędza mmiłowania  Pol- 
ski poprzez swój kraj rodzimy; nić 
której mocy wystarczające chyba zło- 
żyli świadectwa tacy jej krzewiciele 
ik Mickiewicz, Zaleski, Syrokomla i 
idni. 

Ta zlota, a niezniszczalna przędza 
osnula takže i młodzieńcze lata Ka 
zimierza Wimbora—syna bojownika 

„0 wolnošė, syna polskiego kresowe- 
go dworu, kość z kości tych, co 
«byli i będą», 

| wiek szerokiego horyzontu i 
- chwianej linji postępowania. 
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Tę przędzę, dosiągłszy lat dojrza- 

łych snuł on sam dalej śmiało i 
pewnie, nią omotywał obce lub bier- 
me dusze które się w promieniu jego 
działalności znalazły. 

Ubył czołowy, sztandarowy  czło- 
nieza- 

A w przejmującem ściśnięciu się 
wszystkich serc na wieść o Jego zgo- 

ie rozświetla się i intuicyjnie prze- 
nika do duszy wiele prawd życio- 
wych, któreby może na drodze rozu- 
mowania długich jeszcze potrzebo- 
wały wywodów. 

Dnia 2 lutego 1927 roku o godz, 
1l-ej w  iokalu Stowarzyszemia 
Mierniczych Polskich w Wiinie przy 
ul, Ostrobramskiej Nr 7 odbędzie się 

walne zebranie członków 
Stowarzyszenia Mierniczych 

Polskich 
w Wilnie x następującym porządkiem 

» Stanke 
1) zagajenie zebrania t wybor pre" 

wodniczącego, 
y sprawozdanie z działalności zarządu, 

  

3) sprawozdamie ze zjazdu delegatów 
w Warszawie, 

4) zatwierdzenie 
Ё r. 1927, 

5) wybór prezesa i nowych członków, 
6) wolne wnioski. 

ZARZĄD. 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjajnie (drzewo, chieb i t. p.) Od 
1 Vil % b.r. nie .mam posady, znajduje 
się w zy, wszystko co miał z 
mebli i ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rodziny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
—н ннн 

preliminarza ma 

    

Lista gabinetu - niemieckiego. 
BERLIN, 28.1, PAT. Usialona na dzisiejszem wieczornem posiedze- 

niu fiakcyj koalicyjnych lista nowego gabinetu przedstawia się jak nastę- 
puje: kanclerz i minister obszarów okupowanych — dr. Marx (centrum). 

włce-kancierz i sprawy wewrętrzne—dr. Hergt (niem.-narod.), Sprawy za* 
graniczne—dr. Stresemann (niem. partja lud.), sprawiedliwość — Огае!е 
(Tur. partja niem.-nar.), finanse — dr. Koehler (centrum). gespodarka—dr 

Curtius (niem. partja lud.), praca—dr. Brauns (centrum), poczta—Schaetz! 
(Monachjum, bawarska partja Jud.), aprowizacja — Schiele (niem.-narod.), 
komunikacja—Koch (Duesseidorf, niem.-narod.), Reichswera — dr. Gessler 

(bezpart,). 
BERLIN, 281, PAT. Według komunikatu biura Woiffa ogłoszenie 

wstałonej dzisiaj listy gabinetu ma nastąpić dopiero w ciągu dnia ju- 

rzejszego, ; 

Stosunek glosėw w Reichstagu. 
BERLIN, 28 I. PAT. Stosunek głosów w Reichstagu przedstawia się 

następująco: koalicja rządowa rozporządza łącznie 230 głosami (niemiecko- 
narodowi 110, centrum—69, niemiecka partja ludowa 51 głosów), opozycja 
—208 głosami (socjal-iemokracja 141; komuniści 45, demokraci 32 gło- 
sów). Pomorska partja ludowa, licząca 19 posłów przyłączy się prawde- 
podobnie do koalicji. Tak samo prawdopodobnem jest wstąpienie do 
większości rządowej zjednoczenia gospodarczego, rozporządzającego 21 
głosami. Hittlerowcy (głosów 15) będą uprawiali taktykę wolnej ręki. 

Porozumienie Niemiec z sojusznikami. 
PARYŻ, 28 I. PAT. W związku z rokowaniami prowadzonemi po 

między Niemcami i sojusznikami „Le Matin” stwierdza, iż osiągnięto po- 
rozumienia w trzech następujących punktach: 

1) Niemcy zgodziły się na to, aby mie mieszać już na przyszłość 
kwestji utrzymania fortówi z zagadnieniem dostosowania ich do naj- 
nowszych wymagań techniki; 2) Niemcy zobowiązują się nie budować 
nowych fortyfikacyj, 3) godzą się one na to, aby były natychmiast 
zniszczone fortyfikacje w obecnej chwili nie zarejestrowane, któreby zostały 
w przyszłości ujawnione. 

Nie osiągnięto dotychczas porozumienia—pisze „Le Matin” — co do 
tego, które części istniejących w chwili obecnej fortyfikacyj mają być 
zniszczone. > 

Oświadczenie gen. Dupont. 
PARYŻ. 28,1. PAT. „Echo de Paris“ ogłasza oświadczenie gen. 

Dupont b. szefa misji wojskowej francuskiej w Warszawie w kwestji 
okupacji Nadrenji przez wojska francuskie. W oświadczeniu tem gen- 
Dupont stwierdza, że Niemcy ani na chwile nie pogodziły się z grani- 
tami, ustalonemi przez Traktat Wersalski. Co do swych granic zachod- 
nich, podpisały one rodzaj rozejmu, natomiast mie kryją się bynajmniej z 
zamiarem wyrównania swych granic wschodnich. Dążąc do tego celu 
nie przebierają w środkach, przedstawiając siebie, jako ofiarę niesprawied- 
liwości. Zachodzi obawa, aby pewne państwa nie dały się złapać na wędkę 
niemieckich twierdzeń, i aby będąc zmęczone długą wojną nie uznały za 
rzecz możliwą zdobycie prowizorycznego pokoju kosztem Polski. _ 

Generał oświadczył, że zmiana wschodnich granic Niemiec byłaby 
okrutnem przestępstwem, wydaniem na pastwę Niemców ziem odwiecznie 

lskich. Na oddanie tych ziem Polska nigdy się nie zgodzi, czego naj- 
epszym dowodem jest ostatnia mowa ministra Zaleskiego. Polska po- 
winna zostać nietykalną w obecrych swych granicach i dlatego, gdy 
Niemcy zechcą napaść na Polskę powinny one ujrzeć przed sobą twardą 
opokę nierozerwalnego sojuszu francusko-polskiego. 

Następnie gen. Dupont podnosi, że Niemcy nie odważą się zaata- 
kewać Polski dopóty, dopóki trwać będzie okupacja Nadrenji. Najsku- 
teczniej można bronić Warszawy nad Renem. To też wojsko francuskie 
powinno tam pozostać tak długo, jak pezwalają na to traktaty. Będzie 
to—keńczy generał—najlepsza ochrona dla samej Francji, a zarazem 
majskuteczniejszą obroaą jej sojuszniczki Polski. 

Posłowie niemiecko-kłajpedzcy u premjera 
Woidemarasa. 

Posłowie niemiecko-kłajpedzkiej frakcji odwiedzili 25 b. m. premjera 
Woldemarasa i omawiali z nim sprawy kłajpedzkie. 

Zapytany przez posłów kłajpedzkich co do tego,czy nie mógłby odwo- 
łać rozwiązania Sejmiku, premjer odpowiedział, że jest to niemażiiwe. 

W sprawie przyczyny rozwiązania Sejmiku premjer wyjaśnił, iž pos» 
łom sejmikowym wypadała przybyć na posiedzenie Sejmiku, jakie zwołał 
gubernator Žalkauskas. Zbojkotowanie posiedzenia było aktem rewolu- 
cyjnym, zwłaszcza wobec tego, iż część posłów Sejmiku odbywała w 
owym czasie zebranie w Pogiegiach. Pozatem pokazało się, iż Sejmik 
nie zdradza chęci do pracy poważnej. 

Telefon Ryga—Warszawa. 
Otwarty zostanie I lutego. 

Według ofrzymanych z Rygi wiadomości, główny pocztowy urząd 

zawiadomił, że z dmiem 1 lutego zostaje otwarta komunikacja telefoniczna 
pomiędzy Polską i Łotwą, a mianowicie z miast: Ryga, Dynaburg, Luga, 
Rzeżyca, Zemgałe, Libawa, Mitawa, Maiorenhcfi, Krzesławka, — na Łot+ 
wie będzie można rozmawiać z miastami: Warszawa, Wilno, Bieniakonie, 
Bogdanowo, Landwarowo, Nowa-Wilejka, Baranowicze, Podbrodzie, Pa- 
stawy i Święciany — w Polsce. ; į Ё 

Taryfa rozmów za jednostkę trzyminutową wynosić będzie: z War- 
*zawą 4 łaty, Wilno — 2 łaty, Baranowicze A I. 50 cent., Święciany 1 I. 
20 cent. į Ed 

Prócz tego dodane będą specjalne koszty za przestrzeń na  teryto- 
rjum Łotwy. Tak naprzykład z Zemgala rozmowa będzie kosztować  ta- 
niej niż Rygi i t. d. 

Pocztowy gołąb sowiecki. 

W dniu wczorajszym w gminie Podbrzeskiej pow. Wileńsko-Troc- 

kiego zauważono tajemniczego gołębia pocztowego przelalujacego w kie- 

runku północnym. 
Powiadomione władze 'zdołały ująć ptaka. 
Jak się okazało gołąb pocztowy oznaczosy był srebrną „obrączką na 

lewej łapce. Na obrączce spostrzeżono cyfry 113—1926 oraz iniejały SSSR 

ierp i młot. : 

Е Gołąb najwidoczniej zbłądził a umieszczoną w tulejce koresponden- 

cję zgubił przed jej doręczeniem. Przypuszczalnie koresponpencja dotyczyła 

organizacji szpiegowskiej. : a ; Rud 

: Wiadomo bowiem, że wywiad sowiecki posługuje się gołębiami. 

W/ ostatnich czasach jest to juź drugi wypadek ujęcia takiego gołębia. 

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
  

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 

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

GRODNO — Piac Bztorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 
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Radykałowie, socjaliści i komuniści. 

Senator Maurycy Sarrauł, przezes 

francuskiej pariji radykalno-socjalnej, 

wygłosił mowę polityczną na ostat- 
niem zebraniu rady naczelnej stron- 

nictwa. Mžala ona na celu obronę;jra- 

dykałów rzed zarzutem „konkubina- 

tu” z komunistami. 

— Czy kto się na to zgadza czy 
nie, mówił sen. Sarraut, partja rady- 
kalna jest najmotniejszą zaporą 

przeciwko kómanizmowi,., 
A jednak faktem jest, że 9 stycz- 

nia, przy wyborach senackich, w dep. 

Sekwany byliśmy świadkami bloku 
radykalno-socjalno - komunistycznego, 
Dzięki tej współpracy prawica zosta- 
ła pobita, a na 10 nowych senatorów 
ma Paryż z okolicą dwu  „socjal-ko- 
muaistow“. Z tego co wiemy © па- 
strojach radykałów, socjalistów i ko- 
munistow francuskich, jest rzeczą 
pewną, że tego rodzaju sojusze wy- 
borcze będą regułą we wszystkich 

miastach i okręgach przemysłowych 

przy wyborach do lzby Posłów w 

maju 1928 roku. 

Radykałowie są partją chorującą 

ma uwiąd starczy, program swój wy- 

konali, a odnowić 'się nie umieli. 
Dziś już nie mają monopolu na 

przedstawicielstwo drobnej burżuazji. 

Muszą wpływy swe dzielić z socjali: 

stami na lewicy, a na prawicy zjawia 

się ruch chrześcijańsko-społeczny. Ten 

ostatni jest jeszcze słabiutki, ale w 

pewnych dzielnicach kraji (Alzacja, 

Bretanja, Północ i t. p.) stanowi już 

siłę, z którą trzeba się liczyć. Rady- 

kałowie są niewątpliwie z partjami 

narodowemi przeciwko ;doktrynie ka- 

munistycznej; ale równie niewątplie 

wie pójdą przeciw tym parijom & 
wyborcami komunistycznymi. 

Tak postępując mają zawsze ra- 

dykałowie w myśli cyfry wyborów 

z maja 1924 raku: Dały one wpraw- 

dzie większość Kartelowi Lewicy o 
ile chodzi o ilość uzyskanych man- 

datów. Kartel przecież nie uzyskał 

większości głosów w kraju. O tem 

zapominać nie należy. Oto jak się 

rozdzieliły głosy dnia 11 maja 1924 
гоКи. 

Prawica . . . 330.000 
Blok Narodowy . 3.200.000 
Republikanie lewicy 1.000.000 

Kartel lewicy . 2.644 000 

Socjaliści . . 749.000 

Komuniści . 875 000 

Razem , 8.708.000 gl. 

Z powyższej tabelki widzimy, że 

nawet z komunistami kartel w r. 

1924 nie uzyskał w kraju większoś- 
ci, bo tylko 4.268.000 głosów, kiedy 

na stronnictwa umiarkewatie przypa- 

da 4.530000. Kartel wygrał tylko 

dzięki szczęśliwemu dla siebie ugru- 
powaniu głosów w okręgach, oraz 

wielkiemu upizywiljowaniu, jakie @- 
becne prawo wyborcze daje listom, 

które w danym okręgu najwięcej gło- 

sów otrzymały. Zarówno radykałowie 

jak i socjaliści nie chcą swych szans 
opierać w roku 1928 na podstawach 
tak lotnych. Dlatego przygotowują 
współpracę wyborczą z kominiistami. 

Trudno jest ustalić iia w roku 

1924 było naprawdę wyborców rady- 
kalnych, a ilu socjalistyczeych, albo- 
чега w większości departamentów 

zgłoszone listy wspólne, a w niektó- 

rych socjaliści weleli iść do urn o- 
sobno. Na 2644.000 głosów wspól- 
nych socjaliści uzyskali prawdopodob- 
nie połowę, ce dowodziłoby, że w 

roku 1924 około 1,300.000 wyborców 
solidaryzowało się z radykałami, a 

2 miljony z socjalistami. Fakt, że 

socjaliści nie chcieli z radykałami 

dzielić władzy i odpowiedzialnošci 
Sprawił, że w szeregach wyberców 
kartelowych nastąpiło przesunięcie 

na rzecz socjalistów. Gabinet p. Po- 
incarć'go — gózie ;p. Herriot jest 

ministrem, a wobec którego p. Blum 
jest w opozycji — przesunięcie to 

umocni. Skutek będzie taki, że z 

przyszłych wyborów wyjdzie dwa ra- 

Paryź, 24 stycznia. 

zy więcej socjalistów niż radykałów. 
Wzrośnie również liczba komunistów. 

Zachodzi jednak pytanie co za in- 

teres mają komuniści wchodząc do 

takiego bloku wyborczego, gdzie 
spotykają się ze swymi największymi 

wrogami, bo  „socjal-zdrajcami?“, 
Bezpėšredniego interesu nie mają 
żadnego. Ale patrzą dalej. Wiedzą 
doskonale, że rewolucja we Francji 

dziś jest niemożliwa, a jutro mocno 
wątpliwa. Doktrynerskie odosobnienie 

ułatwia w czasie wyborów taktykę 

partjom prawicy komunistów. Dla- 

czego nie wygrać atutu, jakim jest 
posiadanie prawie miljona wyborców 

dla zwiększenia przedstawicielstwa ko- 

munistów w Parlamencie, dla stania 
się arbitrem pomiędzy radykałami a 
socjalistami? Jest to oportunizm, ale 
Moskwa będzie miała z takiej takty- 
ki o wiele więcej korzyści niż z do- 
tychczasowej komunistycznej prawo- 
wierności Cachin'6w, Doriott6w i 
Vaillaut-Couturier'ów. Jasną jest rze- 
czą, że nie te miernoty umysłowe tę 
nową taktykę obmyśliły. Została ena 
im narzucona przez Komintern. 

W każdym kraju władcy Moskwy 
inną stosują taktykę. We Franc 
partja komunistyczna ma być narzę- 
dziem do wywierania wpływu na po- 
litykę zagraniczną przyszłego Kartelu 
Lewicy. W Polsce ruch komunistycz- 
my przybiera głównie formy narodo- 
wościowej insurekcji na kresach. | dla 
zwalczania komuniztzu różne trzeba 
stosować metody, zależnie od tego 
czy jest się bliżej czy dalej od źródła 
zarazy. Rząd Marszałka Piłsudskiego, 
likwidując MHromadę, użył środka w 
Polsce najodpowiedniejszego.  Pol- 
ska nie potrzebuje się obawiać no- 
wej fali prepagandy — przeciwko 
„białemu terrorowi". Aie nasza akcja 
informacyjna zagranicą stale podkreś- 
lać powinna, że owa propaganda nie 
względami hutmanitarnemi jest dykto- 
wana, ale , że jest to „syk gadziny, 
której kły z jadem wyrwano: 

Kazimierz Smogorzewski, 

ЕНЕ НЕЕЗНИШИНЕСПЕИНИТИНОНЫЕЛС АСО 

Zjazd Prawicy Narodowej. 

WARSZAWA, 28.1, (żel, ceł, Słowa) 
W połowie lutego odbędzie ;się wiel- 
ki zjazd Prawicy Narudowej w Łedzi. 

Delegacja polska na Między. 
narodową konferencję eko. 

numiczną, 

WARSZAWA, 28 I, (tel. wł. Słowa, 
Skład delegacji polskiej na Miedzna, 
rodową konłerencję ekonemiczną zo- 
stał już ustalony. Delegacji przewod. 
niczyć będzie p, Hipolit Gliwic, jego 
zastępcą będzie p, Doleżal członkami 
7 Młynarski, sen. Stecki i min, 

al. 
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ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

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

Barański, Barcikowski i S-ka 

ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ui, Piłsudskiego 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-.go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WiLEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g, 
za tekstem 10 oroszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe.i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świątecznych 

  

Komunikat 
Polskiej Organizacji Zacho- 

wawczej Pracy Państwowej. 

We czwartek 3 lutego w Głębokiem w 

tokala <Domu Kresowego» odbędzie się 
Walne Zebranie członków Głębockiego Koła 
Organizacji Zachowawczej Pracy Państwo- 
wej, na którem Prezes Zarządu Głównego 
w Warszawie ks. Eustachy Sapieha będzie 
referował o dokonanych pracach organiza- 
cyjnych jak również o sytuacji politycznej 
i metodach najbliższych prac. 

Członkowie organizacji Z.P.P. jak rów= 
nież jej sympatycy zamieszkali w Okręgu 

Dziśnieńskim i okolicach prosaeni są o jak- 
najliczniejsze stawienie się. 

Sejm i Rząd. 
Pos, Wojewódzki prowokatorem. 

WARSZAWA, 28-I. (fel, wł. Słowa). 
Ogromne wrażenie w kołach politycz- 
nych wywołały rewelacje Głosu Praw- 
dy o prowekatorskiej działalności po- 
sła Wejewódzkiego z N. P. Ch. Wszy- 
stkie rozmowy w kuluarach sejmowych 
obracały się dookoła tej jednej sprawy. 
W południe przybył do Sejmu vice- 
premjer Bartel i wręczył p. marsz. 
tajowi materjały dotyczące sprawy pos. 

ojewódzkiege. Obszernie o tem in- 
formujemy na stronie drugiej naszego 
pisma. 

Sąd marszałkowski. 
"WARSZAWA, 28 I. PAT. w 

związku z zarzutami postawionemi 
posłowi Wojewódzkiemu Marszałek 
Sejmu zwrócił się do posłów Cha- 
cińskiego (ChD) i Thugutta (Klub 
Pracy) o przyjęcie mandatów delega- 
tów sądu marszałkowskiego, który 
zajmie się rozpatrzeniem sprawy posła 
Wojewódzkiego. Zgodnie ze zwy- 
czajem superarbitra powołują za 
wspólną zgodą -arbitzry. Obaj za- 
proszeni posłowie mandat początko* 
wo przyjęli, następnie jednak poseł 
Thugutt złożył oświadczenie, że po 
zaznajomieniu się z komunikatem 
NPCh., w którym ošwiadczono, ze pas 
Wojewódzki wsnółpracował z li Od- 
działem Sztabu Generalnego z wiedzą 
ówczesnego Prezydjum Klubu Wy- 
zwolenia, pos. Thugutt mandat ten 
złożył. Pozatem pos. Thuguti za- 
znaczył, że w sprawie tej będzie zmu- 
szany stanąć jako Świadek, aby za- 
dać kłam twierdzeniom komunikatu 
N. P. Ch. W tym stanie rzeczy Mar- 
szałek zwrócił się do pos. Poniatow- 
skiego (wyzw.), aby mandat arbitra 
przyjął. Posłowie Poniatowski i Cha- 
ciński, jako arbitrzy zaprosili na su- 

' perarbitra posla Wice-marszałka Da- 
szyńskiego. 

Prymas Hlond u min, Meyszto- 
wicza: 

WARSZAWA, 28—1: Pat. J. E. 
ks. Prymas Hiond ziožyi  "wczoraj 
(27.1.1927 r.) wizytę p. Ministrowi 
Sprawiedliwości Meysztowiczowi. 

Prace Komisji regulaminowej. 

WARSZAWA 28 1. PAT, Posie- 
dzenie sejmowej komisji regulamino- 
wej, która ma obradować nad wnios- 
kami rządu w sprawie wydania pięciu 
aresztowanych posłów, zwołane zo- 
stało na wtorek dnia 1-g0 lutego 
przed pełudniem. Na porządku dzien- 
nym referat pos. Dobrzańskiego a 
powyższych wnioskach. Zachodzi 
jednak możliwość, że w. ciągu. sabo-- 
ty nastąpi posunięcie terminu posie- 
azenia ewentualnie na czwartek. 

4R3000930390000000000009040PYREO2 

Teiefon 131—62, 101—37. 
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Pos. Oojewódzki z NPCh. © roli prowokatory Związek Stowarzyszeń 
Koła polityczne w stolicy i całym 

kraiu poruszone zostały wczoraj re- 
welacjami „Głosu Prawdy* dotyczące- 
mi prowokatorskiej działalności posła 
Sylwestra Wojewódzkiego,  leadera 
Niezależnej Partji Chłopskiej. Zanim 
przejdziemy do treści zarzutów, nie 
od rzeczy będzie przypomnieć czem 
jest Niezależna Partja Chłopska. Po 
wyborach do Sejmu w r. 1922 nastą- 

piła pierwsza secesja z klubu Wyz- 
wolenia, secesja ta pod przewodem 
pos. Wojewódzkiego utworzyła no- 
we stronn ctwo chłopskie pod nazwą 
Niezależna Partja Chłopska. Cała 
działalność tej partji, z którą my tu 
na Kresach szczególnie mogliśmy się 
poznać, polegała na prowadzeniu 
propagandy komunistycznej pod fir- 
mą stronnictwa polskiego. Pod osło- 
ną mandatu poselskiego posłowie 
Wojewódzki, Balin, Szapiej,, Szakun, 
Hołowacz, Bon i Fiderkiewicz  bez- 
piecznie prowadzili robotę wywroto- 
wą. Porezumieli się w swoim czasie 
z Hromadą. Ustalono podział tery- 
torjum, na którem obie te wywroto- 
we grupy prowadziły swą niecną ro- 
botę. Ostatnio zaś podczas posiedze- 
nia Sejmu, na którem rozpatrywano 
wniosek o wydanie posłów  Tarasz- 
kiewicza et consortes, pos. Woje- 
wódzki, główny macher N. P. Ch. 
urządził demonstrację  antyrządową 
występując fako „obrońca uciešnio- 
nego ludu białoruskiego" Zza co ga 
wykluczono na miesiąc z posiedzeń 
sejmowych. 

W. świetle. rewełacyj „Głosu Praw: 
dy*, które jak twierdzą czynniki mia- 
rodajne istotnie są prawdziwe, pos. 
Sylwester Wojewódzki, «obrońca u- 
cieśnionego ludu białoruskiego» i a- 
postoł «dyktatury proletarjatu» przed- 
Stawia się jako prowokator i agent 
tak zw' defenzywy, a nie wykluczone 
jest również, iż pozostawał na usłu- 
gach obcego państwa. 

Twierdzimy—czytamy w «Gł. Pr.» 
— stanowczo, że p. pos. Wojewódz- 
ki, już w czasie piastowania manda- 
tu poselskiego, przez czas dłuższy 
pełnił funkcje płatnego konfidenta t. 
zw. <defenzywy». 

Mógł p. Wojewódzki przed wy- 
braniem go do Sejmu jako oficerjprzy- 
dzielony do oddziału II S. G, prowa- 
dzić pracegwywiadu lub kontrwywia- 
du. jest to siużba sztabowa tak sa- 
mo dobra i ważna, jak każda inna; 
jednak cała przepaść dzieli pracę w 
tym charakterze, od funkcji ajenta 
lub konfidenta, pobierajęcego doraź- 
ne pieniężne datki za swoje usługi. 

Cała ohyda «pracy» p. Woje- 
wódzkiego uwydatnia się wówczas 
dopiero, gdy zestawi się stanowisko 
zajmowane przezeń w sejmie oraz ns 
terenie okręgu wyborczego, jego 
działalności poselskiej z tą rolą, któ- 
rą dla «defensywy» odgrywał. Oto 
mianowicie, organizator ludu  biało- 
ruskiego, pod hasłami rewolucji agi- 
tujący za wprowadzeniem u nas «dy- 
ktaiury proletarjatu», przywódca i 
inspirator bojowych wystąpień sejmo- 
wych, zarówno swojego klubu, z Bia- 
łorusinów przeważnie złożonego, jak 
i klubu białoruskiego" w którym og- 
romnym cieszył się wpływem, —pod- 
jął się właśnie wywiadu na sprawy 
białoruskie. Podjął się badać wpływy 
Moskwy w fej dziedzinie i władze 
rządowe przestrzegać o ich roz- 
woju. 

P. Wojewódzki nietyłko relacjono- 
wał o swoich z kolegami, posłami 
białoruskimi, rozmowach, nietylko 
dososił wszystko, czego się mógł z 
rozmów ich dowiedzieć, nietylko pi- 
sywał obszerne raporty i referaty o 
stosunkach wśród ludności białorus- 
kiej i w białoruskim Klubie posel- 
skim, ale donosił również i personal- 
nie, denuncjował poszczegó!ne osoby 
z pośród kolegów-posłów. Q niekió- 

„złodziej z Bagilutlu* 
  

    

Т. 

My, doprawdy, mamy szczęście 

do tego, co się o nas pisze zagra- 

nicąl Mam oczywiście na myśli Wilno 

i nasz kraj. 
Tylu ich tu przybywa nas „oglą- 

dać* zagranicznych dziennikarzy i 

parlamentarzystów, tylu my  zagra- 
nicznym „wycieczkom* robimy honory 

miasta naszego, a bywa, że i okoli- 

com w szerokim promieniu; byle cu- 

dzoziemiec... raczył zainteresować się 

nami do tego stopnia aby aż do 

Wilna przyjechać, wnet niewiemy na 

jak wystarczająco wygodne krzesło 
go posadzić, czem naszą „staropolską 
gościnność zadokumentować... A gdy 

który z cudzoziemców, co o nas па- 

pisze — to albo ta będzie sławetna 
książka „Pologne, Pologne...* imėpana 
Oliviera d'Etchegoyen, aibo... 

Albo oto wyszła świeżo w Paryżu 
nakładem tak poważnej firmy wydaw- 
niczej, jak Plon, i umiejącej przewy- 

„ bornie kolportować na świat 
swoje wydawnictwa, wyszła książka 
p. Jana Mauciere'a „Sons le ciel póle 
de Lithaanie*, Okładka efektowna: па 
śnieżnobiałem tle czerwona tarcza 
herbowa Pogoni. liustracyj dobrych 
sporo. Rzecz pisana przejrzyście, iek- 
ko, popularnie. Wszystko, czego po- 
trzeba aby poczyiność książce zapew- 

      

rych posłach białoruskich, a podob- 
no nawet o niektórych tych, którzy 
dzisiaj są członkami jego klubu, pos. 
Wojewódzki relacjonował takie rzeczy 
i fakty, które, w razie udowodnienia 
ich przed sądem, pociągnęłyby za 
sobą wyroki długoletniego, ciężkiego 
więzienia. Robota ta trwała przez 
czas długi, zaczęła się wkrótce po 
otrzymaniu przez p. Wojewódzkiego 
mandatu poselskiego. Udało nam się 
dowiedzieć, że fuakcjonowsł on  je- 
szcze w tym samym charakterze w 
końcu r. 1923, 

Pobrał p. Wojewódzki w tym 
czasie poważne sumy dła siebie i 
mniemanych swoich pomocników. 
Marką polską pogardzał. Brał wyłącz- 
nie w „mocnych* walutach. 

Czy te godne funkcje trwają do: 
tychczas? Skłonni jesteśmy sądzić, że 
nie. Czy w tym czasie, kiedy p. Wo- 
jewódzki brał pieniądze z kontrwy- 
wiadu połskiego, nie brał też przy 
padkiem z wywiadowczych organiza- 
cyj obcych?—Natrafiliśmy, badając tę 
paskudną sprawę, na wersje, Właśnie 
w końcu roku 1923 lub 24 organa 
GPU. (dawnej Czrezwyczajki) wzgięd- 
nie sztabu czerwonej armji, były o 
tyle sprytne, że wykryły stosunek 
rzekomego rewolucjonisty i organi- 
zatora czerwonej roboty na Białej 
Rusi, do biura wywiadowczego pol- 
skiego, Wersja ta podaje, że nakryw- 
szy go na tem, przyrzekli mu prze- 
baczenie i uratowanie od samosądu 
jego naiwnych zwolenników za tę 
cenę, że zaniechawszy roboty dotych- 
czasowej, dła nich wyłącznie robotę 
prowadzić będzie, a otrzyma za to, 
oprócz „amnes!ji“—co laska. 
„m narazie. Zdaje się, że do: 

syč. 
Rewelacje „Gł. Pr.* odsłaniają 

jedną z najciemniejszych kart nasze- 
go S:jmu. Cóż wymagać od  prze- 
ciętaego śmiertelnika, jeżeli poseł na 
Szjm „wybraniec marodu* to jedna 
zgnilizna morałna, i 

Sprawa pos. . Wojewódzkiego о- 
barcza odpowiedzialność również i 
te rządy poprzednie, które korzystały 
z usług prowokatora, podjęta zaś w 
tej chwili, rzecz naturalna będzie wy- 
zyskana przęz czynniki wrogie dla 
cełów propagandy antypolskiej. 

LIKE TIA PORAO DIY © REKE SES RZE! 

Książka dla młodzieży, 
Pragnąc zaznajomić społeczeństwo 

z akcją zainicjowaną przez Minister- 
stwo Oświaty, zamierzającą do po- 
większenia bibljoteczek dla młodzie- 
ży szkół powszechnych i propagandą 
czytelnictwa, z całą świadomością 
wskazać musimy na niebezpieczen- 
stwo, wypływające z braku dobrej 
książki, która jest jedynym apraw- 
dzianem poziomu kulturainego dane- 
go narodu, jest tym świadectwem, 
jakie naród sam sobie wystawia w 
walce o współobywatelstwo z innymi 
narodami Świata. 

Jednym z objawów powojennej 
psychozy jest ogólny upadek czytel- 
nictwa, powodujący zastój w handlu 
księgarskim i zmniejszenie się ruchu 
wydawniczego, w szczególności zaś 
spadek liczby książek dla młodzieży, 
których w całej Polsce ukazało się w 
roku 1924 ogółem 299, w r. 1925— 
276, a w pierwszym kwartale 1926 
już tylko 46. Jednocześnie szerokie 
rozpowszęchnienie znalazła literatura 
sensacyjna i brukowa, wytracając z 
rąk młodzieży poważną ideową 
lekturę. 

To też w chwili obecnej stan 
bibljotek dla młodzieży, szczególnie 
szkół powszechnych, wymaga popra* 
wy zarówno pod względem ilości 
jak i jakości książek, a czytelnictwo 
młodzieży—znacznie większego niż 
dotychczas zainteresowania ze strony 
nauczycielstwa i społeczeństwa. 
„ Ministerstwo W. R. i O. P. wyzna- 
czyło miesiąc luty 1927 r. na cele 
propagandy czytelnictwa i powiększe- 

itQy niebem... 
nić. Akuratny article de Paris, 

Są to wrażenia z sześciotygodnio- 
wego pobytu na teryterjum Republiki 
Litewskiej, głównie w Kownie, Кап- 
cuskiego belletrysty p. Mauclere'a 
autora powieści „L'infernale“, «La 
sorciere d'Oya>, etc. *) 

Jaki był cel wycieczki paryskiego 
literata aż... na keuiec świata (jakim 
niejednemu Paryżaninowi wydają się 
nasze strony)? Cel? Rapprochement 
intelectuel franco-litkuanien. Zbliżenie 
się francusko-litewskie na poiu umy- 
słowem. Chciał poznać Litwę i Litwi- 
nów—a j, o ileby się dało, szersze 
dać w Litwie rozpowszechnienie książce 
francuskiej. Rzecz oczywiście rzadka, 
aby rodowiły i zasisdziały paryżanin, 
w dodatku słabowity, zdecydował się 
na podróż daleką i to specjalnie do 
Kowna; nie wia Warszawa, broń Boże, 
lecz prosto, prościutko do Kowna. 
Lecz—to kwestja gustu. Dość, że p. 
Mauclere pojechal. A miał w Kownie 

cały przyjaciela. Podaje tylko pierwszą li- 
terę nazwiska: mor ami T. 

Przyjaciel T. był też mu w Repu- 
blice Litewskiej przewodnikiem; z wy- 
biinemi osobistościami zapoznał, sta« 
  

*) Nie należy identyfikować p. Jana 
Maucićre z również belletrystą ale zarazem 
świetnym essayslą i krytykiem Sataki, z Ka- 
milem Mauclair. 

Młodzieży. 
W czasie gdy rząd był zajęty 

energiczną likwidacją Hramady — 
niszczącej tu na kresach naszą pań: 
stwowość, przed niejednym mogło 
się zjawić pythnia: czy to wystarcza? 

| rzecz jasna, sama negacja zła, 
jego wytępienie doszczętne — całej 
roboty nie dokona. Za negacją teraz 
w krok muszą nadejść prace pozy- 
tywne twórcze. 

Gdy mowa o pozytywnej kont. 
rakcji przęciw Hramadzie i innym 
podobnym destrukcyjnym 'czynnikom 
trzeba wspomnieć o Stowarzyszeniach 
Młodzieży Polskiej, organizacji która 
skupiając młodzież pozaszkoiną szcze- 
gólnie na prowincji stanowi skutecz- 
ną przeciwwagę szkodliwej robocie 
wrogów. 

Praca i działalność tych | Stowa- 
rzyszeń (istniejących zresztą w całej 
Polsce) tem skuteczniejszą jest i tem 
bardziej poważną, że opiera się na 
zasadach zupełnej apartyjności. Mło- 
dzieży o niższym poziomie kuliural- 
nym nie sposób skupić dla jcelów 
palityczno-partyjnych, bo wtedy za- 
sieje się w ich duszach nienawiść. 
Diatego to wystąpienia Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej mają charakter 
religijny, narodowy, społeczny i kul- 
turalny, ale i na tem koniec. 

Że powyższe zdania nie są przy- 
puszczeniem ale prawdą _ istotną, 
świadczyć może choćby świadectwo, 
tak ostrożnego i nieufuego organu 
jak „Kurjer Wilenski“ i artykuły w 
„Gazecie Porannej* o przemówie- 
niach Przedstawicielą Związku Pomor- 
skiego przychylnych dia rządu. Zw. 
Stow. Młodzieży w Wilnie istnieje 
od roku i skupia 4000 członków w 
sto-dwóch kołach, a współpracuje z 
niem koło 150 osób ze starszego 
społeczeństwa. 

_ Związek organizuje Stowarzysze- 
nia przeważnie na prowincji i ma sta- 
łych instruktorów w różnych punk- 
tach, Białymstoku, Lidzie, etc. 

Celem organizacji jest wychowa- 
nie młodzieży w duchu katolickim i 
polskim z uwzględnieniem wszelkich 
dziedzin wychowania. Związek zakła- 
da szkoły (szkoła męska działu odzie- 
żowego, szkoła żeńska robót domo- 
wych). Związek współpracuje ze 
Wszelkiemi organizacjami, stojącemi 
na gruncie katolickim, podkreślając 
tem swoją apolitycznaść. Biuro związ- 
ku na Zawalnej 8, posiada składnicę 
wydawnictw dla młodzieży pozaszkol- 
nej. Wskazaną jest jak najszersza 
współpraca (starszego społeczeństwa 
w Stowarzyszeniach Młodzieży. 

Współpraca taka będzie pozytyw- 
nem ugruntowaniem państwowości 
polskiej wśród ludu naszego. 

LS TTT ZA RITEK 
nia bibljoteczek dla młodzieży szkół 
powszechnych, akcję tę powierzając 
władzom i inspektorom szkolnym i 
powołując do współpracy wszystkie 
czynniki dbałe o dobro kultury 
poiskiej. 

Praca powyższa zostanie przepro” 
wadzona równocześnie w  całem 
Państwie, jednakże bezwarunkowo 
największe zadanie będzie miała do 
spełaienia na naszych kresach, dając 
w rezultacie zdrowy pokarm licznym 
rzeszom młodzieży naszych wsi i 
miasteczek, Fundusze na książkę dla 
młodzieży winno dać samo społe- 
czeństwo w drodze dobrowolnych 
składek ewentualnie poparcie imprez 
dochodowych organiżowanych przez 
władze szkolne, jak przedstawień, 
koncertów i t. p. ‚ 

W akcji tej nikogo zbraknąć nie 
powiano. 

W poczuciu ciężącego na nas 
obowiązku wszyscy musimy poprzeć 
finansowo i ideowo propagandę zdro- 
wej lektury dla młodzieży, pamiętając 
że dobra książka jest skarbem i bo- 
gactwem narodowem, jest puklerzem 
brooiącym naród od upadku i zgni- 
lizny. 

W. H—rt. 

licę i kraj pokazał. Tam też, na Litwie 
kowieńskiej nastawiono p. Mauclere'a 
tak, że napisał i wydał książkę, pod 
względem temdencji politycznej jakby 
napisaną przez najrodowitszego litew* 
skiego nacjonalistę, z pod znaku «wal- 
ki o Wilao»—per fas et nefas: 

Metoda, którą się p. Mauclere 
posługuje jest ta, aby przemilczeć 
wszelki ślad polskości nietylko na 
Żmudzi, w bylem Księstwie Żmudz- 
kiem, lecz i w byłem żwojewództwie 
Wilenskiem i województwie Trockiem. 
Przemiiczeć! Todschweigen, jak wyra- 
żają się Niemcy. Dać wyobrażenie 
zagranicy, że od Kłajpedy do Grodna, 
od Połągi aż za Miūsk nie zostawiła 
po sobie najmniejszego śladu ani 
państwowość polska ani kultura polska. 

Autor książki p. Ł <Pod bladem 
niebem Litwy» bierze od razu akord, 
co będzie jak dominanta nadawać 
ton całemu jego — dziełu. Oto ów 
akord ujęty w formę introdukcji: «Na 
początku XV-go stulecia pod berłem 
Witawasa Wielkiego, zwanego Królem 
Morza przez dworaków, sięgało Wiel- 
kie Księstwo Litewskie granicami swo- 
jemi od Bałtyku do Czariego morza. 
Miało obszaru 1.200.000 kilometrów 
kw. A w 1926-tym Republika Litewska 
w dziewiątym roku swego istnienia, 
sięga tylko od Tylży do Dzwińska 
mający obszaru zaledwie 50000 kw. 
kilometrów», **| 

P. Mauciere dodaje: «Między tenai 

Oficjalny telegram kowieńskiej kurji metro- 
politalnej. 

Oficjalny telegram, jaki nadesłała kowieńska kurja arcybi- 
skupia do tutejszej kurji metropolitalnej, potwierdza wiadomość 
o zgonie b. biskupa wileńskiego Matulewicza. Zgon nastąpił 
w dniu 27 b. m. О godz, 4-tej nad ranem w klinice Hagentorna 
w Kownie po operacji ślepej kiszki. 

Pogrzeb ks. Matulewicza ódbędzie się w sobotę dn. 20 bm. 
w Kownie w tamtejszej bazylice. Jako przedstawiciele wileńskiej 
kapituły wyjeżdżają do Kowna ma pogrzeb szambelani papiescy 
ks. dr. Antoni Wiskont i ks. kanonik Lucjan Chalecki. 

Przyjaciele „Hramady* w Mińsku. 
W dniu wczorajszym nadeszła do Wilna wiadomość o dalszych demon- 

stracjach w Mińsku organizowanych tym razem przez komsomoł a skierowa- 
nych przeciwko aresztom komunistycznych posłów z Hramad 
polskie. Na ulicach Mińska zorganizowano powtórnie szereg 

przez władze 
eców i powzię- 

to między innemi rezolucje domagające się wydania przez III Międzynaro- 
dówkę odezwy do robotmików i włościan całej Europy potępiając terror 
władz polskich. 

12 tonn złotasowieckiego przewieziono przez 
Estonję. 

Z Rewia donoszą: Dn. 26 bm. do portu zawinął statek statek bolszewicki <Sowiet» 
ładowany 12 tonnami złota sowieckiego w 235 skrzyniach. Złoto te było swojego 
Czasu deponowane w Londynie, dla zabezpieczenia sowiecko-angielskich układów han: 
dlowych. Ponieważ rokowania te nie dał 
powaźny kryzys, rząd sowiecki 
nosi 1.700.000 funtów szterlingów. 

rezuitątów, a w Rosji 
ostanowił cofnąć złoto do Moskwy. 

daje się odczuwać 
artość złota wy- 

Całkowity transport przełożony został do specjalnego wagonu przysłanego % 
Moskwy, ze stalowemi ścianami. Na prośbę posła sowieckiego Piotrowskiego, władze 
estońskie ochraniały wagon aż do granicy sowieckiej. 

LEI 

Dyskusja budžetowa w Sejmie. 
Sprawa pos, 

WARSZAWA, 28. I. Pat. Przed 
porządkiem dzienuym zażądał głosu 
poseł Poniatowski (Wyzw.), oświad- 
czając, że wobec rewelacji o pośie 
Wojewódzkim, które przyniósł dzi- 
siejszy „Głos Prawdy”, w interesie 
Sejmu leży aby zarzuty postawione 
mu były jaknajszybciej zbadane, abyś- 
my mieli pewność czy taka działal 
ność na terenie Sejmu była możliwa. 
Mówca zwrócił się z zapytaniem do 
Marszałka Sejmu co zamierza uczy” 
nić w tej sprawie. Marszałek odpo- 
wiedział, że artykuł „Głosu Prawdy* 
jest mu znany i postawione w nim 
zarzuty są tak ciężkie, że aż zdają 
się być nieprawdą. Zwrócę się, oświad- 
czył Marszałek, do Rządu po infor- 
macje w tej Sprawie, bo gdyby na- 
wet poseł Wojewodzki nie zażądal 
sądu marszałkowskiego, a muszę 
zaznaczyć, że zwrócił się o to do 
mnie przed kilku miautami, to mu- 
siałbym u urzędu wszcząć tę sprawę. 
Gdyby zarzuty „Głosu Prawdy* okas 
zały się prawdziwemi mielibyśmy do 
czynienia z czynem wprost chydnym. 

Budżet M, S. 
Izba przystąpiła do budżetu Mini- 

sterstwa Spraw Zagranicznych. Wice* 
premier Bariel przemawiając w obro- 
mie budżetu podkreślił iż różnica 
wysokości kwoty na urzędy zagra- 
niczne powstała wskutek różnicy kre 
sów walut zagranicznych, 

Pos Badzian (PPS) referował bud- 
żet Najwyższej Izby Kontroli, Refe- 
rent przedstawił budżet ten ze stano: 
wiska czysto cyfrowego, gdyż o dzia- 
łalnośści Najwyższej Izby Kontroli 
kemisja budżetowa i plenum Sejmu 
będą obradowały oddzielnie. 

Pos. Polakiewicz (Str. Chł.) refe- 
rował budżet Prezydjum Rady Mini- 
strów podnosząc, iż poważne o- 
szczędności osiągnięto w części ad: 
ministracji wskutek reorganizacji Pre- 
zydjum i połączonej z tem redukcji 
personelu. Nad obu temi budžetami 
nie odbyła się dyskusja. 

Budżet Ministerstwa Wyznań Re- 
ligijnych i O. P. referował pos. ks, 
Kaczyński (Ch. D.) zaznaczając ko- 
nieczność utworzenia przez rząd w 
porozumieniu z czynnikami sejmo- 
wemi i nauczycieistwem rady wy- 
chowania narodowego, która winna 
opracować państwowy program na- 
uczania. 

dwoma datami łeżą wypisane bolesne 
dzieje, leży cała okrutna przeszłość 
Litwy». 

A my dodamy: 
Paryski literat położył palec aku- 

rat na same jądro «kwestJi liteswkiej». 
Właśnie ten sea o dawnej wielkości 
Wielkiego Księstwa Litewskiego spo- 
koju nie daje Litwinom, życie im sa- 
mym i poniekąd Europie zatruwa. 
Wielkie Księstwo sięgało od Baltyku 
do Czarnego morza a nasza mizerna 
Repuslika ma wszystkiego 56.000 |ki- 
lometrów obszaru! Jestże w tem spra- 
wiediiwość? A przedewszystkiem' czy 
można tem nasycić ambicję narode- 
wą2 Jakto? Dziewięć już iat mamy 
suwerearią, państwową  aiepodleg- 
łość a nie zdołaliśmy nawet Wilna 
„odebrać” Polakom? Jakąś tam tylko 
Kłajpedę oderwaliśmy od Niemiec... Co 
to znaczy! 

Oto trausponowany na proste, 
jasne słowa: akord, którym p. Mau- 
сё:е rozpoczął swoją książkę. 

| se) Dodane na począiku i końca książ- 
ki dwie raspki kolorowe dokładnie to ilm- 
strują. Jedna pokazuje jak małemi w perów- 
naniu do Litwy z r. 1 były Polska eraz 
W. Ke. Aa o ielejore do- 
k akis okolice zisiejsze (skrom- 
m oai: ikeesie. Republika Li- 
tewska uważa, że granice jej powinne się- 
gać nawet wcaje daleko za Mołodeczno, i 
bez mała pod Słuck a obejmować powinne 
nietyiko Wilno lecz i Grodno, Augustów i— 
Brasław. 

Wojewódzkiego. 

Wicepremier Bartel zabierając głos 
zauważył, że w mie mniejszym  sto- 
pniu niż Marszałek Sejmu byl  ude- 
rzony rewelacjami „Głosu Prawdy* 
i poświęcił już tej sprawie dzisiaj 
trzy godziny czasu. Uruchomiłem 
cały aparat, oświadczył wicepremier 
aby dojść czy zarzuty są słuszne, a 
już ten materjał jaki dotąd zdołano 
zebrać stawia rewelacje „Głosu 
Prawdy“ ma płaszczyźnie zupełnej 
prawdy (głosy w całej Izbie: „haūba“). 
Wiadomości te w ciągu dzisiejszego 
dnia uzupełnię i zebrany materjał 
oddam Panu Marszałkowi do rozpo- 
rządzenia. Marszałek Sejmu oświad- 
czył że sprawę ię zbada gruntownie 
i wyciągnie odpowiedaie konsekwen- 
cje. 

Następnie Marszałek  zapowie- 
dział, że jeżeli referenci budżetowi 
nie będą na sali w chwili przystąpie- 
nia do odpowiednich działów, trzeba 
będzie się zadowoinić sprawozdaniem 
budżetowem, ogłoszonem drukiem. 
Nisobecni mówcy również tracą głos. 

Z. Oświaty. 

Pos. Barański (Klub Pracy) zgła- 
sza wniosek © podwyższenie kwot 
na budowę szkót z dwóch miljonów 
na trzy miljony złotych. 

Pos Czapiński (PPS) uważa, iż 
wbrew konstytucji i konkordatowi 
faktycznie wprowadza się szkoły wy* 
znaniowe w Polsce czego dowodem 
jest okólnik w sprawie przymusowych 
praktyk religijnych. Mówca stawia 
rezolucję wzywającą rząd do cofnię- 
cia rozporządzenia o przymusowych 
praktykach religijnych w szkole, 

Pos. Wygodzki (Koło Żyd.) u- 
skarża się, iż szkoły powszechne z 
językiem wykładom hebrajskim j ży- 
dowskim nie otrzymują od rządu 
subwencyj, a od samorządu bardze 
niewiele. Szkoły nie mają też praw 
publicznych, a uzyskanie koncesji jest 
uirudnione, 

Po przerwie w dalszej dyskusji 
nad budżetem Ministerstwa Oświaty 
przemawiał pos. rabin Lewin (Koło = 
Żyd.). Pos. Lewin sprzeciwia się re- 
zolucji pos. Wygadzkiego (Koło Żyd.) 
© zmianie ordynacji i dopuszczeniu 
kobiet do głosowania, stwierdzając, 
że pos. Wygodzki stawił tę rezolucję 
chyba we własnem imieniu. 
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Posłuchajmy. 
Qto zaraz na wstępie, zarys dzie- 

jów Litwy. Niema oczywiście, żadne- 
go Witolda i żadnego Jagiełły. Jest 
Vytautas i Jagaila. Od dawna Pola- 
cy tylko czyhali jakby zagarnąć Litwę 
trzy razy tak wielką jak ich państwo 
i nieskończenie potężniejszą. Zmusili 

królowę Jadwigę wyjść za księcia li- 
tewskiego. Nie ona jemu lecz on jej 
wniósł wiano., Cała Litwa protesto- 
wała. Wytautas stanął na jej czele, Je- 

o rządy to apogeum Litwy, Qa to, 
ytautas rozgromił w 1410 r. Zakon 

Krzyżaków pod Tannenbergiem. Jed- 
nem słowem nie wspomniany Jagielio. 
W wielkiej armji Vytautasa byli tam ja- 
cyś Polacy... Były przecie oddziały 
ruskie i czeskie... Słowem, Vytautas 
panował (dominait) od Baityku do 
Kaukazu, od Połągi do Odesy, od 
Lwowa do Riazania „czyli nad poło- 
wą Rosji zachodniej z roku 1914 go”; 
on to zaprosił do Łucka na walny 
zjazd: legata papieskiego, cesarza nie- 
mieckiego, króla duńskiego, króla pol- 
skiego (owego właśnie Jagaiłę) posłów 
sułtana i chana tatarskiego... Pięćdzie- 
siąt dni trwały uroczystości i fsty... 
Cesarz niemieeki przyrzekł przysłać 
Vytautasowi koronę... „W miesięcy kii- 
ka potem—opowiada p. Mauc'żre — 
wysłańcy cesarza niemieckiego wieźli 
dla Vytautasa koronę. Jechali przez 
polską puszczę. Wpadli w jakąś za- 
sadzkę. Nikt już nigdy patem nie wi- 

Podziękówanie. 
_. Wszystkim, którzy w jakiejkolwiek for- 

mie okazafi mi serdeczne współczucie Oraz 
przyszli z pomocą w ciężkich chwilach po 
stracie ś. p. męża mego Kazimierza Wim- 
bora składam niniejszem wyrazy serdeczne* 
go podziękowania i wdzięczności. 4 

W szczególności dziękuję Przewielebne- 
mu Duchowieństwu z Jego Eracelaicją Me- 
tropolitą Wileńskim Arcybiskupem Jałbrzy- 
kowskim, J. BE. Biskupem K. Michalkiewi- 
czem i z j. Ę. Biskupem Wł. Bandurskim 
ną czeje, ks. Prałatowi Sawickiemu, Przed- 
stawicielom Przewielebnego Duchowieństwa 
wszystkich wyznań, Reprezentantom Władz 
Państwowych—cywiinych i wojskowych— 
oraz samorządowych z Wojewodą Włady- 
sławem Raczkiewiczem na czele, Sądownic- 
twu i Prokuraturze z Prezesem Sumorokiem, 
wszystkim Organisscjom i Stowarzyszeniom, 
Kolegom, Przyjaciołom i osobom, które od- 
dały zmarłemu ostatnią posługę. E 

Jednocześnie składam serdeczne podzię- 
kowanie lekarzom i Zarządowi Szpitala & 
prof. Mickejdą na czeje za troskliwą i pełną 
poświęcenia opiekę, roztoczoną nad Ś. p. 
mężem moim w ostatnich dniach jego Życia. 

J. Wimborowa. 
ASN T TTT TEN 
Zjazd korporacyj akademickich, 

POZNAŃ, 28. I. Pat. Dziś rozpo- 
czął się tutaj Vli zjazd związku pol- 
skich korporacyj akademickich, repre- 
zentującego 57 korporacyj. Obrady 
zjazdu poprzedziło nabożeństwo W 
kościele farnym, skąd  korporanci 
udali się ze sztaadarem do uniwer- 
sytetu. 

Nowa prawica wę Francji 

GDAŃSK, 28! PAT. „Danziger 
Ztg.* zamieszcza artykuł barona 
Fabre-Luce z Paryża, przywódcy 
t. zw. mowej prawicy we Francji 
Autor zajmuje się obszernie kwestją 
pansuropejską, poczem oświadcza SiĘ 
za zwróceniem Niemcom utraconych 
przez nich w czas e wojay światowej 
obszarów. 

Oburzenie gdańskie. 

GDAŃSK, 28. |. PAT. Tutejsza 
prasą niemiecka rozpisuje się z og- 
romnem oburzeaiera o wystąpieniu 
posła socjal-demokratycznego Klos- 
sowskyego, ktory na ostatniem posie- 
dzeniu sejmu gdańskiego podniost 
z uznaniem gorącą opiekę roztacza- 
ną przez konsulaty pelskie w Argen- 
tynie mad emigraatami  polskiemi, 
znajdującemi się z powodu braku 
zatrudnienia i środków finansowych 
w rozpaczliwem położeniu. Pos. KIos- 
sowsky przeciwstawił tę działalność 
konsulatów polskich postępowaniu 
władz gdańskich, którz wcale nie 
troszczą sią o los emigrantów. 

+ 

Dyktator grecki uwięziony na 
Krecie. 

ATENY, 271. PAT. Na podstawie 
uchwały Rady ministrów, b. dyktator 
Pangalos został ubiegłej nocy prze- 
wieziony na Kretę, gdzie pozostanie 
nada! jako więzień. Ze strony poin- 

formowanej oświadczają, że krok ten 

należy tłomaczyć tem, że ze strony 

oficerów przychylnych Pangalosowi 
zachodzi obawa usiłowania zwolnienia 
-b. dyktatora i obalenia gabinetu ko- 
alicyjaego. 

  

Dzierżawy majątku 
większego poszuauje od zaraz inży- 
nier— rolnix w woj. Wileśskiem lub 

Nowogródzkiem. 
Zgłoszenia listowne lub _ osobiste, 

Wilno Kanarskiego 3, 1el. 946. 
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Rysownik „DUNCIO* 
wykonuje wszełkiego rodzaju rysunki |. 
piórkiera i więzlem, jakto: reklamy, | 
winjety, ilustrację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia piekarmia «Udziałowa» róg 

Mick'ewiczą i Garbarskiej. 

  

  

| Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 

a taq do _ bielizny 
i celów małarskich, 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjofanie złotemi medalami. 

W sędze do nabycia.       
  

dzial koron przeznaczonej dla wiel- 
kiego księcia litewskisgo“. 

W tym tonie i w ten deseń cały” 
wykład na zagranicę dziejów Litwy 
„W 1704 Litwa—pisze p. Mauciere 
ledwie żywa pod knutem rosyjskim, 
o granicach niemiłosiernie šcišnietych, 
zagrożona trzecim rozbiorem, posia- 
nowiła losy swoje powierzyć obywa- 
telowi godnemu być dyktatorem i 
zdolnega stanąć w obronie swych 
braci. Wybór. Litwy padł na Kościusz* 
kę. Z pochodzenia Litwia, wielki ten 
patrjota nabył przy boku Waszyngto- 
na wiedzę militaraą a we Francji in- 
klinację do ideałów emancypacyjn 
Da. 24 kwietnia 1794 wybuchła insu- 
rekcja w Wilnie, powołała do życi 
un Conseil supreme litkuanien.. etc. 
etc". O Krakowie, Potsce, Racławi 
cach, broń Boże — ani slowal Ko, 
eiuszko był bohaterem narodowym 
tewskim, Również i w 1863 było li- 
tewskie powstanie. Przewodził mu 
Kalinowski, dictateur lithuąnien, 
wet gdy mu zaproponowano aby do- 
pomógł «sąsiadce», odparł wyniośle, 
że pomagać może, lecz zaric w Świe- 
cie, losów Litwy nie odda w maco- 
sze ręce Warszawy! 

jak wyglądają pod piórem fran" 
cuskiego «historyka» tutejsze wypad- 
ki powojenne — łatwo sobie wyo- 
brazić. 

Z zapasem nielada wiedzy histo” | 
rycznej w głowie i w sercu jedzie 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Wystawa Ziem Wschodnich 
w Wilnie; 

W roku przyszłym edbędzie się 

w Wilnie Wystawa Ziem Wschod- 

nich, poświęcona cksponowaniu wy- 

łącznie produktów gospodarczych na- 

szych Kresów. Inicjatywę wystawa 

zawdzięcza panu profesorowi St. 

Ehrenkreuizowi, oraz p. prez. Bohda- 

nowiczowi, którzy wielkich dołożyli 

starań, żeby słuszną myśl doprowa- 

dzić do celu, 

Najpierw odbyło się u p. dyr. Bia- 

jasa kilka zebrań organizacyjnych. 

Na ostatniem <ebraniu dokonano wy- 

boru prezydjum, w sklad którego 

* weszli przedstawiciele  miejscowega 

przemysłu. Na prezesa wybrano p. Boh- 

danowicza. 

Sekcję finansową twortą pp. Ro- 

zeutali, Milkiewicz i Białas. 

Prezydjum postanowiło urządzić 

wystawę w Wilnie. Projekt ten spot- 

kał się jednak z opozycją przedsta: 

wicieli niektórych miast, głównie 

Grodna. Dziś po definitywnem roz- 

strzygnięciu miejsca, w którem wy- 

stawa się odbędzie, nie ma już ta 

różnica zdań większego znaczenia. 

Ż uwagi jednak ma często nie- 

ścisłe informacje w prasie co do mo- 

tywów, wysuwanych na korzyść U- 

rządzenia wystawy w Warszawie, U- 

ważaliśmy za wskazane zwrócić się 

o wyjaśnienie do b. wojewody wi- 
łeńskiego p. W. Romana, przyjmują- 

cego bardzo czynny udział w  pra- 

cach centralaego komitetu wykonaw- 

czego Wystawy ziem wschodnich, któ- 

ry współpracownikowi naszemu ©- 

świadczył między innemi: 

„Rozumieliśmy, że wystawę na- 

leży odbyć w Warszawie, a to dla- 

tego, żeby stan gospodarczy Kresów 

naszych przedstawić ad oculos całe- 

mu społęczeństwu. Warszawa jako 

stolica i centrum Państwa gości u 

siebie najchęiniej nie tylko swoich 

©bywateli, ale i cudzoziemców: Uwa* 

żałem tedy, że jeżeli chodzi o spo+ 

pularyzowanie Ziem Wschodnich—to 
tak pod względem etnograficznym 

jak i komunikacyjaym jedynie War- 

szawa mogłaby skupić największą 

ilość osób zainteresowanych. Drugi 
wzgłąd, przemawiający za Warszawą, 

to olbrzymia przestrzeń Kresów. Łat- 
wiej możnaby skupić eksponaty w 
Warszawie. Wreszcie trzeci wzgląd 

to technika urządzeniu wystawy. | 

znowu Warszawa najpraktyczniej па- 

daje się na teren wystawy. Posiada 

ona już zgrupowane okazy ze wszyst- 
kich ziem państwa i ze wszystkich 

dziedzin przemysłu drzewnego, rol- 
miczego i t. d. Nawet kupiectwo о- 

gniskuje się w Warszawie i tu jest 
zgrupowane. Wysłuchaliśmy na ze- 
braniu w instyłucie badania stanu 
porodowe Ziem Wschodnich 

Ponieważ Rząd wypowiedział się 
za Wilmem, przeto rzecz tę uważamy 

za rozsirzygniętą. 

Eug Sch. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (о) Z posiedzeń Okragowei Ko- 

misji Ziemskiej w Wilnie. dn. 26 i 27 
stycznia odbyły się EZ przewodnictwem 
os Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 

iinie p. St. Łączyńskiego, posiedzenia 
Paz Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

dniu pierwszym posiedzenia zostały 
powzięte uchwały, ш. ., w sprawach na- 
stępujących: 

1) sprawy ze skarg odwoławczych: a) 
Witolda Kucewicza na orzeczenie komisji 
uwłaszczeniowej na pow. Wileńsko-Trocki 
w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz Józefa 
Januszewskiego z tytułu długołetniej dzier- 
żawy gruntów zaścianka Podjeziory ze skła- 
ou majątku Ołona, własność W. Kucewicza, 
gminy: Rudziskiej, i b) Jana Trofimowicza 
na orzeczenie Komisji uwłaszczeniowej na 
powiat Święciański w przedmiocie uwłaszcze- 
nia spadkobierców Wład. Łysienko gruntów 
zaśc. Gadziszki, gm. Davgieliskiej,—zosiały 
odroczone. 

2) Zatwierdzone zostały projekty scale- i 
nia gruntów: a) folw. Woickielany, pow. 
Brasławskiego, i b) wsi Zełaniszki, pow. 
Święciańskiego. 

3) Zatwierdzono u*łady dobrowolnej ii- 
kwidacji serwitutu pastwiskowego, obciąża- 
jącego majątki: a) Nowosiołki, pow. Oszmiań- 
skiego, własność Jadwigi Hutten-Czapskiej 
na rzecz wsi Antonowszczyzna; b) Konwa- 
liszki, pow. Oszmiańskiego, własność Janiny- 
Zofji Umiastowskiej-Milewskiej, na rzecz 
wsi Masiuny; c) Belmont, pow. Brasławskie- 
go, własność Elżbiety Broel-Platerowej, na 
rzecz wsi Wincki. 

4) Uchwalono wdrożyć 
przymusowej likwidacji pastwiskowego ser- 
witutu, obciążającego majątki: a) Klewica, 
pow. Osziniańskiego, własność Janiny-Zofji 
Umiastowskiej-Milewskiej, na rzecz gospo- 
darzy wsi Jakóbiszki, b) Poleś, pow. Świę- 
PROZY własność Marji Ekse, na rzecz 
wsi Żerdeliszki; c) Ksawerynów (ur. Za- 
riecznoje), pow. Dziśnieńskiego, własność 
Pinskiera i Laudańskich, na rzecz wsi Wiel- 
kie Siołe. 

‚ 5) Uchwalono rozszerzyć obszar scale- 
nia gruntów wsi Zadworec, gm. Bohińskiej, 
pow. Brasławskiego, przez włączenie grun- 
tów z dóbr Bohin. 

6) Uchwalono wdrożyć postępowanie 
scaleniowe gruntów 14 wsi, położonych w 
różnych powiatach województwa Wileń- 
skiego. 

siępowanie 5 

Sprawa zamiechania postępowania scale- 
niowego, wszczętego na mocy orzeczenia 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie, za- 
fwiewdadhęgo orzeczeniem Głównej Komisji 
Ziemskiej w Warszawie, wsi Charki, gm. 
Dołhinowskiej, pow. Wilejskiego i ntów 
Charkowski Las z majątku Wielki Serwecz, 
własność Wincentego Poklewskiego-Kozieli, 
—została odroczona. 

W dniu drugimi posiedzenia zostały roz- 
patrzone 32 sprawy, |dotyczące zatwier- 
dzenia projektów scalenia gruntów oraz 
wdrożenia postępowania scaleniowego etc. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 28 
stycznia rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 
44,50 zł, za 1uQ kig., owies 34—36, A 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę — 
34, otręby żytnie 27 — 29, pszenne 28—30, 
ziemniaki 850 — 10.10. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

MELDA WARSZAWSKA 

28 stycznia 127 +, 

Dewizy ! wniuży. 

  

Erans Эрга. — Кароо. 

803 8% 891 
124 85 125 16 124.54 
359,55 3:9 23 358,45 
43.53 +>16 ч3.45 
8:7 899 8,5 
35,45 35,54 35,36 

я 26063 2060 | 26,51 
Sxwajcarja 173,05 113 43 112 62 

Wiedeń 12683 127.16 126.54 
Włochy 38 75 38,85 38,65 

Papiery Procentowe 
8 proc. pożyczka konw. 97.25 097, — 
Pożyczka dolarowa 49.25 49,30 49,79 
Pożyczka kolejowa 04— 93,50 — 
5 pr. pożycz. komw  4,8— 5050 49,50 
4 proc. sty zast 
ziemskie złotowe 40,00 41,50 41,36 

oc warsz. złotowe 50,— 40,80 
45 proc. warsz. złótowe 46,85 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 
4 proe. listy ziemskie  36,— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 28 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,931/, — 8,93 

Czeki i wpłaty. 

New Jork 8,97 — 8,96 

Złoto. 

4,741/; — 4/T31/a 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 żąd. 3450 —pł, 3350 

26— 

Ruble 

  

KRONIKA 
  

SOBOTĄ 

29 Das 
Franciszska S. 

Jutro 
Martyny P. 

Wsch. 6ć, o g. 7 m. 28 

Zach, eh ug, 16 m. 15, 

      
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. S. B, 
z dnia 28—1 1027 r. 

| 764 

| - 26 

Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
średnia 

Opad za do: 
bę w mm, ) о1 

Wiatr 
przeważający ) Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pochmurno, (mgła, Śnieg. 
Minimum za dobę — 60C. Tendencja bare- 
metryczna stały spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę ś. p. ks. biskupa Matule- 
wicza. Z powodu zgonu }. E. Arcy: 
biskupa Jerzego Maiulewicza, byłego 
biskupa Wileńskiego, w Bazylice Ka- 
tedrainej o g. 9 i pół w sobotę 20. 1, 

dzinie 12 w południe odbędzie się w 
Kościele św. Trójcy przy ul. Domi- 
nikańskiej uroczysta suma—podczas 
której Pocztowe Kółko śpiewack e 
„Radio* odśpicwa mszę słyanego 
kompozytora H. Molitora. 

URZĘDOWA 

— Wyjazd Starosty Grabow- 
skiego. Onegdaj opuścił Wilno b. 
Starosta Wileńsko-Trocki, a ostatnio 
radca Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego p. Bolesław Grabowski. 
P. Grabowski udał się do Gostynina 
na Kujawach, dokąd powołało go 
roin. Spr. Wewn. na stanowisko Sta- 

sty. 
M P. Bolesław Grabowski pracował 
od szeregu lat na terenie kresowym, 
a mianowicie: przed wojną w Nie- 
świerzu—jako burmistrz — pozosta- 
wiając tam liczne ślady swej rozum- 
nej gospodarki, następnie kolejno, 
jako Starosta Słucki, Prużański, Świę- 
ciański, Wileńsko-Trocki i ostatnio 
radca Wil. Usz. Wojew. 

MIEJSKA. 

— (t) Wstęp do szpitala św. 
Jakóba czasowo wzbroniony. Z 

głosu przedstawicieli tych ziem. Ko- gdprawi J. E. Arcbp. Metropolita Wi- racji panującej w Wilnie grypy i w 
miiety wojewódzkie wypowiedziały 
swe dezyderaty. Przedstawiciele Pole- 
sia, Nowogródka i Wołynia wypowie- 
dzieli się za Warszawą. 

Uważaliśmy jednak za niemożliwe 
urządzenie dwuch wystaw, jednej w 
b. r. w Warszawie i drugiej na przy- 
szły rok w Wilnie. Toby zanadto by- 
ło kosztowne i zbędne. 

  

francusko - litewski... 
Kowna. * 

Men ami T. z punktu prezentuje 
go p. Smulsktrsowi i p. Raulinajtiso- 
wi wice-prezydentow i sejmu. 

— Pan Jean Mauciere, co przyby- 
wa poznać i mam nadzieję pokochać 
naszą Litwę! 

Zaproszenie ma wieś do państwa 
Smulsktisów 4 Tarasisriat Po drodze 
lasy okrutnie powycinane. <To Niem- 
cyl—objaśnia mon ami 7. Pale z li- 
tewskich puszcz wbijali Niemcy w o- 

i kopy francuskiego frontu. Nasze drze- 
twa niejako powrastały w ziemię Fran- 

+, cji. Jakżeby masze serca nie miały 
zwracać się ku Francji". 

Tymczasem wpadają p. Maucierowi 
«, w oko małe weraadki u siedzib 
„y vieiskich, zwane gonkos, tak charak- 

-* terystyczną stanowiące cechę — jak 
notuje—domu... litewskiego. Za chwi- 

„dę pod gościnną strzechą peństwa 
FH kropnie kieliszek de krupnikas i 

przekona się jak bardzo marodową 
rośliną litewską jest ruta. Po powro- 
cie zaś z paru wycieczek w okolice 
Kowna, zawoła: 

— Szczęśliwy kraj gd'ie przebywa 
szczęśliwa ludność nie znająca walki 
klasowej! 

Jest w operze, Niestety, trafił 
przybysz z daleka nie ma żadną operę 
litewską, jeno na „Toskę*. Nie szkodzi! 
P. Peirauskas i mademoiselle Rakau- 
skaite bardze pięknie śpiewają. Artyści kiem nie le prince Oginski? Jakieś 

leński żałobne nabożeństwo. 
— Uroczystość św. Franciszka 

Salezego będzie obchodzona jutro 
t.j. w niedzieię 30 stycznia w koś- 
ciele PP. Wizytek z  całodziennem 
wystawieniem Najśw, Sakrameniu. 

Prymarja o g. pół do 7-mej, wo- 
tywa © 9-tej, suma o 11-tej, nieszpo- 
ry i konkluzja o 5-tej wieczorem. 

— Nabożeństwo w kościele 
św. Trójcy. Dnia 30 stycznia o go- 

Illowajski do co do negi Litwini, nawet chórzyści djabio znane nazwisko... 
i chórzystki. 

Pan minister Carneckis zapewnia 
pana M. we wzorowej angielszczyźnie, 
że Litwa żywi dła Francji Uczucia 
sympatji pełaej podziwu. 

Lecz—trzebaż Paryżaninowi po- 
kazać jaką wielkopańską rezydencję 
litewską wiejską! Cóż łatwiejszego? 
Wiozą p. Mauciere'a do.. Raudond- 
varis. Gazie to? | co to? A no— 
Czerwony Dwór hr. Benedykta Tysz- 
kiewicza. _ Bardzo, bardzo piękny 
manoir. Tylko przez burzę wojenną 
zniszczony; ograbiony przez... tych 
łajiaków Niemców. Wielkie," wpusz- 
czone w ściany zwierciadła podziura- 
wione "od kul. W pustej ogromnej 
bibljotece pozostał nad kominkiem 
nietknięty herb—le blasom des Tiske- 
wicius. Piękne mają herby litewscy 
maguaci wielkiej krwi! 

— A gdzie sam hrabia?—pyta p. 
Mauclere. Jakże zniósł podobną ruinę? 

— Hrabia—odpowiadają mu—nie 
mógł znieść widoku podobnego 
zniszczenia, a na odbudowę nie miał 
już środków. Wyjeckał. Przebywa 
obecnie w Paryżu. Ž 

Biedny magnat litewski! 
Jezdził też p. Mauciere do Plun- 

gian (Plungė, tak należy pisać teraz 
i wymawiać) oglądać imponującą re- 
zydencję litewskiego księcia — też, 
niestety, zdewastowaną srodze. Jakże 
ten książę nazywa się? Czy przypad- 

obawie zaniesienia jej do szpitala, za- 
rząd szpitala św. Jakuba wydał roz- 
porządzenie wzbraniające odwiedzanie 
za umieszczonych w tym szpi- 

alu. 
Ząrządzenie te cofnięte zostanie 

natychmiast po zwalczeniu epidemii 
BTypy. 

е Walne  2gromadzenie 
Związku Eme:ytów Cywilnych, 

Lepiej nie 
powtarzać... Przemilczmy...  Glissons, 
nappuyons pas.. Pod Połągą też 
ogiądano pałac w stylu Ludwika 
XVi-ga. Też należy do feodała litew- 
skiego, hrabiego Tyskieviciusa... I mó- 
aid Szt eis Litewskiej 

arystokracji. h — nie- й ry. i oćby nie 

W pewnej dolinie w okolicach 
Kowna pokazano obcemu przybyszo- 
wi, jako godny oglądania zabytek 
narodowy, dom w którym mieszkał 
Mickiewicz, jeden z największych po- 
etów i najgłębszych myślicieli jakich 
ludzkość wydała. 

Ów profesor z College de 
France — spytał pan Mauclere — o 
którym to wyraził się Renan, że to 
cibrzym litewski, w którym kipią 
soki prymitywne wielkich ras, w 
przededniu ich przebudzenia się? 

— Ten sam—odparł przewodnik 
francuskiego turysty. Micklewicz jest 
neszą chwałą narodową. Urodził się 
w Zaosiu na Litwie. Pisał po polsku, 
Był to wówczas arzędowy język uni- 
wersytetu wileńskiego, którego Mickie 
wicz był wychowankiem. Może pan 
wnosić o uczuciach które Mickiewicza 
ożywiały, z tej np. jego inwokacji: 
Litwe, Ojczyzno moja, ty jesteś jak 
zdrowie! lie cię trzeba cenić, ten 
tyłko się dowie, kio cię stracił... 

Oczywiście — 

ŁOW G 

naznaczone na 24 stycznia nie odby- 
ło się, z braku quorum, Następne o- 
stateczne zebranie odbędzie się 7 lu- 
tego r. b. o godzinie 2-ej, w lo- 
kalu $. U. P. Mickiewicza 9 m. 3 

URPCZYTTOŚCI 

— W kościele Ewangielicko- 
Augsburskim (ul. Niemiecka 9) od- 
prawi nabożeństwo uroczyste w nie- 
dzielę 30 stycznia o godz. 10 z rana, 

prof. Uniw. Warsz ks. E. Bursche. 

KRONIKA TOWARZYSKA, 

— Bal kostjamowy ze współ: 
udziałem Reduty na obozy Iet- 

nię dia harcerzy pod potektoratem 
wojewody wileńskiego Władysława 
Raczkiewicza i p. Jadwigi Raczkiewie 
czowej, odbędzie się *dnia 1-go lutego 
1927 r. w salonach garnizonowego 
klubu oficerskiego (11. Mickiewicza 13). 

Kostjumy nie obowiązują. Bilety 
nabywać można u p. p. gospodarzy, 
których lista poniżej jest ogłoszona. 
Pieniądze za biłety nadsyłać należy 
do skarbnina Zarządu Harcerstwa 
p. inż. Rozwadowskiego pod adre- 
sem: ul. Wileńska 44 a, biuro Szopa 
i Zimmerman. Bilety akademickie po 
2 zł, za okazaniem legitymacji „przy 
wejściu. ' 

Odznaki dla gospodarzy robione 
według projektu prof. Ruszczyca. Role 
gospodarzy przyjąć raczyli: 

Pp. Aleksandrowiczowie prof., Andrze- 
jewscy prof., Abramowiczowia Witol., Вай- 

kewscy Witol., Balingerowie mir, Biataso- 
wie dyrekt., Bobłatyński ppłk., Bochwico- 
wie Lucj., Burhardtowie Aleks., Bohuszewi- 
czowie Sewer., Babiafiscy Adolf, Bohdano- 
wiczowie Ignzc., Bohdanowicz Mecz., Borek- 
Borecki Julj., Burhardi-Bekacki gener, Cy- 
wiński Jan, Cywiński Wiesław, Ciuūdziewic- 
cy, Ciozdowie dyrekt., Czuma płk. Czeżow- 
ski prof., Donassowie konsul., Dworakowscy 
Włodz., Dziewulscy prof., Dziewulski Wa- 
cław prof., Dięrżanowscy gener., Hnglowie 
mecenas., Ehrenkreutzowie prof, Ertel mjr,, 
Farowie gen., IFalkowscy Eugenj., Fiorcza- 
kowie mec., Fischer Jan, Fogelowie płk., 
Filigkowscy płk., Glatmanowie inż., Glazero- 
wie prof., Gieczewiczowie Hipol., Gintowt- 
Dziewałtowscy insp., Głowińscy Ant., Grze- 
siakowie Józef., Gulbinowa Bwa, Houvald- 
towie Jerz., Hackbeill ppł., Hatowski mijr., 

Hryhorowiczowie Włodzim., Iwaszkiewiczo- 
wie Józ., Iwanowscy mec., Jakowiccy prof., 
Jaksa-Bąkowscy ppłk, Jundziłłowie Zygm, 
Jabłonowscy doktr., januszkiewiczowie prof., 
Joczowie Konr., Jankowski Czestaw., Jelefi- 
Ska Miecz., Kolenkiewiczowie Jan., Kamion- 
kowie, Kiottowie Jan., Klosowie prof., Kop- 
Ciowie Adolf., Koroicowie prez., Krzyżanow- 
scy sen., Kiewliczowa Marja, Koziccy płk., 

      
   
   
   
   

  

b. Dr. Oddz. Banku Zjedn. Ziem 
Magistratu, 

zasnął w Bogu 27 styczni 

w sobotę 29 stycznia o 
Po nabożeństwie żałobnem odbędzie 
i Pawła na Antokolu. 

$.tP. Marcin Sawicki 
po oz chorobie, 

Pol. w Wilnie, ost. pracow. 
opatrzony Św Sakramentami, 

a 1927 r, w wieku lat 51. 
Eksportacja z domu żałoby ul. Ad. Mickiewicza 22 m. 11 nastąpi 

godz. 9 m. 30 rano do kościoła Św. Jakėba. 
się pogrzeb na cmentarzu Ś,Ś. Piotra 

O tych smutnych obrządkach zawiadamiają krewnych, przyjaci6l 1 
znajomyca pogrążeni w głębokim żalu 

Żona, córka i rodzina. 

    

Powrót J. E. ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego 
z Rz 

We środę powrócił po czterodnio- 
wym pobycie w Rzymie J. E. ks. Ar- 
cybiskup Jałbrzykowski. Pobyt Jego 
Ekscelencji w Rzymie, jak wiadomo 
związaty był ze sprawami archidje- 
cezji. W Rzymie podziełono poglądy 

ks. Arcybiskupa zarówno w 
sprawach zarządu archidjecezji jak i 

ymu, 
obrządku wschodaiego. J. E, ks. A 
cybiskup byl przyjęty przez Ojca Św. 
na dłuższej audjencji, podczas której 
Ojciec św. zaznaczył, iż zawsze pa- 
mięta o Polsce i Wilnie, które poznał 
za czasu gdy był Nuncjuszem Apo- 
stolskim w Warszawie. 

Zatrzymanie przemytników z Łotwy. 
Onegdaj w okolicy Mieżan orga- 

na straży pogranicznej zauważyły 
dwóch podejrzanych osobników, 
zdążających przez granicę z Łotwy 
do Polski 

Pomienieni niešii na sobie kilka 
naładowanych worków. Na widok 
patrolu osobnicy zbiegli z powrotem 

na stronę łotewską, pozostawiając na 
naszej stronie cały łup, który zamie- 
rzali przemycić. 

Po otworzeniu worków znaleziono 
w nich kilkadziesiąt kilogramów soli 
i 100 kg. Inu, który to towar odesła- 
no do dyspozycji władz. * 

Delegaci studentów żydów u J. M. Rektora prot. 
Pigonia. 

Przedwczoraj delegacja studentów 
żydowskich U $. В. у asobach stud. 
Cyncynaatusa, Chana i Krakowskiego 
była u nowego rektora J. M. prof. 
Pigonia, interwenjując w sprawie wy- 
dalonych z uniwersytetu studentów 

żydów. 
Sprawa wydalonych studentów zo- 

stanie rozpatrzona ma mającem się 
odbyć w tych daiach posiedzeniu se- 
natu U. S. B, 

Ujęcie szpiega-dywersanta. 
W tych dniach władze bezpie- 

czeństwa ujęły od dawna poszukiwa- 
nego Aleksandra Milewskiego trudnią- 
cego się szpiegostwem na rzecz 
Litwy, a przez czas dłuższy ucho- 
dzącego peścigów i ukrywającego 
się pod przeróżnemi przezwiskami na 
terenie pow. Wileńskiego. 

Aleksander Milewski mieszkaniec 
gminy orańskiej jeszcze w roku 1920 
wstąpił do band dywersyjnych two- 

rzonych przez rząd kowieński w istnie- 
jącym podówczas t. zw. pasie neu- 
tralnym. Ujęty przez władze polskie 
zdołał zbiedz a po pewnym czasie 
pod przybranem nazwiskiem powrócił 
na terytorjum Polski, z polecenia 
sztabu generalnego litewskiego orga- 
nizując wywiad na naszym terenie 
Ujętego Milewskiego przekazano wla- 
dzom śledczym. 

i k., scy płk., 
Koc mjr., Klaczyńscy ppłk., Kiuszewi | mio. FZESTYWRPOPE TRE ZOZEY TRAK KRWZPREZOZOWEPE ZEE ODRZ ZET EZŃ, YA PRTHOAERACZA, PROROKA Kempistowie prof., Kubinowie gen. L 
wiczowa Celina, Lewakowscy Stan., Lukaso- prof., * Wojewódzka Wanda,  Wielhorscy 
wie płk., Łodzińscy plk., Łoknciejewscy Jan. Mich., Wojciechowska Katarz., Wyleżyński 
Łopacińscy Stanisł,, Lukowscy dr., Łopalew- adw., Zawadzcy Adam., Zawadzcy Wład., 
scy Tad., Maleccy Jan., Mackiewiczowie red., Zapaśnikowie dyr., Zelio ppłk., Zimer mjr., 
Mackiewiczowie Wacl., Michejdowie prof., Zdziechowski prof., Ziemacka profesorowa. 
Miedzianowscy mec., Matwińscy mjr., Mak- 
łowscy ppłk. Morawscy płk., Mohlowie ! 2 RÓŻNE. 

Stan., Mohlowie Waącł., Mohlówna Anna,  — (1) Nie kupujcie biletów 
aa AŻ pad ses loteryjnych na Forda. Od dłuż- 
6C5-Igus-piatomowac y Piemona., AI szego już czasu agenci firmy Mr. O. 
wie Adr., Mikulscy Karol., Minkiewicz Mi- : 2 ж 
chat, Malinowacy Olgierd., Meysztowiczowie E. Randith—Tallia (Estonja) „Time 

Osk., Muszyńscy Mich. Muszyńscy prot. is Money System“ trudnią się Sprze- 
Mieszkowscy, Narwoyszowie prof, Niesio- dażą biletów, uprawiających do na- 
= Sena e ika, O. bycia samochodów Forda. Porieważ 
Aż A ab Olendicy Kom., Wedlu, "re za pošrednict- 

Opoczyńscy prof., Ordyłowski płk., Ożyńscy wem Polskiego Poselstwa w Estonii 
płk., Osterwowie Julj., Ostrowscy Jan., Pa- jnformacji działalność tej firmy  obii- 
sławscy płk., Ponieszowie ppłk., Pakoszowie czoną jest wyłącznie na latwowier- 

k., Poponiewski płk., Poponiczowie pre7., : 
іопот}‹‚:ъо-іе Wikt., Patkowicy prof., Pi- ność ludności, a nawet ostatnio wpły- 

goniowie rekt., Przyłuscy prok., Pimonowo- nęły doniesienia ptzeciw wspomnia- 
wie Ars., Pietraszewscy prez., Podwiński dr., nej firmie, miejscowe władze admi- 

merowie ĖS: Raner Paweł, Remer-Ochen- zaleciły ostrzeganie ludności” przed 

p. Rozwadowscy inż., Riessowie wizyt, ]oteryjnych. 

cińscy R., Ruszczycowie prof., Rzewuscy — Reduta na Pohulance. <Lekko- 

ppłk., Sięqalewiczowie prof., Siewierkowie rzyńskiego p. t. <Lekkomyśina siostra» w 

zopowie inž., Szokalska Zotja, Szumańscy, Osterwy, Z. Chmielewskiego, EB. Glińskiego i 

mec., SŚniolisowie doktr., Sztrallowa Bol., W niedzieię 30 i poniedziałek 31 b.m. 

Swierzyńscy płk., Switalscy płk. Tokarzew- Fijałkowskiego. Najnowsza ta komedja 

Praszałowiczowie kom., Protasewicz Kazim. nistracyjne roztoczyły nadzór nad 
Piorowie mjr., Raczkiewiczowie wojew., Re- działalnością agentów tej firmy, oraz 

kowska Helena, Rėmerowa Kaz. Rómer > О : 
Stan. Rondomańska Helena, Rejcherowie nabywaniem ‘еро rodzaju biletów 

assczyńscy kom., Rochowiczowie Jan., Rož- 
nowski Aleks., Ryniewiczowie kurat, Ru- TEATR i MUZYKA. 

Stanisł.,  Radniccy prof, Safarewiczowie myślna siostra. 
Aieks., Siestrzeńcewiczowie ppłk., Siedleccy Dziś komedja w 4-ch aktach WŁ. Pe- 

rej., Sobeccy dyr., Sopoćkowie mec., Sumorok premjerowej obsadzie z udziałem: J. Sol- 
rez., Sumorokowie mec., Swiąteccy Kazim., skiej, W., Osterwiny, J. Kossowskiej, J 

Szymańscy prof, Stabrowscy inż., Staniewi- R. Łacińskiego. 
czowie Stan., Staszewscy prez., Szyszkowscy Ceny miejsc od 50 gr. 

Szmurłowie prof., Szachoo Bohd., Sziadeno- <Lekkomyślna siostra». 
wie K., Śchrótterowie płk., Sowińscy płk., — Z Teatru Polskiego. <Albatros>— 

scy gener., Tomaszewscy mjr. Tupalscv satyryczna w której humor i aktualność au- 
m., Tyszkiewiczowa Ant., Trzebifńscy ppłk., tor świeinie uwypuklił, grana będzie dziś i 

„, wanych tancerek, sióstr 

je 

Duiechowacy Ludw., Umiastowścy doktor., jutro. 
Wańkowiczowie Stanisł,  Wawrauschowie 

r. Wełdyczowie ppłk. Wejmarnowa płk. przyjęła entuzjastycznie. m, 
Wiczyśicy inż, Witkowscy star., Węsław- 
ski prez., Węsławski Stan., Władyczkowie 

tylko... Wilno, przez Litwinów, współ- 
rodaków wieszcza, utracone. 

‹ A sam p. Mauciere jakże skład- 
nie przypomina sobie—i zagranicy— 
owe krążące po żyłach Mickiewicza 
wiosenne soki narodu, który ma do 
piero... zbudzić sięl Soki to przecie 
nie mogą być inne jak tylko litewskie. 
Naród polski przecie nie budził się 
dopiero za życia Mickiewicza, a budził 
się akur t—naród litewski, 

Wszystko to jest takie jasne, tak 
niezbite i tak pięknie zaaranżowane, 
że—co tu gadaćl 

Inna dalsza wycieczka zawiodła p. 
Mauclere'a do Puń. Tu już atoli eru- 
dycja mu całkiem nie dopisała, Ani 
wspomniał o Syrokomli io jego „Mar- 
gierze*. Rzecz prosta, że przewodnicy 
drogiego turysty nie mieli najmniej: 
szej ochoty przypominać sobie piew- 
cy Margiera. Zwiedzono też Birszta- 
ny—Birstonas. Tu p. Mauclóre uczuł 
się en plelne Lithuanie. Tu, jak w 
amerykańskiej puszczy dziewiczej nie 
postała noga człowieka, tak Bir 
sztan i okolicy nie tknęla żadna inna 
ręka, tylko litewska! Litewskim jest 
nawet sam Niemen. 

& 

U pani Smetona, w, jej salonie, 
poznaje się p. Mauclćre, z obrazami 
malarzy litewskich, w pierwszej liaji 

‹ e — dodajmy od siebie z dziełami Simonisa wielkiego ucznia 
—niemógł Mickiewicz, w  wizłonier- wielkiego Ciuriionisa. Nie bardzo się woli i nasłuchawszy, 
skim transie mieć nic ianego na myśli te wizje i symbole podobały p. Mau- 

<Albatrosa»  premjerowa publiczność 

„ «Albatros» po niedzielnem przedstawie- 
niu schodzi z repertuaru. 

ciere'owi, wszelako reprodukcje pa- 
ru obrazów Ciurlionisa w książce 
swej umieścił. 

A oto jedna z wielkich osobistości 
(un: des grandes figures) Litwy 
ksiądz Tumas. Nosi się „po cywilne- 
mu“: surdut i spodnie, ze względów 
na wygodę kogoś, co bierze żywy 
udział w życiu socjalnem, W sutannie 
—jakoś niezręcznie. Ks. Tumas włada 
językiem litewskim jak nikt z mówią- 
cych i piszących, tak doskonale. 

Podczas któregoś wieczornego ze- 
brania u dyrektora banku p. Vailo- 
kajtisa, w gronie najdostojniejszych 
osób i najwybitniejszych działaczów 
kowieńskich tak wobec p. Maucićre'a 
Sformułował prof. Salkauskis misję 
Litwy: 

— Diatego aby żyć i rozwijać się 
musi naród litewski utrzymywać rów- 
nowagę między Wschodem a Zacho- 
dem. Musi stworzyć w narodzie li- 
tewskim syntezę tych dwóch Światów, 
i utrzymywać w równowadze narody 
germańskie i słowiańskie, a miano- 
wicie: hamować wojownicze zapędy 
teutońskie zagrażające Wschodowi a 
powstrzymywać inwazje tatarskie — 
wa Zachód. 

innemi słowy: Republika Litewska 
bierze na siebie misję, którą pełniła 
Polska z W. Księstwem  Litewskiem 
połączona, 

Wszelako, mapatrzywszy się do 
zapragnął p. 

Maucióre pojechać do Wilna. 

— Premjera poniedziałkowa. <Pot. 
ga reklamy» — krotochwila amerykański 
autorów Roi Cooper Megue i Walter Hackett 
k'órej premjerę warszawski Teatr Lzta 
przed kilku dniami wystawił, a krytyk a 
stołeczna przyjęła wyjątkowo życzliw ie 
grana będzie w ;Teatrze Polskim po raz 
pierwszy w poniedziałek. 

ywiołowy, amerykański humor tej kro- 
tochwili — jest niesłychany. 

„— Popołudniówka niedzielna. Jutro 
o g. 4-ej pp. grana będzie po raz ostatni w 
sezonie świetna <Tajemnica powodzenia». 
Ceny miejsc od 15 gr. 

— Występ E. Massini na koncercie 
symfonicznym w Teatrze Polskim. Zna- 
komity dyrygent królewskiej opery w Buka- 
reszcie Egizio Massini po szeregu wystę- 
pach w Warszawie — pozyskany został na 
jeden tylko koacert w Wilnie, który się od- 
będzie w środę najbliższą 2 lutego o g. 12 
m. 30 pp. w gmachu Teatru Polskiego. 

Prozramžniezwykie interesujący *24po- 
wiada symionję V-tą Beethovena, <Poema 
Romana» — jerzego Enesco, dzieło które 
przez hymn narodowy ma znamiona oficjal: 
nej reprezentacji kraju, Respighi — fontanny 
rzymszie, Le roi d'Ys — Lalo. 

W wykonaniu bierze udział ZONE E 
zespół Wileńskiej Ti symfonicznej. 

Bilety w cenie od gr. już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Poranek pieśni i tańca w Teatrze 
Polskim. Jutro w niedzielę 30 bm. o godz. 
12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Pol- 
skim poranek pieśni i tańca z udziałem wy- 
bitnej śpiewaczki Rizy lgdal oraz utalento- 

а orzeniewskich, któ- 
re Sana po = POS w moe udając 
się na dłuższy yt zagranicę. Ceny miejsc 
od 20 gr. do 2 zł. Bilety w kasie dz 
Polskiego codziennie od 11—9 w. bez prze- 
rw; y. 

— Teatr rewji <Kakadu». Dziś 'w so- 
bołę i jutro w niedzielę o stycznia osta- 
tnie dwa dni programu. Codziennia dwa 
przedstawienia o godz. 7 i9 wiecz. 

. „Błodziej z Bagdadu" | 
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— Co? Pan chce jechać do Wil- 
na?—spytał go jakimś dziwnym to- 
nem dyrektor departamentu politycz- 
nego M.S.Z. p. Balutis, 
= Bezwątpienia. Podobno jest w 

Wilnie bardzo interesujące ghetto ży- 
dowskie .. 

— Są też tam i Polacy — poddał 
p. Baluis. 

— No, to cóż? Polacy—nasi przy: 
jaciele! 

— Nie ze wszystkimi na świecie 
są w przyjaźni. Jeżeli panu potrzeb- 
ne jakie informacje, niechże się pan 
zwróci do p. Joninasa. Jest najzupeł- 
niej w kursie tego, co się dzieje w 
Wilnie. 

P. Maucióre udaje się do p. Joni- 
nasa P. Joninas powiada mu: 

— Doskonała idea pojechać do 
Wilna. Lecz jakże paa tam myśli je- 
chać? 

— Wilno, o ile wiem, bardzo bli- 
sko, coś czy nie ošmdziesiąt tylko 
kilometrów. ` 

— A jeżeli przejazdu niema? Trze- 
ba jechać przez Łotwę... 

— Niech będzie. W  Dźwińsku 
przesiądę się na ekspres idący z Pe- 
trogrodu, pardon, z Leningradu. . 

— Ależ to dziewięćkrotnie  dłuż- 
sza droga niż w prostej linji —zawo- 
lai przyjaciei T. 

Wahał się p. Maucićre — wahał 
się—wreszcie, a było to laiem ruku 
zeszłego, pojechał do Wilna wia Ryga. 

Сг . 

 



4 З & 

RADIO, 
15.30—16.45. Staeja nieczynna. 

17.15—18.40. Konceit popołudniowy. 
Koncert popolndniowy: - Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. prof. Jana Dwora- 
kowskiego, Wiktorja Miller Choroszewska 
(tort.) i Roman Wraga art, oper. Warsz. 
(śpiew). 

Część I. 1. a) F. W. Meacham, op. 92: 
» Patrol amerykański» marsz. b) H. H. Wietz- 
ler. op. 7. Sulia z muzyki do komedji 
Szekspira, «Jak się wam podoba» — wyko- 
na orkiestra. 2. a) Mąc Dowell: Polonez op. 
46 Nr_ 12. b) Chaminad: Prząśniczka. C) 
Liszt: Parafraza z op, <Rigoletto> — wyko- 
na p. W. Miller-Chorzowska. 3) a) Boito: 
Arja z op. «Melistofeles». b) Verdi: Arja z 

  

  

RUTYNOWANY ROLNIK 
lat 34, żonaty, jedno dziecko, Po- 
zmańczyk pragnie zmienić posadę, 
Najchętniej na Kresach od.1 kwietnia 
1927 r. Posiada wykształcenie średnie, 
znajomość w KOPA tak 

praktyczną jak teoretyczną. 
Pięć lat praktyki w majątkach pros 
wadzonych intensywnie w Poznań- 
skiem i na Pomorzu. Zna się na 
hodowli bydła, oraz na wszelkiej 
książkowości gospodarczej. Posiada 
dobre świadectwa oraz rekomendacje. 
Łaskawe oferty uprasza kierować: 
Cicheiski Piotr Msj. Święte, poczta 
Plesewo, pow. Grudziądz (Pomorze). 

ODCISKI       

        Ge USS 
„AP.KOWALSKI” 

WARSZAWA 

0000029930002050900096600600000004 
  

  

   

  

    

          

     

  

  

  

    

op. «Ernani» — odśpiewa p. R. Wraga. Wi Śmikłow k Część il. 4. a) А. Herann. Potpourri m N iel Tańców S a sa oem b) R” łAaróni: Melodja = auczyc Poj, o BOSE 2 — wykona orkiestra. 5. a) Paderewski: «Si- ją 3 SA ENA wy koniu». b) Gall: Skryta milošė. c) Katło- = s z R A J B M A M 46 m. 6 
s. Śpi Roka nocy, — odśpiewa p. & : Wileńska 20 ЗАВЕ „ Wraga: 6. Ghopin: a) Etiuda A-moll, 5) ш ё wok a c) a — wykona e Udziela lekc i najnowszych taficów | DOKTÓR / 1 
AU Tai, Rosa mitas u Tango, boston, charieston, blues in ne, 

: > 00—19.25. Odczyt р, & <Zygmunt " Warunki b. degodne. Zapisy na lekcje codziennie. I ZELDOWICZ 
arikiewicz», wygł. red, Zdzisław Dębicki, 

(dział «Literatura polska»). 2 : Ё]ЁГ“Ё\ЕОЧЁ%ЪЕЁ 1030—19.45. „Komunikat rolniczy. Z powodu LiKw;DACJI wyprzedaję 1: k 
19.45—20.10. Pogowędka z dziatu <Radjo- 

- - Кюп;л(‹)яі›очёёёооігэ. > : 8 PIANINA, a La SE > A 
.10—20.30, Przerwa, (ew. komunikaty). Bat 300: Kówcerii wieczory. 3) i FISHARMONIE tabrycznych SZeldowiczo "i 
oncert wieczorny: Muzyka lekka. W ° 5 M Sygnał czasu, Komunikaty. K. DĄBRO SKA KOBIECE, WENE- rzerw: 

e i 
ы ro as Trans- Paso NS ® КЪ%%%ЕМЬС‘Ё? 5 misja z ierni «Wielka Ziamiańska». г i prz. 122 i od 46 
ZE OSZCZEDNA GOSPODYNI 3 ul.Mickiewicza24 DOM dochodowy w Wilnie, 60 ża . tel. 277 pokoi, woda, elektrycz: UZYWA DORARGEDKANIA W DOMU « $ - " 

              

   

ność, stajnia, przy domu ogród cwo- W. Zdr. Nr. 31. 
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cowy 4.066 mir kw. wyątieno | 8 TYŁKO WYPRÓBOWANE 
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› - Jat średnich. Katolik, żonaty, z małą rodziną, były nad- w POZNANIU. © | izy lasów państwowych, wszechstronnie. ieoretycr. + OKO1K + < ь nie i praktycznie w leśnictwie i tartacznictwi ^ D 
Oddział w Wilnie į © isztstony, sapiens, PON z $ b . językami: polskim, litewskim, niemie W elektr świetleni SFR : ksploatacji lešnej w Hajnówce * rycznę oświetlenie 
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7 m.1 dytywy do 800/e (na cn- 

a > + kier większy). 
NA RATY! 

$ ы Hurt! Detal! gubiono pošwiad- ‚ Zalaiwia wszelkie polecenia NAJTANSZE Z zie poborowe 
w zakres ekspedycji światowej 

ZRÓDŁO! Syrośiwo Wine ki 
ść © lie > ."Trogkie wchodzące. Odbiorniki "*P""częsa skŁaDOwE. sma. Kazimierza : 

ažyka, 4 Składy i place z bocznicami | T-wo | 247) ga %4 . bi lefiska ALEN kolejowemi. 4 R djo-techniczne I b II Tel. Nr 1038. E 1927 T abi ° 000664646 9 
każdy w polskim 

  składzie aptecznym 
W. Trubiłły Ludwi- 
sarska 12 róg Tatar- 
skiej, Tamże perfumy 
na wagę, 48 zapachów 

nieważnia się 
zgubione weksle 
wystaw. przez 

S. Zyskowicza -Wilmo, 
Niemiecka 23 na 

złecenie Gegrinhausa 
w Warszawie, Dzika 16 
1) na 185 zł. płatny 

,5 IV b. r., 2) na 200 zł. 
płotny 5 IV b. r. 
3) na 300 zł, płatny 

r. 

   
   

  

ZAWIADOMIENIE. 

Sklady Elekfrofechniczne 

H. Wajnszfo Adzia DZIKA Nr 3, tel. 321—92. 

Niniejszem zawiadamia iż dla wygody Sz. Klijenteli, otworzony zosta specjalny 
SKŁAD HURTOWY w Warszawie GRANICZNA Nr 14 (w podwórzu) tel 180—45 

gdzie takowy jest stale zaopatrzony we wszelkie 

Miaterjały Elektrotechniczne. 
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2 Г 10 IV b. 
SPECJALNOŚĆ: Kable i Druty miedziane, Liczniki wszystkich voitarzy i amperarze. 

› ŻARÓWKI: «Phlips<, <) «Э п> wszystkich yoarzy i wiec. j 
Jednocześnie uprzejmie prosimy « wszelgiemi obstalunkami zwracać się pod niżej podanym adresem: Piko Ę i 

„i Składy Elektrotechn, H. Wajnsztok, Warszawa, Graniczna Nr. 14, tel. 186-45. 
P. $. Solidne i szybkie wykonanie, udziełonych zamówień. 

ETD RES TT ITT TOO UEI TIK SATA STRSKTEISKISE 

Miejski Kiuematograi 

Józefa  Godiew- 
skiego, wydana przez 

P.K. U, Wilno. 

| Dziś będą wyświetlany film: 

| „Zmierzch czerwonych bogów". 
| 

dramat w 10-ciu 
aktach. 

KULTURALNO-O ŚWIATOWY CENA BILETÓW; Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) | Ostatni seans o godz, 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz, 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. Śrtej. 
  

Kino-Teatr Dziś na ekranie: Najwybitn. arcydzieło sezonu p.t. AR ESD O R А“ 2 

Helios“ Bk „Milostki Arystokracji Rosyjskiej” dramat w 10 akt. © 

3 z życia carskiej Rosji lat ostatnich z udziałem premjowanej piękności LEE PARRY, 

sa: Fenomenalna, dramatyczna aktorka, recytatorka i tancerka, słynna w Polscei 
Na SCENIE: zagranicy NINKA WILIŃ=KA oraz LUNA NAŁĘCZ. V 

Rojestt Hondlody. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w 

dn. 15—! 1927 r. pod nr. 446 wciągnięto. 

R. H. Sp. 1.—446. Spółdzielnia „Wydawniczo- 
Drukarska. „Caji“ w Wilnie z odpowiedzialnością 

udziałami. Siedziba—Wilno, ul. W. Pohulanka 3. 
Odpowiedzialność członków za zobowiązania spół- 

ul. Wileńska -38. °   0
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Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21—! 1927 r. pod Nr. 2038 wciąg- 
nięto wpis dodatkowy: 

В. Н, А II. —2038. Firma: „Gierszater Sora": 
zmienia się na: «<Swirska Sora». Właścicielka Sora 
Gierszater wskutek zamążpójścia zmieniła nazwisko 
swoje na «Swirska». 3779—VI. 
  

Do Rejestru Handlawego Dzial A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—l, 5300 

    

dzielni udziałami. Celem spółdzielni jest podniesienie 
stanu gospodarczego i ekonomicznego swych człon- 
ków, zgodnie z tym celem spółdzielnia zajmuje Się: 

wydawaniem czasopism i wszelkiego rodzaju dodat" 

ków do nich, jak również książek i wykonywaniem 

robót drukarskich. Udział wynosi 10 zł. płatnych jed- 
norazowo przy przystąpieniu. „Zarząd stanowią za: 

mieszkali w Wilnie: Lejba Babicki przy ul. Łotoczek 3. 
Aron Cyncynatus—przy ul. Podgórnej 1. Kac Metes 
przy ul. Wiłkomierskiej 73, Szmerel Szarafan przy ul. 
Niemieckiej 6. Czas trwania spółdzielni nie ograni- 
czony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń „Słowo* 
Rok obrachunkowy kalendarzowy- Czionkow Zarządu 
czterech, oświadczenia woli w imieniu spółdzielni 

podpisują dwaj członkowie Zarządu pod stemplem 
firmowym; przepisy o likwidacji są zgodne z odnoś- 

nemi przepisami ustawy o spółdzielniach z dnia 29 

października 1920 r. 3716—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
"w Wilnie w dn. 21—1 1927 i. pod Nr. 3970 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: ч ' 

R. H. A. 1.—3970. Firma: „N. Goldberg i M. 
Grirhole S-ka*. Spółka została rozwiązana i przed- 
siębiorstwo wykreśla się z rejestru. 3777—VI 

1927 r. pod Nr. 
wciągnięto: 

R. H. A. |. 5300. Firma: Gołub Chaja, Siedziba 
w Lidzie, ul. Suwalska 22, Przedmiot—skiep galan- 
terji. Firma istnieje od 1917 roku. Właścicielka Go- 
łub Chaja zam. w Lidzie przy ul. Szkoinej 28. 

3781—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 22 — i 1927 r. pod Nr, 5209 wciąg- 
nięto: 

* R. H. A. 1—5209 Firma: Głazman Chaja. Sie- 
dziba w Duniłowiczach. Przedmiot—skiep łokciowy. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka — Chaja 
Głazman, zam. tamże. 3782—VI 

owo 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 20—I 1927 r. pod Nr, 6285 wcią- 
nięto: : 

> R. H. A, I. —5285. Firme: „Stanisława i kHelena 
Kulesza spółka firmowa*. Przedmiot—sklep tewarów 
żelaznych i naczyń kuchennych. Siedziba — Wilne, 
ul. Zamkowa 3. Firma istnieje od 1927 roku. Współ- 
niczki zamieszkałe w Wilnie: Stanisława Kulesza przy 
ul. Młynewej 19 i Helena Kulesza przy ul. Kijow- 
skiej 20. Generalnym plenipoteniem Stanisławy Kule- 
sza z prawem łącznego podpisu za firmę z. Heleną 
Kulesza jest Tomasz Kulesza, zam. w Wilnie przy 
ul. Młynowej 19. Spółka firmowa, zawarta ma mocy 
umowy z dnia 10 stycznia 1927 r. na czas nieokreś- 
lony. Zarząd należy do obydwóch  wspólniczek i 
wszelkie zobowiązania wydawane w imieniu spółki, 
umowy, wsksle, czeki, żyro na wekslach, akty no- 
tarjalne i hipoteczne i wogóle wszełkie dokumenty 
wiary być podpisywane przez obie wspólniczni łącz- 
nie, względnie przez jedną z nich i wspomnianego 
pienipotenta diugiej. 3778—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w on. 22—! 1927 r. pod Nr. 5297 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5297. Firma: Ekman Elka. Siedziba 
w Michaliszkach, pew. Wileńske-Trockim. Przedmiot 
—skiep bławatny. Firma istnieje od 1924 r. Właści- 
cielka — Ekman Elka, zam. tamże. 

3784—VI 
  

Do Rejestru Handiowsgo Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod nr. 5296 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. l.—5296. Firma: Dystslman  Mowsza. 
Siedziba w Michaliszkach pow. Wiłeńske-Trockim. 
Przedmiot — sklep Pee czo anietyjny, Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel Dystelman Mowsza, 
zam. tamże. 3785—VI 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr. 5295 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5205. Firma: Cimachowicz Elka, 
Siedziba w Duniłowiczach. Przedmiot—sklep łokcio* 
wy. Właścicielka— Cimachowicz Elka, zam. tamże. 

3786—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dzał A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1 1927 r, pod nr. 5204 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5294 Firma: Bolądź Stefan Siedzi- 
ba w Wilnie, uł. Sierakowskiego 24. Przedmiot—ja- 
dłodajnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— 
Balącź Stefan, zam, tamże. 3787—Vl. 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22. I. 1927 r. pod Nr. 5293 wciąg- 

nięto: ` 
R. H. A. 1— 5203 Firma: Bojarska Sora Siedzi- 

ba w Ejszyszkach, powiecie Lidzkim. Przedmiot — 
sklep żelazny. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
cielka — Bojarska Sora, zam. tamże. 

3788—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr 5202 wciągnięto: 

R. H. A. L—5202. Firma: Brezkirt Marjasza, Sie- 
dziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
spożywczy, kelonjalny i galantetji. Firma istnieje od 
1912 rcku, Właścicieł—Brezkin Marjasza, zam. tamże. 

3780—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—!. 1027 r. pod Nr. 5290 wcią- 
gnięto: 3 

R. H. A. 1.—5290 Firma: Bekier Sonia, Siedziba 
w Chocieńczycach pow. Wilejskim. Przedmiet—skiep 
drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 roku, 
Właścicieika Bekier Sonia, zam. tamże, 

3790—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr. 5289 wcią: 
nięto: a 

Ё R.H.A.l.—5289.Firma: «Stara Apieka Pergman Ru- 
dolf». Siedziba w Lidzie, ul. Suwa'ska 23. Przedmiot 
—apteka. Firma istnieje od 1903 roku. Właściciel— 
Bergman Rudolf, zam. tamże. 

3791—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnie w. dn. 21—1. 1927 r. pod Nr. 5288 wcią: 
gnięto 

R. H. A. I. —5288. Firme: Atłass Eljasz. Siedzi- 
ba w Ostryniu, pow. Lidzkim. Przedmiot — restaura« 
cja. Firma istnieje od 1919 roku.  Właścicie|-—Eljasz 
Atlass, zam, tamże. 3792—Vi 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21—i 1927 r. pod Nr. 5287. wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5287. Firma: Abramowicz Mozduch. 
Siedziba w Lidzie ui. Rynek 19. Przedmiot — sklep 
mączno-spożywczy, Firma istnieje od 1916 roku. 
Właścicie|—Abramowicz Morduch, zam. w _ Lidzie 
przy ul, Suwalskiej 51-a. 3793—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 20—1 1927 r. pod Nr. 5286 wciąg- 
niętc: 

8 R. H. A. 1.—5286. Firma: Rozensztejn Mowsza. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 138. Przedmiot—sklep 
mączno-spożywczy. Firma istaieje od 1010 roku, 
Właściciel —Rozenszteja Mowsza, zam. w Lidzie, przy 
lu. Rynek 9. 3794—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiinie w dn. 20—! 1927 r. pod Nr. 5284 wcią- 

kto: 
= R. H. A. | —5284. Firma: Kacowicz Szaja. Sie- 
dziba w Krzywiczach, powiecie Wilejskim. Przed- 
miot skup drzewa. Firma jetnieje od 1926 roku, 
Właściciel —Kacowicz Szaja, zam. tamże. 

3795—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr. 5298 wciągnięto: 

В. Н A.1.—5298 Firma: Epsztejn Gita. Siedziba 
w Ejszyszkach pow. Lidzkim. Przedmioi—sklep ma- 
nufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka 
Epsztejn Gita, zam. tamże. 3783-—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu, Okr. 
w Wilnie w dn. 20—1 1927 r. ped Nr. 5283 wcią- 
gnięto: у 

R. H. A. I.—5283. Firma: «Jefunie Wóli». Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Suwalska 25. Przedmiot — skiep 
oweców i wody sodowej. Firma istnieje ed 1900 r. 
Właściciel Jefunie Wóli, zam. tamże. 

3796—VI 

Do Rejestru Handlowego Dzisł A Sądu Okr. 
w Wilnie w dm. 20—l 1927 r. pod Nr. 5282 wciąg- 
nięto. 

R. H. A. 1.—5282. Firma: „Geldsztejn Luiza*. 
Siedziba w Wilnie, ul. Witeldowa 43. Przedmiot — 
sklep galanterji i resztek. Fuma istnieje od 1922 r. 
Właścicielka—Goldszteja Luiza, zam. przy ul. Pod- 
górnej 1. 3797—VI 
  

Do Rejestru Haadiowego Dział A Sądu Okre- 
gowego w Wilnie w dniu 20.1. 1927 r. pod Nr. 5281 
wciągnięto: 

R. H. A. I. — 5281. Firma: „Brzeziński Włady- 
sław”. Siedziba w Lidzie, stacja kolejowa. Przedmiot 
— bufet I i Jl klasy. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel — Brzeziński Władysław, zam. tamże, 

3798—\!. 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 20—1 1027 r. pod Nr. 5280 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5280. Firma: Zilberman Mejer. Sie- 
dziba w Lidzie, ul, Rynek 63. Przedmiol — sklep 
chustek. Firma istniejg od 1926 roku, Właścicieł — 
Zilberman Mejer, zam. w Lidzie przy ul. Tureckiej 1. 

3799—Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w | Wiinie w dn. 20—1 1927 r. pod Nr. 5279 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5279. Firma: Zagier Nochim. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Krzywa 10. Przedmiot — sklep 
mąki, otrąb i kaszy. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel — Zagier Nochim, zam. w Lidzie, przy uł. 
Suwalskiej 03. 3800—Vl 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sadu Okr. 
w Wilnie w dn. 20—1 1927 r. pod Nr. 5278 wcią- 
grięto: 

R. H. A. 1.—5278. Firma: Zabłuński Oszer. Sie-. 
dziba w Lidzie, uł. Suwatska 10. Przedmiot — skl 
galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 1909 roku. 
—WłaściciełZabłuński Oszer, zam. tamże. 

3801—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział'A Sądu Okr. 
w Wilnie w. dn. 20—L 1927 r. pod Nr. 5277 
wciągnięto: 

R. H. A. I.—-5277. Firma: Wigckiewiczowa Marja. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynex 26. Przedmiot — resta- 
uracja. Firma istnieje od 1924 reku. Właściciełka— 
Więckiewiczowa Marja, zam. w Lidzie przy ul. Zam-- 
kowej 3. 3802—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okre- 
gowego w Wilnie w dn. 20—1 1927 pod Nr. 5276 
wciągnięto: 

, R.H. A. 1.—5276. Firma: Winkowski Newach. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 8. Przedmiot—sprzedaż 
mięsa. Firma jstnieje od 1890 roku. Właściciel — 
Wiakowski Newach, zam, w Lidzie przy ul. Krzy= 
wej 45. 3803—V1 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 20—t 1927 pod Nr. 5275 wciągnięto: 

R. H.A.|—5275, Firma: Winogradow Mojżesz 
restauracja „Bristol”. Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 
15. Przedmiot — restauracja. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel— Winogradów Mojżesz, zam. tamże. 

3804--VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—1 1927 r. pod Nr. 332 wcią- 
gnięto: 

R. H. B. I.—332, Firma: „Polskie Towarzystwo 
Księgarni Kolejowych „RUCH* spółka akcyjna.” 
Siedziba Spółki w Warszawie, ul. Poznańska 38. 

twarto oddziały w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i 
Wilnie. Siedziba oddziału w Wilnie, przy ul. Ludwi* 
sarskiej 5. Spółka ma na celu przejęcie i dalsze 
prowadzenie przedsiębiorstwa, istniejącego pod naz- 
wą: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, oraz dal- 
sze prowadzenie księgarni kolejowych, biur dzienni- 
ków, reklam i ogłoszeń, wydawania książek, pism. 
dzienników, map i t. p. wreszcie kupno i sprzedaż 
w instytucjach przez siebie założonych  materjałów 
pismiennych, galanierji, periumerji i t. p. Kapitał 
zakładowy 300.000 zł., podzielonych na 20.000 akcji. 
Do Rady Nadzorczej zostali wybrani: dr. Jan Załuska, 
Gustaw Wolf, Jakób Mortkiewicz, dr. Mieczysław 
Ziemnowicz, Alfred Altenberg, Stefan Krzywoszewski, 
Ludwik Fiszer, Karol Rzepecki, Mieczysław Nikle- 
wicz, ks. Ignacy Niedziela i'kooptowary Roman 
Jasielski. Do Zarządu wybrani zestali: 1. dyrektor 
zarządzający Stanisław QGodycki—Cwirko, 2. Tadeusz 
Tchórzowski, 3, Zygmunt Arct 1 4. dr. jan Gebeth- 
mer zamieszkali w Warszawie: 1. ui. Wilcza 52, 
2. ul. Pańska 10, 3. ul. Foksal 14 i4. ul. Zgoda 12. 
Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i osób i pro- 
wadzi wszelkie iej interesy, Weksle, pełnomocnictwa, 
umowy, kontrakty, akty hipoteczne i netarjalne, czeki, 
przekazy, oraz żądania zwrotu sum z instytucyj kre- 
dytowych podpisuje dwóch członków Zarządu. Ke- 
respondencję zwykłą, pokwitowania z odbioru pie- 
niędzy, przesyłek, dokumentów i wszelkiego rodzaju 
korespondencji podpisuje jeden z członków Zarządu 
lub dyrektor-zarządzający. Kisrownikiem oddziału w 
Gdańsku jest Zygmunt Krankowski, uprawniony do 
podpisywania korespondencji, pczeków, inkasowania 
wszelkiego rodzaju należności. Kierownikiem oddziału 
w Wilnie mianowany został Ksawery Zapolski, z 
prawem samodzielnego podpisywania za oddział. 
Spółka akcyjna. Statut zatwierdzeny przez Ministrów 
Przemysła i Handlu oraz Skarbu opublikowany został 
w Monitorze Polskis Nr. 267 z dnia 24 listopada 
1920 r. Akt organizacyjny zeznany zostal przed No- 
tarjuszem Dąbrowskim w Warszawie dnia 17 grudnia 
1920 r. za Nr. 1837. Według bilansu otwarcia w 
złotych, sporządzonego na 1 stycznia 1924 r. Sto- 
sownie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dn. 25 czerwca 1924 r. (Dz. Ust. Nr. 55/24 
poz. 542) i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie 
akcjonarjuszów z dn. 27 raaja 1925 r. kapitał zakła” 
dowy określony zoatał na 75000 zł, Postanowienie 
Ministrów Przemysłu j Handlu oraz Skarbu w przede 
miocie podwyższenia kapitału zakładowego o złot. 
225.000 czyli do zł, 300.000 drogą Il emisji, 15 000 
sztuk nowych akcji opublikowane zostało w Nr. 2094 
Mocitora Polskiego z dn. 19 giudnia 1925 r. 

3780 —VI 
  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redaktor w/z Czesław Karwowski. Odpcowieoziainy £ Ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukatnia «Wydawnictwo Wieńskk» Kwaszelna 23 
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