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. Ё Polskiej Organizacji Zacho- — Paryź, 26 stycznia, ah Me = joke z A Zna Tego mu nikt nie odbierze, byłemu Skiego, choćby najskrajniejszego nac- wąwczej Pracy Państwowej, 1 2 == i iczczy kom wojskowy cho › Ва й i II: j i į } = RE = Pr Niemcy zgodziły się na zniszczenie około 20 schronów cementowanych cesarzowi Niemiec Wilhelmowi Il-mu, is z A ю tpli- We środę dnia 2 lutego r. b. w Sań 
k umieszczonych wokoło twierdzy Loetzen, natomiast odmówiły zniesienia dziś u kominka w zaśnieżonem Doorn zyja akcja weźmie górę wą Klubu Szlacheckiego, Mickiewicza 19, o go- przez p. Arystydesa Briand'a, fran- 
cuskiego ministra spraw zagranicz- 
nych, oraz p. Konstantego Diamandy, 
posła rumuńskiego w Paryżu, oglo- 
szone zostały dopiero 20 stycznia. 
Traktatów tych jest trzy: 

1) Trakłań sojuszu, który w cza* 
sach powojennych wypada nazywać 
„paktem przyjaźci*, bo brzmi to bare 
dziej... „ligo-narodowo”; traktat stwier- 
dza jednomyślność Francji i Rumunji 
co do potzeby utrzymania obecnego 

— statutu politycznego Europy; obydwa 
cy] państwa, chcąc innym świecić przy- 

, kładem, oświadczają uroczyście, że 
żadnej wojny prowadzić nie będą 

‚ w chyba, że jedno z nich byłoby napad: 
gto nięte, że Liga Narodów nakazalaby 
ль; Swym członkom karne postępowanie 
wa przeciw napastnikowi, lub też zgło- 
eiki Siła swą „bezsilność; pozatem dwie 

| układające się strony obiecują sobie 
— wspólne badanie wszelkich spraw za» 
„y grażających ich bezpieczeństwu i ła- 
ętg dowi politycznemu Europy; w razie 
lim gdyby jakikolwiek kraj ład ten usiło- 
- wał naruszyć, Francja i Rumunja po- 
ty rozumieją się co do stanowiska, jakie 
Mi zająć będzie trzeba, oraz co do wspól- 

mej akcji, jeśliby były napadnięte. 
` 2) Konwencją arbitrażowa wzo- 

—śrn/rowana jest całkowicie na takich sar 
374 mych konwencjach wchodzących w 
Cem skład układów locarneńskich; wielkiej 
pe trzeby zawierania takiej konwencji 

| sfkiędzy Francją a Rumunią nie było, 
! o kraje te z sobą nie sąsiadują; nie 

. drzeszkodziło to autorom konwencji 
' Elhyraźnie wykluczyć z postępowania 

bitrażowego pretensji dotyczących 
zmiany granic (art. 1); w konwencji 

- arbitrażowej polsko-niemieckiej rzecz 
ta nie jest tak wyraźnie zaznaczona. 

3) Protokuł dodatkowy podykto- 
wany został stanowiskiem Rosji so- 
wieckiej w sprawie Besarabji. 

Sowiety, jak wiadomo, kwestjonują 
przynależność tego kraju do Rumunji, 
aczkolwiek ludność mołdawska (ru- 
muńska) jest w Besarabji w większości 

T absolutnej (60 proc.), aczkolwiek kraj 
„ten jest historycznie rumuńskim, acz- 

r kolwiek dnia 27 marca 1918 roku 
a Rada Ludowa (Sfatul Tsarei) «Re- 
24 publiki Mołdawskiej» uchwaliła jedno+ 
Kla głośnie przyłączenie Besarabji do Ru- 
nt munji, Wielkie mocarstwa uznały Be- 

, sarabję jako nierozdzielną część Ra- 
= munji traktatem podpiszaym w Pa- 

, ryżu onia 28 października 1920 roku; 
"7 Francja i W. Brytanja traktat ten już 

ratyfikowały, ltalja j Japonja—jeszcze 
nie. Korzystając z tej okoliczności 

/ Sowiety, albowiem traktat paryski pa- 
| Stanawia, że wejdzie w życie wów- 

czas, kiedy trzy mocarstwa ge zara- 
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4 koficowym swą propozycję zawarcia 
s z Rosją paktu przyjaźni opartego na 
jb poszanowaniu istniejących granic; po 
RE raz pierwszy podobną propozycję u- 
%. czynił p. Bratiano w Genui dnia 17 

‚ maja 1922 roku. 
ja. Pomimo to rząd sowiecki jeszcze 
J 2 października 19206 roku wystosował 
_'_ do rządu francuskiego notę protestu- 

$ 
i% wiązaniu się granic 

jącą przeciwko uznaniu przez Francję 
obecnych granic Rumunji, oraz zobo- 

tych bronić. 
4% Rząd Z. S. S. R. „nie może nie uwa- 
£ żaćtegotraktatu za akt nieprzyjazny”. nie dodatkowe sił lądowych i morskich 
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Ponieważ traktaty francusko * rumuń- 
„4skie teraz dopiero zostały ogłoszone, 
przeto wczorajsza Hamaniźć, paryski 
organ Kominternu, ogłosiła tekst noty 
sowieckiej podpisanej przez towa- 
rzysza — ambasadora Chrystjana Ra- 

° о wskiego. 
| Prasa francuska nie przejęła się 1 ; + 

, wcale sowieckim protestem, Półurzę- 
| dowy Temps pisał wczoraj, że jest to: 
+„gest bez skutku”, a zresztą „powrót 

podobnych schronów betonowych, wybudowanych na południe od Kró- 
łewca w odległości 10—15 km. 

Podczas piątkowego posiedzenia komitetu włoski attache wojskowy 
skrytykował bez ogródek tezę wysuniętą przez gen. won Pawelsa. 

Nadzieja na porozumienie. 
PyRYŻ, 31. 1. Pat. Rozpoczęte o godz. 17-ej obrady migdzysoju- 

szniczego kornitetu wojskowego toczyły się jeszcze po godz. 19-ej, We- 
dług pierwszych pogłosek wydaje się prawdopodobne, że rokowania s0- 
juszniczych i niemieckich rzeczoznawców wojskowych, dotyczące  fortyfi- 
kacyj na wschodnich granicach Rzeszy doprowadzą do porozumienia. 
W konsekwencji tego konferencja Ambasadorów powzięłaby na jutrzej- 
szem porannem posiedzeniu decyzję stwierdzającą, że Niemcy wypełniły 
swoje zobowiązania w sprawie rozbrojenia. 

Warunki porozumienia z Niemcami, 
PARYŻ. 31 I. PAT. Konferencja Ambasadorów rozpatrywała na dzi- 

siejszem rannem posiedzeniu, warunki porozumienia między rzeczoznawca 
mi państw sprzymierzonych i niemieckimi w sprawie wywozu materjałów 
wojennych, produkowanych w Niemczech. Na jutrzejszem posiedzeniu 
komisja zapozna się ze sprawozdaniem komiteiu wojskowego oraz po- 
weźmie deczzję w sprawie rozbrojenia Niemiec. 

Nowy rząd Rzeszy, 
BERLIN, 31 |. PAT. Nowy rząd Rzeszy zebrał się dziś przed połud- 

niem pod przewodnictwem kanclerza Marxa na pierwsze posiedzenie. 
WW obradach nie brali udziału ci ministrowie, którzy dotychczas nie ob- 
jęli swych agend. Rozpatrywano uzgodnione w ciągu pertraktacyj pary- 
skich między delegacją niemiecką a Konferencją Ambasadorów kontr-pro- 
pozycję gen. Pawelsa w sprawie niemieckich twierdz wschodnich, 

O godz. 2-ej popołudniu gabinet po wysłuchaniu referatu ministrów 
Stresemanna i Qeslera zatwierdził przedstawione przez nich instrukcje dla 
gen. Pawelsa. Według informacyj prasowych w tych nowych instrukcjach 
S Rzeszy uczynił ustępstwa na rzecz żądań Konferencji Ambasa- 
lorów. 

Uzupełnieńia gabinetu Rzeszy. 
BERLIN. 31—l. Pat. Nacjonaliści niemieccy wystawili trzy kandyda* 

tury do tek ministerstwa sprawiedliwości spraw wewnętrznych. Byli to 
Fiergt, Qraefe i Keudella, 

Prezydent Hindenburg na wniosek Marxa zatwierdził nominację Herg- 
ta na stanowisko wicekanclerza i ministra sprawiedliwości i Keudelli na 
stanowisko ministra spraw wewnętrznyc. 

Brudna intryga Gdańska, 
GDAŃSK, 31. i. PAT. Przed kilku dniami nacjonalistyczna prasa 

berlińska przyniosła tendencyjne wiadomości, zawierające poufne szczegóły 
z prywatnego życia wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku prof. 
van Hamela. Wiadomości te rozpowszechnione zostały przez gdańskich 
przedstawicieli pewnej nacjonalistycznej berlińskiej agencji prasowej. Prasa 
berlińska wyzyskała natychmiast powyższe informacje dla celów  politycz- 
nych, zmierzających do usunięcia prof. wan Hamela z zajmowanego przez 
niego stanowiska w Gdańsku. 

Omawiając powyższą aferę, gdański organ socjaldemokratyczny 
„Danziger Volkstimme* oświadcza między iunemi, że brudna ta intryga 
zainicjowana została przez pewne nacjonalistyczne i reakcyjne koła w 
Gdańsku, celem pozbycia się niewygodnego tym kołom wysokiego komi- 

'sarza, Intryga ta — pisze „Danziger Voikstimme* — ucieka się do naj- 
brudniejszych metod dla ciemnych celów politycznych zwracających się 
przeciwko Lidze Narodów. 

Moskwa nigdy nie uzna długów, 
i PARYŽ, 31 I. PAT. „Le Matin* podaje z wszelkiemi zastrzeżeniami 

wiadomości z Moskwy, jakoby Litwinow oświadczył ambasadorowi iran- 
cuskiemu że Sowiety nie uznają nigdy długów Rosji Carskiej. 

wojska angielskie w Chinach. 
PEKIN. 31.1 PAT. W nocie przesłanej posłowi angielskiemu w spra- 

wie przybywania wojsk ungielskich do Chin, chiński minister spraw za- 
granicznych oświadczył, że rząd chiński uważa przesyłkę oddziałów an- 
gielskich bez jego zezwolenia za zarządzenie zupełnie niezwykłe. Przysła- 

jest niezgodne z zasadami paktu 
Ligi Narodów. Chińskie siły woskowe i policyjae w okolicy Szanghaju 
Są zupełnie wystarczające do utrzymania porządku, zaś obecność licznych 
oddziałów wojsk cudzoziemskich mogłaby łatwo doprowadzić do nieprze- 
widzianych zawikłań, za które rząd chiński nie mógłby przyjąć odpowie- 
dzialności. W zakończdniu noty minister chiński wyraża nadzieję, że woj- 
ska angielskie zostaną wycofane i to w tem sposób, ażeby nie zaszedł 
żaden przykry wypadek, który mógłby nmaradziė na szwank przyjazne 
stosunki, jakie obecnia szczęśliwie istnieją między obu państwami. 

BOMBAJ, 31. |. Pat. Dziś popołudniu edpłynęja stąd na wody 
chińskie baterja artylerji polowej z 300 żełnierzami, 

czytającemu całemi godzinami angiel- wości—w tej przynajmniej chwili — 
skie (i amerykańskie gazety, że on Miema. 
pierwszy, wskazując „ludom Europy* _ Na Chiny zwrócone są obecnie 
rzekome cienie chńskie poruszające Oczy całego świata. 
cię niesamowicie na parawanie Uralu, _ Postarajmy się w najprostszych 
wielkim głosem zawołał: <Tonie żad- linjach odtworzyć sytuację teražniej- 
ne cienie, to w najrealniejszej posta- Szą; uwidocznić ją możliwie najpla- 
ci potworne — Żółte Niebezpieczeń- Styczniej, 
stwo, Ludy Eurepy! Stójcie na straży Zaczęła ona, sytuacja teraźniejsza 
rajświętszych waszych dóbr! Volker zarysowywać się już jesienią roku 
Europa's: Wakret eure heiligstea 1924-go. Było to już zmaganie się z 

Gūter! sobą dwuch, trzech wodzów, pragną- 

Dziś już w „chińskie cienie" pod- CYch zagarnąć, każdy dla siebie, w 
noszące się coraz potężniejszą masą rzekomej Republice Chińskiej najwyż- 

z za Uralu, wpatruje się cała Europa 574 władzę. 
— przerażona. Tylko Rosja bolsze. , W Pekinie rezydował „WÓWCZAS — 
wieka, skulona u stóp tego olbrzy- PO Przecie nie wyrazić się: panował 
miego mrowia czterystamiljonowego, ©! też rządziłł+—z armją swoją, u- 
kłębiącego się już jak potworna chmu- H9dZAcą Za najsilniejszą w Chinach, 
ra lub dym jakiegoś nieslychanego marszałak Wu-Pej-Fu. Jedną Z dywi- 

pożaru — zaciera ręce. Poruszyła zyj jego armji dowodził generał zwa- 
lawinę — większą niż ona sama. u <chrześcijańskim» (bo w istocie 

Od roku 191l:go są Chiny repu- przyjął później wiarę Chrystusa wraz 

bliką, od 1912-go w nieustannem 7 Cała swoją armją). || 
wrzeniu rewolucyjnem, a od dwóch _ Wielkorządca Mandżurji, potężny 
lat wrzenie to weszło w szerokie ło- TArszałak Czang-So-Lin ruszył na 

‚ Pekin. Przyszło do starcia. Były marsz. żysko zdecydowanego xacjonalizmn, Я : 
L „a, Wu-Pej-Fu nie dopuścił do opano- który pod hasłem „Chiny dla Chiń- ; ° : 

czyków!” gotuje się starć z oblicza a ae Sai b R. 
olbrzymiego państwa m ślad cu- ads A Ścjańskie 

i i imperjalizmu. * 
e AI ” „ Feng-Ju-Siang bynajmniej nie myślał 

Na takiem zaś tłe, na takim wul- wyciągać kasztanów z pieca. Sam 

kanicznym gruncie rozgrywa się tra- próbował zająć Pekin. Nie dopuścił 

dycyjna, wielka, nieustąpiiwa emulacja do tego potężny Czang-So-Lin. Po- 
anglo - rosyjska.  Przedewszystkiem tłuki i marszałka Wu-Pci-Fu_ i jego 

idzie gra obu tych potęg. Rosja bol- 
szewicka wzdęła jak drożdże nacjo- o" Feng-Ju-Sianga—i zajął Pe- 
nalizm chiński w mniemaniu, że gdy | TM 

B Gra atoli nie była skończona. Po niesie się gór spadają z 
w al o ać długich „perypetjach, jesienią 1925-go, 

Wielkiej Brytanii, tudzież wszystko to, POłACzyli się znowu przeciwko Czang- 
czem zdołała Chiny omotać i osypać. $9Linowi obaj jego przeciwnicy. I 
Na to się zanosi. Lecz, co do zbel- zmogli go. Tak się atoli stało, że 
szewizowania żą drogą Chin, to zdaje 7а Pekin nie marszałak Wu-Pej-Fu 
się czekać Rosję wielkie rozczarowa- lecz general Feng-Ju Siang. 
nie. Wśród 400 miljonów Chińczy- , WÓwWczas zawierają z sobą aljans 

ków silniejsze jest poczucie narodo- 9PAl marszałkowie i ciągną oiribus 
we, dążenie do odzyskania pełnej su- anifis na Pekin. Chrześcjański gene” 
werenncšci... u siebie w domu, sil rał, naciskany z dwóch stron nie jest : : с tanie utrzymać się w Pekinie. La- niejsze jest uświadomienie patrjotycz- o: > er 
ne — niż gorliwie zaszczepiany o- Т 1 Pao Pory zwać 
wym miljonóm przez moskiewski rząd chorągiewkę i, pobity, uchodzi ze 

sowiecki, Ibolszewizm. P. Borodin, S*em wojskiem w Kałgańskie góry. 
noszący oficjalny tytuł „doradcy* so- Sprzymierzeńcy, Czang-So-Lin i Wu- 
wieckiego przy rządzie narodowym PeiFu zajmują Pekin. 
kantonskim zaciera ręce, że armja _ Wówczas to występuje na arenę 
kafitońska, czyli południowa, dzielnie wielka armja południowa, kantońska, 
maszeruje naprzód, opanowując pro- £KSpozytura bojowa Kuo-Min-Tangu. 

wineję za prowincją, że zawładnęła Obaj marszałkowie siedzą w Pekinie 
już Honkongiem, że zagraża Szang- lecz znowu, tylko rezydują lecz nie 
hajowi, że stoi już poniekąd u bram rządzą. Armja kantońska posuwa się 
Szangkaju, że rychło wojska kantcń- Ra północ. Opanowuje całe Chiny 
skie zaleją pryncypalnie w Chinach Środkowe. Hon-Kong wpada w jej 

ręce. Szanghaj drży—albo, jak chcą osady angielskie — lecz nie będzie 
p. Borodin długo i do końca rąk 
zacierał. 

Nie Anglja zwycięży Rosję so- 
wiecką na niezmierzonych obszarach 

Chin. Powali rozpasaną akcję bolsze- 
wizacji Chin... Kuo-Min-Tang. 

Co te jest Kuo-Min-Tang? Jest to 
partja, jest to stronnictwo narodowe» 
jest to wielka, wszechstanowa, do 
ostateczneści demagogiczna ostoja: 

nacjenalizmu chińskiego. Założycie- 

łem tej jakoby ligi mającej na celu 
„oswobodzić Chiny od djabłów cudze- 

inne relacje— wyciąga ku armji kan- 
tońskiej ramiona. 

Faktyczną w chwili obecnej sto- 
licą Chin nie jest Pekin — lecz Kan- 
ten ч 

Cóż czyni Anglja? Anglja począt. 
kowo usiłowała utwarzyć z mocarstw 

«interesowanych» koalicję, któraby... 

zaprowadziła w Chinach porządek, 

na podstawie, rzecz prosta, interesów 
własnych. Gdy to nie udało się, za 

proponowała tymże mocarstwom й- 
znać rząd kantoński jake najprawe- yti „psarabji do Rumunjijest sprawą za- 

a „gatwioną“. P. August Oauvain stwier- 
‚ 448 Z Zadowoleniem, žė panstwa 
jis'wiiQPY środkowej, po okresie waha- 
(4 impr zawarły między sobą, a potem z 
«sj ,gemi mocarstwami w utrzymaniu 

cnego statutu politycznego zalnte- 
4 aa „szereg Z о mad, 

g'iących dziś imponującą cało! й- PR e: Daj 000% | 
1 Prasa lewicowa wstrzymała się na- 
= od komentarzy za wyjątkiem 

   
   

  

dziennika Volonte, organu przyjaciół 
© pana Caillaux, gdzie niejaki p. Augu- 
m atin Hamon twierdzi, że Francja musi 
;J się sprzymierzyć z Republiką..- So» 

ju wiecką, gdyż w przeciwnym razie 
q grozi jej polityczna niewola; ani Pol- 

, ska ani państwa Małej Ententy nie 
ją wydają Się p. Hamon'owi sojuszni- 

kami dość silnymi i dość pewnymi. 
Ta sama Volonte zaleca, jak wiado- 

„Imo, przyjaźń z Niemcami kosztem 
oddania im.. korytarza pomorskiego 

  

(patrz artykuły redaktora naczelnego 
Alberta Dubarry i młodocianego p. 
Luchaire'a), 

Niewątpliwie, nie brak jest we 
Francji ludzi, którzy patrząc na mapę 
Europy rysują sobie nowe granice i 
inaczej kolorują całe prowincje. Ore 
tą stale opinji polskiej sygnalizujemy, 
ale dobrze sobie zdajemy sprawę £ 
tego, że mie jest to groźne dopóki 
z zabaw, czy spekulacji poszczegól- 
nych jednostek nie wyrosną wyraźne 
postulaty rządzących obozów. 

Celem urzędowej polityki zagra- 
nicznej Francji, polityki popieranej 
przez uświadomioną większość opinji 
publicznej tego kraju, jest obrona 
istniejącego stanu rzeczy w Europie 
i wierność sojusznikom. I p. Poincare 
i p. Briand są co do tego celu cał- 
kowicie zgodni. 

Oburza się—i słusznie—p. Briand 
gdy wyczyta gdzie zarzut, że zamierza 
np. poświęcać interesa polskie na oł- 
tarzu przyjaźni francusko-niemieckiej, 
P. Briand naprawdę o niczem po” 
dobnem nie myśli. Jeśli jednak go 
czasem krytykujemy, to dlatego, że 
jego taktykę uważamy za niezawsze 
fortunną; że pretenduje on do roli 
proroka, a nie zna dobrze Niemców; 
że sam będąc głęboko przywiązanym 
do szczytnych zasad Paktu Ligi Na- 
rodów zapomina nieraz o tem, że 
jego partner ńiemiecki zasadami temi 
posluguje się tylko jako narzędziem 
w celu jaknajszybszego odzyskania 
swobody ruchów na szachownicy po- 
lityki europejskiej. 

Kazimierz Smogorzewski, 

witszą i jedyną władzę w Chinach. 

Propozycja była dobra i racjonalna— 

lecz spóźniona. Rząd kantoński szedł 

już o wiele dalej niż «uznanie go», 
przez mocarstwa zagraniczne; rząd 
kanteński mówił już bez ogródek 
nietylko Angiji lecz wszystkim po 
holei  mocarstwom:  Allez.vous-en! 
Front jednolity mocarstw nie dał się 
skieić. Rosja oczywiście chodzi w 
Chinach całkiem innemi drogami niż 
Anglja. Japonja też. Francja milczy i 
czeka. Stany Zjednoczone chciałyby 
na własną rękę uznać pełną suweren= 

ziemskich" i zapewnić narodowi chiń- 

skiemu rzeczywistą niepodległość, był 
dr. Sun-Jat-Tsen.Jednym z jego najser- 
deczniejszych przyjaciół był polityk 

di primo cartello a zarazem  dzien- 
nikarz, w Europie wykształcony, bar- 

dzo zdolny, Eugenjusz Czen. Obec- 
nie jest on ministrem spraw zagra” 

nicznych rządu kantońskiego; on to 

informuje i inspiruje wielką prasę 
europejską, on pisze noty dyploma- 

tyczne rządu kantońskiego, on pro- 
wadzi całą dyplomatyczną akcję Kuo- 

Min-Tangu. Dla rządu sowieckiego w 
Moskwie zrzucanie z Chin „jarzma ność Chin; nie Śni im się mieć za 

cudzoziemskiego” jest tylko środkiem wspólnika w tym wspaniałomyślnym 

w wałce z t. zw. regime'em kapitali- geście—Angijgl Słowem i ta angiel- 
stycznym... na całym ziemskim glo- ska koncepcja polityczna w łeb 

bie; dla Kuo-Min-Tangu tryumf chiń- wzięła. 

dzinie 4 pp. odbędzie się Walne Zebranie 
członków Organizacji Zachowawcaej Pracy 
Państwowej, na którem Zarząd Główny bę- 

dzie reerował o dokonanych pracach orga- 
nizaeyjnych, jak również o sylmacji peli- 

tycznej. 
EBUDEORNETAEOSETZEZ YO FWEOZZOTYORE 

Sejm i Rząd. 

Min. Staniewicz na Pomorza; 

WARSZAWA, 31. I. Pat. Dnia 
31 b. m. minister reform rolnych dr. 
Witold Staniewicz udaje się do Gru- 
dziądza, gdzie weźmie udział w po- 
święceniu miejscowego oddziału Pań- 
stwowego Banku Rolnego. W czasie 
swego pobytu w Grudziądzu minister 
przyjmie przedstawicieli pomorskich 
organizacyj rolniczych którzy przed- 
stawią mu swe postulaty, udzieli in- 
formacyj przedstawicielom dzienników 
na konferencji prasowej oraz obecny 
będzie na bału prasy. Powrót mini- 
stra spodziewany jest 2 lutego b. r. 
rano. 

Wypłata emerytur dziś. 

WARSZAWA, 31. 1. Pat. Mini- 
sterstwo Poczt i Telegrafów w poro- 
zumieniu z Ministerstwem Skarbu 
zarządziło wypłatę przekazów emery« 
talnych w dniu 1-go łutego r. b. a 
to z uwagi na przypadające 2 lutega 
święto uroczyste. 

Koszty utworzenia Ministr. 
iPoczt, 

WARSZAWA, 31.1 PAT. Z powo” 
du pogłosek, jakoby utworzenie Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów  polą- 
czone było z nowemi znacznemi wy- 
datkami (zwłaszcza м działe perso- 
nainym spowodowanemi rozbudową 
zarządu centralnego) wyjaśnia się co 
następuje: Utworzona po zniesieniu 
ministerstwa Poczt i Telegrafów w 
końcu 1923 roku Generalna Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów zatrzymała w ca- 
łości aparat „zniesionego ministerstwa 
z tem jedynie ograniczeniem, że znie- 
siomo etat ministra i przemianowano 
stanowiska podsekretarza stanu (trzeci 
stopień służbowy) i dyrektorów de- partamentów (IV st. służb.) na sta- 
nowiska generalnego dyrektora w III 
st, służb. i dwóch wicedyrektorów 
w IV stopaiu służbowym, 

Obecnie z ponownego powołania 
do życia ministerstwa Poczt i Tele- 
grafów dotychczasowy aparat zarządu 
centralnego pozostaje nadal z tą je- dynie zmianą, że przybywa etat mis nistra mający pokrycie w ramach 
kredytów osobowych, preliminowa- nych dla generalnej dyrekci Poczt i Telegrafów oraz, że stanowiska ge- neralnego dyrektora i dwóch wicedye rektorów będą przemianowane ma stanowiska podsekretarza stanu i dwóch dyrektorów departamentów w dotychczasowch stopniach służbowych. - Jak z powyższego wynika, przeor= ganizowanie Centralnej Dyrekcji Poczt 1 Telegrafów na Ministerstwo Paczt 

i Telegrafów nie pociągcie za sobą 
zwiększenia wydatków i preliminowa* 
na na rok 1927/28 nadwyżka budże- 
towa będzie w caiości utrzymana. 
Nowy poseł czechosłowacki. 

WARSZAWA, 31—]1. Pat. Posel- stwo republiki czechosłowackiej do- nosi, że dr. Robert Flieder, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Republiki Czechosłowackiej został przeniesieny na inne stanowisko i opuszcza Warszawę 31 stycznia r.b. Nowy poseł czechosłowacki w War. szawie dr. Wacław Girsa wręczy listy 
odwołujące "swego poprzednika Pre- zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do czasu przybycia dr. Girsy zastę- 
pować go będzie dr. Bedrich Kalda, 
pierwszy sekretarz poselstwa czecho- słowackiego w charakterze charge de 
ałfaires ad interim. 

  MIESZKANIE 
„e KOI o łub bez) 

me ze wszelk. wygodami 
WYNAJĘCIA. O warunkach RE do 11 rano telefon Nr 352, lub oso- biście od 4—6 pop., ui. Trocka 3,m. 2 

Tedy zdecydowała się Wielka 
Brytanja działać na własną rękę — a 
mianowicie bronić siłą swego stanu 
posiadania, 

I znaczne angielskie siły zbrojne 
popłynęły na mocnej eskadrze do 
Chin. 

  

Jacz    



ECHA KRAJOWE 
Pokłosie Rady Opiekuńczej Kresowej 

  

Domy ludowe. 
w Spiahlicy (pow. Święciański). 

W domu ludowym w terminie od 
22-X! do 22-XII odbył się kurs kroju 
i szycia pod kierownictwem  instru- 
ktorki wysłanej przez Centralę R.O.K. 

Nauka polegała na objaśnieniu te- 
oretycznem łącznie z prowadzeniem 
robót praktycznych, w czasie których 
każda z uczestniczek kursów musiała 
według otrzymanych przez imtruktor - 
kę wskazówek skrajać materjał i 
uszyć. 

Kurs obejmował:  bieliźniarstwo 
męskie i damskie wraz z ornamen- 
tacją (mereszka hafta), oraz krawiec- 
czyzne (suknie). Dziewczęta szyły 
przeważnie w ręku, a więc tak jak 
to się u nich praktykuje, co jedno- 
cześnie nie przeszkodziło im zapo- 
znać się i z maszyną, 

Aby podnieść niejako powagę i 
znaczenie kursu, przy końcu rozdane 
zostały świadectwa z oceną pilności 
i wykonanej roboty. Naogół kursy 

te przypadły do gustu włościankom, 
a co najważniejsze, iż jaskrawo i do- 
bitnie ujawniły realną korzyść, iaką 

otrzymały z Domu R. O. K. C. K. 

w Miadziole (pow. Postawski). 

12 grudnia odbyło się organiza- 

cyjne zebranie Gmianego Kała Rady 

Opiekuńczej Kresowej, na którem or: 

ganizator p. Antoni Domaradzki wy- 

jaśnił zebranym ceł zebrania i po Od- 
czytaniu statutu T-wa R. O. K. za- 

proponował założenie domu ludo- 

wego. Na członków zgłosiło się Sb 

Wybory dały następujący „rezultat: 

prezes p. Domaradzki Antoni, v. pre- 

zes p. Walesjaa Perkowski, sekretarz 

p. Józef Ciupiński, skarbnik p. Jan 

Rzeczycki, członkowie ks. prob. Ka- 

zimierz Łobacz, Norbert Horodniczy, 

Aleksander Halko. Po za tem na mo- 

cy postanowienia zapadłego na ZG- 

braniu w d. 19 września r. ub. uchwa- 

lono: oddać na budowę domu iudo- 

wego w Miadziole kawał ziemi znaj- 

dujący się przy ul. Doałhinowskiej w 

granicach z jednej strony ul. Dałhi- 

nowskiej z drugiej — drogą prowa- 

dzącą na Bakłaje, z trzeciej i czwar- 

tej strony obecnie istniejące rowy: 

przestrzeń 1296 metr. Plac ten sta- 
nowi własność ogólną mieszkańców 
m. Miadzioła i oddaje się pod dom 

ludowy bez żadnego wynagrodzenia 

na czas nieograniczony, a imieszkań- 

cy nie będą rościć żadnej pretensji 
przez cały czas istn.enia na tym placu 

Domu Ludowego. 5. В 

w SAUTKACH 
(pow Postawski gm. Łucka). 

Wskutek inicjatywy prezesa Domu 
Ludowego w Mosarzu ks. proboszcza 
Sianisława Kiimma zostało założone 
w Sautkach T-wo kultvraino-oświato= 
we, wykonawcą którego był kierownik 
szkoły powszechnej p. Jan Michnie- 
wicz. 26 listopada r. ub. młodzież 
katolicka i prawosławna zgromadzona 
w lokału miejscowej szkoły w ilości 
około 100 osób ze wsi Sautek, Buk, 
Byczkowa, Bietaja i folw. Buk, „Rawi- 
czówki, Urbopola i Radomyśla zało- 
żyła w Sanikach T-wo pod nazwą 
Dom Ludowy Rady Opiekuńczej Kre- 
sowej imienia św. Stanisława Kostki. 
Na kierownika domu wybrano jedno- 
głośnie kier. szkoły p. | Jana Michnie- 
wieza, na członków hanorowych by- 
łego prezesa Domu Ludowego w 
Mosarzu p. Kazimierza Petaszewskie- 
  

$ artysta 

Jan Bułhak :::; 
„ Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6.       

, oi A OE 

LEON DAUDET. 

15) RREW WŚRÓD NOCY. 
Mylił się Desarnaud, określając 

liczbę mieszkańców Paquet Vian na 
trzydzieści osób. Było ich sześćdzie- 
sięciu dwuch, w tem  dwadzieścioro 
dzieci. Należało. więc zbadać czter- 

dzieści dwie osoby. Policja zabrała 
się żywo, dzieląc między sobą dom. 

Robotnicy i robotnice, pracujący w 
fabrykach Lugduńskich, wychodzący 

rano, a wracający późnym  wieczo- 

rem oświadczyli, że nie nie słyszeli 
i nic nie widzieli niezwykłego pod- 
czas pamiętnej nocy, w której mor- 

derstwo zostało dokonane. 
Wreszcie przyszła kolej na Jana 

V8iu, dozorcę w fabryce; był ogólnie 
znany, jako człowisk prawy i chwa- 
lony przez pracodawców, nie mógł 

on nic konkretnego powiedzieć; bę- 
dąc całą noc w fabryce nic nie wie- 
dział o zbrodni. Pan jego i towa- 

rzysz, Notredame, administrator tej 
samej fabryki, szanowany bardzo 
przez właściciela . przedsiębiorstwa, 
opowiedział, że wychodził wieczorem, 
by przyjrzeć się iluminacji i zaba- 

wom, lecz nie słyszał żadnego wola- 

nia, żadnego podejrzanego dźwięku, 

któryby pochodził z labiryntów „La 
Pocholle“. 

Lecz trzydziesta pierwsza osoba, 
do której zwrócono się z pytaniami, 
stara panna Mousin, pracująca w 
sklepie przy ulicy Auguste-Comte, 
oświadczyła, iż widziała ze swego 

okna na trzeciem piętrze o bardzo 

wczesnym ranku jakiegoś pana star- 

szego, porządnie ubranego, który stał 

»wlašciciela lokalu ma pozostawienie 

SŁOWO 

Wrażenia teatralne. 
Włodzimierza. Perzyńskiego „Lekko- 
myślna siostra", komedja w 4 aktach 
wystawiona ma scenie Reduty w 

й teatrze na Pohulance, 
go i obecnego prezesa ks. proboszcza 
Stanisława Klirmma. Uroczystą chwilą _ Bohaterką znakomitej komedji Pe- 
założenia T-wa było wysłuchanie rzyńskiego granej przeszło już przez 
hymnu narodowego odegranego przez 25 lat nieprzerwanie ma wszystkich 
orkiestrę i wzniosły Śpiew Serdeczna Scenach polskich a zawsze z jedna- 
Matko i Raty wykonanych przez kilka: kowem powodzeniem—nie jest zbłąka- 
dziesiąt osób. na owieczka z mieszczańskiego, co 

Pierwsze kroki działalności D. L. Się zowie, rodu Topolskich, której 
ROK. są następujące: Dom Ludowy tuno pięknego poranka—p dziwol— 
udziela ludności bezinteresownie pierw- żamigotało najszczerszem złotem, A 
szą pomoc lekarską, czerpiąc medyka- było tego złota z dobre pół miljonal 
menta z apteczki szkolnej, pobierając Bohaterem zbiorowym sztuki jest tej 
do kasy aptecznej koszty lekarstw. zbłakanej owieczki=-otoczenie. Ciężar 
Dom Ludowy uruchamia kursy wieę- t€ż cały świetnej i wyczerpującej cha- 
czorowe, sekcję muzykalną, chór, bez. rakterystyki nie leży. na Mani, co 
płatnie udziela członkom T-wa książęk POrZUuciwszy mięża i dziecko, zaawantu« 
do czytania i prenumeruje pisma. rowała się aż w Wiedniu z jakimś 

: B. K—ski, niemieckim  sześćdziesięcioparoletnim 
magnatem, po którym  odziedzicza 

NIEŚ WIEŻ. sata i oszałamiającą sumę. Prawie 

— Lokal dła Seminarjum Nie- 57, oljerowskich wyżyn podnoszą - I sztukę Perzyńskie, h. i 
świeskiego. Dotąd Seminarjum Nau- wszystkich figur Ba ie kia 
czycielskie mieściło się w zamku Ks. koła Maniusi. Raz ich coś od nie] 
Radziwiłła, projektowana zaś budowa odrzuca, to znowuż рггус! to 
własnego budynku szkolnego odkła- znowuż odrzuca—i na tej 2 po- 
da się z roku na rok z powodu bra- ruszanej nie przez żaden kaprys auto- 
ku funduszów. Już w ubiegłym roku rą jeno przez prąd najrzetelniejszej, 
dużo kłopotu miały władze szkolne, najtrafniejszej, bystro podpatrzonej 
udało im się jednak uzyskać zgodę ps;chologji ogėlmoludzkiej. Nic nie 

l może być opaczniejszego ja -: 
tam Semiuarjum jeszcze na jeden rok. K am uż PA zi 
—Ponieważ trzeba myśleć O przysz- sztuce  Perzyńskiego realistycznego 

szłości, przeto 18-go zebrała się $pe- obrazu „typowego* jakiegoś salonu 
cjalna komisja dla omówienia wszel- zę sfery warszawskiej burżuazji przed- 
kieh możliwości umieszczenia szkoły. wojennej. „Lekkomyślna siostra“, któ- 
—W komisji brali udział: derektor ra tylko czeka upłynięcia jeszcze ze 
Robót Publicznych Urzędu Woje- 25 jąt aby zostać «klasyczną» nawet 
wódzkiego, inż. Fryzeadorfi, starosta w podręcznikach historji literatury, 
p. Czarnocki, achitekt rejonowy inż. nie jest ani przedwojenną ani po- 
Wołkanowski, inż. Krupski oraz dy wojenną, ani z żadnej wogóle specjal- rektorzy gimnazjum: ks. Qrodis i Se- nej epoki. Jest, z niemalą maestrją 
minarjum dr. Jasiewicz. — Komisja pisarską, żywcem wyłuszczoną z nie- 
stwierdziła jednogłośnie, że w Nie- przebranej skarbnicy nieśmiertelnych 
świeżu niema odpowiedniego lokalu przywar i podłości ludzkich okraszo- 
na pomieszczenie seminarjum, należy nych rozkoszną śmiesznością. Perzyń: 
więc bezwzględnie zabrać się do bu- ski eksploatuje tę śmieszność dla 
dowy własnego gmachu. Trzeba wspólnej z Mio i aktorami 
przypuszczać, że w razie rozpoczęcia zabawy, a do przywar i podłości 
budowy ks. Radziwiłł zgodziłby SIĘ ludzkich odnosi się z wrodzoną mu 
jeszcze na przedłużenie pobytu semi- spokojną iroują. Nic nie poradzisz! 
narjum w zamku. — Jeżeli jednak nie Ludzie jakimi są, pozostaną do końca 
będą asygnowane odpowiednie kre- świata. Nie pomoże żadne moraliza- 

dyty, wtenczas wyrugowane seminar- torstwo; żadne najniemilosierniejsze 
jum będzie się musiało przytulić w wydrwiwanie nie pomoże. Takie jest 
gmachu gimnazjalnym w godzisach credo, aby się tak wyrazić, etyczne 
wieczorowych. Takis . współżycie Perzyńskiego. 
dwóch szkół pod jednym dachem Mało kto potrafi, jak on, zacho- 
byłoby rozumie się bardzo niepożąg wać pobłażiiwy, a w gruncie rzeczy 
dane i kłopotliwe, to też trzeba przy- pogardliwy spokój wolsec tego, co 
puszczać, że wyższe władze sżkolne sję na świecie dzieje. | mało kto dziś 
zdołają wyjednać potrzebne środki w Polsce potrafi tak subtelnie, a 
na budowę. Inaczej szkołnictwo nie- żadnej wyszukanej manjery, ironizo- 
świeskie byłoby mocno postkodowani wać, jak on. 3 

Ы Zaprezentowano nam па Pohulance 
ŚWIR. «Lekkomyśluą siostrę» w najlepszych 

— Nowy gmach urzędu gmin- warunkach, na jakie w chwili obecnej 
nego. W dniu 29 stycznia odbyło zdobyć się mogła Reduta.  Szło 
się poświęcenie nowozbudowanego wszystko, «jak z nute—a grano, jako 
gmachu dla urzędu gminnego w Świ- ensemble, wzorowo. _ Dla okrasy 
rze. Na poświęceniu byli obecni zast. każdego zbiorowego wykonania wy- 
starosty p. Piekutowski, inspektor siarczyłby udział Solskiej i Osterwy. 
samorządu gminoego p. Przezdowski, Nie poprzestano na okrasie, Każda 
kierownik działu technicznego p. Pie- rola była opracowasa z wielką sta- 
karski i komendant powiatowy P. P. rannością a oddana z talentem i wy- 

Starcia w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 31—1. Pat. Na wczoraj zapowiedziane były w  Schatten- 

dorfie w Burgenlandzie oad e związków t. zw.  frontkaempferów 
i republikańskiego Schutzbundu. Na dworcu w Schattendorfie doszło do 
starcia między temi grupami wobec tego żandarmi zmusili obie strony do 
rozejścia się. W czasie kiedy członkowie republikańskiego Schutzbundu 
wkraczali do Schattendorfu, padło kilkadziesiąt strzałów z lokalu, gdzie 
się miało odbyć zgromadzenie Frontkaempferów.HTrzy osoby zostały zabi- 
te, mianowicie jeden robotnik i dwoje dzieci. Rannych bylo 30 osób. Żan- 
darmerja aresztowała około 30 Frontkaempierów. Wielu członków tego 
związku zbiegło zagranicę. Rząd związkowy zarządził natychmiast szcze» 
gółowe śledztwo. Wśród robotników wiedeńskich zapanowało wielkie 
wzburzenie. W kilku fabrykach porzucono pracę. 

Dziś popołudniu odbyło się w Ratuszu zgromadzenie socjalnych 
demokratów, na którem burmistrz miasta Wiednia Seytz omawiał zajścia 
które się rozegraly w niedzielę w Burgenlandzie. Po zgromadzeniu ucze- 
stnicy jego rozeszli się w spokoju. Demonstracyj ulicznych nie było. We 
środę, jako w dzień pogrzebu ofiar strzełaniny organizacje robotnicze 
ogłosiły zaprzestanie na 15 miaut pracy. Socjaliści zgłoszą we czwartek w 
parlamencie nagły wniosek. Oczekiwana jest burzłiwa dyskusja. Dzienniki 
liberalne wiedeńskie wzywają, by rząd rozwiązał wszystkie organizacje bo- 
jowe zarówno prawicowe, jak i łewicowe. 

Żądania Niemiec na Sląsku. 
GLIWICE, 31—1. PAT. W sobotę i niedzielę ubiegłego tygodnia ob- 

radowała tu komisja do spraw wschodnich, wyłoniona przez niemiecką 
partję ludową. Były minister gospodarstwa Rzeszy Raumer w referacie 
swym oświadczył, że Niemcy dopiero po zniesieniu okupacji nadreńskiej 
skierują swe poczynania w stronę wschodu skąd ustawicznie grozi Rzeszy 
niebezpieczeństwo. Głównym zadaniem polityki wschodniej jest popieranie 
osadnictwa wzdłuż pogranicza cjemięcke-polskiego. Poseł Rheinbaben, 
nakreślając wytyczne wład: rządowych wskazał na konieczność przyśpie- 
szenia rozstrzygnięcia sprawy pretensyj niemieckich do Polski. Bez przy- 
znania obywatelom niemieckim swobody osiedlenia się w Polsce Rzesza 
nie zgodzi się na zawarcie traktatu handlowego. W końcu uchwalono re- 
zolucję z protestem przeciw podziałowi Górnego Śląska i wzywająca lud- 
po niemiecką po tej i tamtej stronie niemiecko-polskiej granicy do wy- 
rwania. 

RYWALA 

Objawienia w Słupi pod Środą 
POZNAŃ, 31.1 (PAT). Prasa poznańska ogłasza dzisiaj komunikat 

Kurji Prymasowskiej w Poznaniu w Sprawie tak niedawno głośnego rze- 
komego objawienia się Matki Boskiej w Słupi (pow. Środa) w  Wielko- 
polsce. Komunikat stwierdza, że badania władz duchownych nie wykazały 
w tych zajściach nadprzyrodzonego charakteru rzekomych wizji, stwier- 
dziły natomiast władze duchowne, że zajścia w Słupi z jednej strony 
wzbudzają u wiełu odruchową pobożność, lecz równocześnie z drugiej 
strony w niejednym wypadku doprawadziły do chorobiiwych podnieceń, 
szkodliwych dła wiernych oraz dla powagi Kościoła. Wobec tego władze 
kościelne wzywają wszystkich wiernych, ażeby zaprzestali wycieczek do 
Słuni. 

Ważne B 

i 

dla Pań! 

anie książki! 
Dział Antytwarki rzy Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie, Wielka 7, poleca dobre książki starsze i nowsze 

po cenach od 30 gr, za tom 
* » 10 » za ark. 

Wagrzn E, Hegent „, wieka 10. 
NADESZŁY NAJNOWSZE MODELE 

sukien bnlowych i wizytowych 
BLUZEK i SWETRÓW. CENY DOSTĘPNE. 
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_ огал noty 

operowanie sui generis głosem i mi- 
miką przez bardze, bardzo utalento- 
waną artystkę. Przyszli do mety, to 
jest do więcz znakomitego wyrazu 
charakterystyki jędrnej a bardzo traf- 

wypaczy samo założenie sztuki, kontro” 

wać będzie inteńcjom autora. Zaś p. 

Solska słusznie i sprawiedliwie rozta- 
czyła cała bogactwo swej umiejętności 

aktorskiej, swej głębokiej inteligencji, 
p. Zienko. 

Poświęcenia dokonał Ks. Dz. Šwir- 
ski Holak. 

Po poświęceniu goście podejma- 

trawnością—sprawiającemi, przyznam 
się z całą otwartością, chwilami wra- 
żenie nad wyraz miłej niespodzianki. 

: Chodziło o siłę, jędrność i dro- 
wani byli przez gminę skromnym o* biazgowość zarazem charakterystyki. 
biadem na którym wygłoszono kilka Rozwinął te wszystkie cechy p. Osier- 
przemówień o wytężonej pracy spo- wa, któremu nie pierwszyzna Wy- 
łeczeństwa na kresach, które nie ba- siępować z niemniejszym blaskiem w 
cząc na trudności finansowe buduje roli nawskroś charakterystycznej jak 

; w roli lirycznego amania iub roman- W dniu 30 stycznia również w tycznego bohatera. Akurat ię samą 
Państwowość Polską. 

nej, przyszłi—wybaczyć proszę wyra- 
żenie się trywjalne—głowa w głowę 
pp. Chmielewski i Giiński. Z kom- 
pleinem powodzeniem sekundował im 
p. Łaciński. 

P. Kossowska, jako siostra lekko- 
myślna, i „zakała* zacnej familji swo- 
jej, nie potrzebowała wychodzić po 
za ramy zakreśione dła Maniusi przez 
samego Perzyńskiego. Musi to być 
figura dookola której obraca się sztu- 

swego—jakby to się wyrazić? —subtei- 

nego taktu w przystosowaniu swojej 

kreacji i gry do gry swych  współ- 
partnerów. Momenty... łakomienia się 

na pochroniowatego swego amania 
były rzetelaemi kiejnotami gry aktor- 

skiej; jeżeli zaś może nie były w do- 

statecznej mierze odczute przez kogo, 

to jedynie dlatego, że całego zespału 

interpreiacja „Lekkomyśluej siostry* 

stała na poziomie—godnym Solskiej. 

MASSINI. 
Zawiiał do Wilna gość z dalekich stron. 

Z Bukaresztu. Jest to młody a juź zażywa- 
jący szerokiej sławy dyrektor i pierwszy za- 
razem kapelmistrz opery tamtejszej Hgizio 
Massini. Włochem jest rodowitym, pozyska- 
mym przez stolicę Rumunji, i zżytym z 2) 
oto od tat trzech, przez ciąg których zdążył 
p. Mass'ni pchnąć znakomitą bukaresztańską 
instytucję muzyczną na tory szerokiego roz- 

woju. 

Bujny temperament świetnego  kapel- 
mistrza, ujęty w powściągłiwe, pełne powa- 
gi formy, znatazł upust pizedewszystkiem 
w energji rytmu i plastyce brzmienia, na 
które główną kładzie wagę. ‚ 

P. Massini wstał od pulpitu dyrygenta 
w Bukareszcie aby miejsce uczynić przyby- 
łemu do stolicy rumuńskiej dyrektorowi i 
kapelmistrzowi maszej ор%гу warszawskiej 
Emilowi Miynarskiemu. 

Korzystając z gościny Młynarskiego w 
Bukareszcie, objeżdża p. Massiai — Pojskę. 
Dyrygował w Warszawie operą <Carmen>, 
operą <Tosca», oraz koncertem symfonicz- * 
nym w Filharmonji — przyjmowany owa- 
cyjuie przez publiczność a z wielkiem nzna- 
niem przez krytykę. Dyrygował z niemniej- 
szem powodzeniem w Krakowie. Jutro, we 

środę zadźwięczy pod jego mistrzowską ba- 
tutą nasza orkiestra symtoniczaa. 

Za gorące przyjęcie zzotowane Młynar- 
skiemu w Bukareszcie, wręcz... wypada od- 
wzajemnić się znakomitemu gościowi z da 
leka: rzetelaem zainteresowaniem się jutrzej- 
szym, bardzo ciekawym  «oncertem orkie- 
strowya., 

P. Massini wraca jutro do Warszawy i 

odlatuje natychmiast po przybyciu aeropia- 
nem. Opuści batuię w Wilnie — aby ją pod 
jąć w Krakowie. 

BEUNIANAEEŲA STATE VES 

Przed decyzią. 

PARYŽ. 31 I. PAT. Miedzysoiusz- 
ńiczy komitet wojskowy obradował 
od 17 do 20-ej i zbierze się futro © 
godz 9-ej rano. O 11-ej odbędzie się 
posiedzenie Konferencji Ambasado- 
rów, „Ra którem powzięta zostanie 
decyzja w sprawie rozbrcjenia Nie* 
miec. 

Żydzi rumuńscy o żydach. 

BUKARESZT. 31 |. Przeds'a- 
wieieł Żydów w parlamencie, nadra- 
bin Niemirowicz zaprotestował przė- 
ciw mieszaniu się Żydów zagranicz 
nych do spraw Żydów rumuńskich 
przeciwko ustawicznemu rozpowszec 
nianiu fałszywych pogłosek o pogr 
mach w Rumuzji. 

  

Wszechšwiatowy szlagier 

„złodziej z Bagdadu” 
z Douglasem Fai:bannksem 

w roli tytułowej jutro PREMJERA 

w Kine „Polonja“ 

| Rysownik „DUNCIO* 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i wieglėm, jakto: reklamy, 
winjety, ilastrację książek 1 t. p. 
rzeczy. _ Dowiedzieć 
kawiarnia-piekarmia «Udziałowa>» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

  

  

się można, | 
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
"wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 

  

  

Świrze, ma się odbyć 3 ch dniowy zdolność, ten sam dar posiada p. ka lecz, która broń Boże nie ma prawa 
kurs rolniczy i następnie zebranie or- Wanda Osterwina. Złożyła swoją u- przyćmiewać swego otoczenia jakiemiś 

Odświęcono w Reducie na Pohu- 

lance premjerowy wieczór teafralny Wschodnich Rzeczypospolitej. 

ganizacyjne mleczarni, która ma po- 
wstać w przyszłym miesiącu. 

obecności zast. starosty p. Piekutow- 
skiego. 

pomiędzy dwoma żywopłotami i któ- 
ry starał się ukryć. 

— Czy jest pani zupełnie pewna, 
że tak było istoinie — zapytał ucie- 
szony Sautenier. 

— Zupełnie pewną jestem. 
— Może pańi poprzysiądz? 
Inspektorzy z typu Sauteniera czę- 

sto używają tego sposobu dla wykry- 
cia prawdy słów świadka. Panna Mou- 
sin podniosła prawą rękę i rzekła 
uroczyście „przysięgam” 

— Czy poznałaby pani tego star- 
szego jegomościa? r 

— Tego twierdzić nie mogę! Pra- 
szę wziąć pod uwagę, że właśnie 
obudziłam się dzięki niedyspozycji 
i przypadkiem wyjrzałam przez okno. 
Zaczynało dopiero świtać, O wiele 
później usłyszałam' pianie pierwszych 
kogutów. 

— Czy widziała pani, że p. Qo- 
neret był waszym sąsiadem? 

— Nie, panie inspektorze, my bie- 
dni ludzie nie znamy nazwisk boga- 
czy mieszkających obok nas. 

— ŻZnała pewnie pani nazwę 
posiadłości „La Pocholle*? 
63 — Nie, pamie, nie słyszałam o 
niej nigdy. 

— To niemożliwel Od jak dawna 
mieszka papi tutaj? 

— Od dziesięciu lat, 
-— Mieszka pani tutaj dziesięć lat 

i nię słyszała pani nigdy o najboga- 
tszym i najdobroczynniejszym  czło- 
wieku w Lugduniel Nie rozmawiała 
pani chyba z nikim? 

— Odwrotnie, panie komisarzu, 
należę do ludzi gadatiiwych, cały 
dzień rozmawiam ze wszystkimi, 

tej 

rodę, swoją górność wszelką ma wirtuozewskiemi występami. Maniusia 
ołtarzu charakterystycznej kreacji—i do- p. Kossowskiej była.akurat taką, jaką 

Kurs został uroczyście oiwarty w była z niej wszystko, o co Perzyń- powinna być. Jest to jedna z rzade 
skiemu chodziło plus pewną pikantną 
oryginalność, której tajemnicę posiada 

kogo spotkam, 
Audibić'go. 

— Któż to taki Audibić? 
— To żebrak z Paquet — Vian. 

Żyje z miczego i sypia w ruinie bez 
drzwi i okien, niczem w psiej budzie. 
Nikt z nim nie rozmawia, bo jest 
zbyt brudny i cuchnący. Całemi nie- 
raz nocami włóczy się po mieście. 

— Dobra nasza — pomyślał Sau- 
tenier, który z kilku słów  Clavise'a 
zrozumiał odrazu, iż chodziło mu o 
to, by podejrzenia zostały odwróco- 
ne od personelu „La Pocholle* — 
Wybądam tego żebraka. 

Począł nastawać: „Proszę sobie 
przypomnieć dobrze wygląd tego pa- 
na, jego ruchy, twarz. 

- — Wydawało mi się, że chciał 
się ukryć, — stara panna . ukryła 
twarz swą w pomarszczonych rękach 
by lepiej przypomnieć sobie obraz 
tego człowieka. 

— Tak, wyraźnie nie chcial być 
widzianym, zdaję mi się nawet, że 
dostrzegł mnie, w mojem okienku. 

— Był to pan bardzo podobny do 
Wiktora Hugo, w twarzy jego jednak 
było coś, czego mie miał Hugo, lecz 
nie mogę sobie przypomnieć, co 
mianowicie. 

— Czy znała pani Wiktora Hu- 
go? 

— Nie, lecz mam książkę, w któ: 
rej są fotografje wielu sławnych Ju- 
dzi: prezydeata Carnot, którego za- 
mordowano w  Lugdunie, Joanny 
D'atc na stosie i Wiktora Hugo na 
skale, 

Sautenier poprosił pannę Mousin, 
by zechciała zaprowadzić go do swe- 

prócz oczywiście 

kich w literaturze dramatycznej ról, 
która nie powinna—biylować, Inaczej 

go pokoju, z którego widać było 
park i okalające go żywopłoty. Po- 
czem nakazał przyprowadzić Audibie'- 
go—żebraka, który wyjątkawo nie 
był zupełnie pijany. Nie można było 
podejrzewać go o przynałeżność do 
jakiegoś spisku, związaaego Z mor- 
derstwem. Saułenier obawiał się, że 
punkt ciężkości śledztwa znów po- 
wrócił do służby pałacowej, @д wy- 
woła niezadowolenie Ciarissę'a, De- 
sarnauda i Maufre'a. 

Lecz oto, pośród tysiąca szcze- 
gółów niepotrzebnych i nie niezna- 
czących Andibier przypominał sobie, 
iż widział jakiegoś starszego pana, 
który potrącił stary rondel leżący pod 
żywoploiem; działo się to właśnie w 
tym samym czasie, w którym panna 
Mouzin stwierdziła, że dostrzegła 
nieznajomego jegomościa, podobnego 
do Wiktara Hugo. 

— Jakiego rodzaju był to czlo- 
wiek? : 

— Taki, Ja innil Taki sam, jak 
pa i ja. Miał dwie nogi i dwoje 

rą 
— Czy był podobny do Wiktora 

Hugo? " 
Żebrak spojrzał na inspektora ze 

zdumieniem: Wiktora, jakiego? 
— Do Wiktora Hugo? 
— Nie znam takiege, ani w Pa- 

guet, ani w Abyssias, ani też w Saia— 
Cyr. Tem, jeżeli był do kogo podob- 
ny to tylko do tego jegomościa od 
Vetu. 

— Jaki jegomość od Vetu? 
— Jego pan. Vetu jest to dozor- 

ca z fabryki Fil d'Argent, który to- 
wi ryby ręką. Schodzi na sam brzeg 

wręcz wyjątkowy. A przy udziałe—na- 

reszcie—pub'iczności też wyjątkowo, 

imponująco licznym. 
dy Czest. Jankowski. 

  

Saony, wchodzi do wody ostrożnie 
posuwa się naprzód i magle chwyta 
rybę, wyciąga ją.. To dopiero czlo- 
wiekl.. 

Dziwnie jasne stawały się myśli 
Sauteniera: nasuwała mu się hipoteza, 
świetoy pomysł, który zdolny był 
ucieszyć „tych panów*, odsuwając od 
nich groźbę węzła żmij z „La Pacho- 
le“. Przytem słyszał on 0 nagrodzie 
pięćdziesięciu tysięcy fcaaków obie- 
caaej przez p. Goneret. Próbował 
więc wyciągnąć więcej szczegółów 
od żebraka, - 

—Czy był to pan dozorcy Vetu kto- 
ry przebiegał przed wami i do które- 
go zwróciliście się owego pamięine- 

o ranka? 
ы — Tego nie mogę twierdzić, | 

— Lecz gdybyście go zobaczyli, 
czy poznalibyście go? : ! 

— To jest rzecz, której nie jestem 

pewny. Jak pan może chcięć, żebym 
coś mówił dopóki nie mam tego ty- 
pu przed sobą. ; 

Gdy Sautenier opowiedział 0 wy- 
niku śledztwa wyższym urzędnikom, 
wszyscy zdecydowali jednogłośnie, iż 
należy dążyć za tą nicią, która niee 
zawodnie doprowadzi do odkrycia 
mordercy. Nie chcieli jednak po- 
wziąć decyzji bęz aprobaty prokura- 
tora Maufre'e. Mówiono bowiem, że 
Vetu cieszył się wielką popularnością 
wśród robetników fabryki, którzy sta- 
nowili główną ostoję lewicowego blo: 
ku na którym opierał się Loyassat. 
Chodziło o to, 2 się nie narazić ma 
nieprzyjemności. Śledztwo zostało na- 
tychmiast zawieszone, w oczekiwaniu 
aecyzji prokuratora. 

Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g 6do 8 

W tym samym czasie służba z 
„La Pacholle" naradzała się w poko- 
ju Estancelina. 

— Moi drodzy,—mówiła Julja Lo- 
isel,—musimy być zupełnie pewni, że 
wszyscy będziemy solidarni w tej 
sprawię. Podejrzewają  nas—jest to 
oczywiste, Zeznanie tego głupca Ma-, 
riusa nie są dła nas pomyślne, 
szem jeszcze jest to że Oantaume i 
Tulja potwierdziii je. 

Gantaume i Tulja, którzy uznawa- 
li wyższość strategiczną Julji i jej 
rozumu życiowezo, zawstydzeni spu- 
ścili głowy. Julja zaś ciągnęła dalej. 

— Otóż nie jesteśmy wcale, ale 
to wcale odpowiedziaini za śmierć te- 
go staruszka. Lecz Celestyna Gone- 
ret jest chytrą bestją, ma ona długie 
ramię, nie obawia się niczego, ma w 
ręku Maufre'a, Loyassata, Quincerno- 
na, calą tę klikę. Burżuazja zwraca 
się przeciwko nam, co jest zrozumia- 
łe samo przez się, mimo że poirze- 
bują oni naszych usług, lęcz starają 
się mas gnębić ile mogą. Wiemy coś 
o tem. Musimy więc się. bronić, a 
wybrać należy najlepszą metodę, na- 
padając na nich, zastraszając ich. 

— Lecz jak to zrobimy?.. Zapy- 
tał Gantaume blady, Brabant zaś ścis- | 
kał pięście. f 

— Ty oto pytasz, ty Gautaumie? 
Aież możemy opowiedzieć część tego 
co wiemy Cavalcatowi —szantażyście. 
Pozwólcie mi działać samej. Gotowa 
jestem podjąć się tego dzieła, a ZO- 
baczycie, że jeden po drugim zła- 
godnieją wszyscy ci groźni.urzędnicy, 
Na mój honor, nie jeden granat po- 
siądam, a wspólnemi siłami pięknie 

gor- 

`
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KURIER GOSPODARCZY 
. Obecna sytuacja finan- 

st sowa, 

(Wywiad z ministrem skarbu p. Cze- 
chowiczem). 

Minister skarbu p. Czechowicz u- 
dzlelił jednemu z pism warszawskich 

eo wywiadu. 
zy może Polsce grózić nowy 

kryzys finansowy? 
— Przepowiadano, rozpoczyna p. 

minister, załamanie się złotego na li- 
stopad lub grudzień ubiegłego roku, 
następnie „zgodzono się* na styczeń, 
przyczem opierano posępne horosko- 
py na przewidywaniu iż bilans hand- 

łowy ulegnie pogorszeniu. Przepo- 
wiednie te, jak wiadomo, nie  ziściły 

ję i śmiem zapewnić, że w przy- 
Sżłości również się nie sprawdzą. 

Zaznaczyć należy, że nieuzasadnio- 
pesymizm bynajmniej nie ułatwia 

rządowi pracy. 
W związku z ciągle podnoszony- 

mi w prasie i publicznie zarzutami, 
zapytujemy, czy rząd wyzyskał ko- 
rzystnie pomyślną konjuakturę go- 
spodarczą w konsekwencji strejku w 
Anglji? 

— Powołam się — mówi p. mini- 
ster skarbu — na siłę dowodową 

cyfr: 
deficyt budżetowy w 1924 r. sta- 

nowil sumę 180 mijjonow złotych, 
w 1925 roku — 271 miljonów  zło- 
tych, w pierwszej połowie 1926 r. — 
T1 miij. zł, ale w drugiej połowie 
1926 roku nietylko że pokryto deficyt 
z ub. półrocza, lecz osiągnęliśmy nade 
to nadwyżkę budżetową w kwocie 
53,7 miljonów złotych. 

Bilans handlowy, który wykazał 
deficyt w 1924 r. w wysokości 212 
miijonów zł, w 1925 r. — 349 milj. 
zł, w 1926 roku przynosi czynne sal- 
do w wysokości 409 miljonów  złoe 
tych. Zapas dewiz i walut w Banku 
Polskim wzrósł, poczynając od „zerw- 
ca r. ub. do końca 1926 r. o 131 
miljonów zł, w złocie. Powstaje tedy 
pytanie, czy odpowiada ten wynik 
nadwyżce eksportu nad importem. 

Jeżeli uwzgiędnimy, że w 1926 r. 
pokrywaliśmy skutki ujemnych bilan 
sów handlowych z ubiegłych lat, a 

' madto weźmiemy pod uwagę, że nasz 
bilans płatniczy w niektórych pozy- 
dach jest ujemny, to musimy dojść 
dó* wniosku, że osiągnięte zwiększe- 
nie rezerw Banku Polskiego odpowia* 

* da rezultatom bilansu handlowego. 

* 

Waluta została faktycznie ustabi- 
lizowana, i nie może być mywy o 
niebezpieczeństwie z tej strony, 

Celem poinformowania opinji pue 
blicznej w Ameryce o naszych  pła- 
nach i perspektywach finansowych, 
przygotowaliśmy szczególową odpo- 
wiecź na wszystkie tezy i zalecenia, 
zawarte w sprawozdaniu prof. P. 
Kemmerera, 

Nie chcemy robić tajemnicy ani 
ze stanu naszych finansów w chwili 
obecnej, ani też z naszych planów 
na przyszłość, gdyż sądzimy, że rze- 
czowe ustosunkowanie się do spra- 
wozdania prof. p. Kemmerera przy- 
czyni się w wielkiej mierze do usu- 
nięcia istniejących zagranicą wzglę: 
dem nas uprzedzeń oraz do poinfor- 
mowania amerykańskich sfer finanso- 
wych o istotnym stanie rzeczy. 

Celem uzgodnienia poglądów wy: 
. słaliśmy delegację do Ameryki w o- 

sobach pp. Wice-prezesa Banku Poi- 
„ skiego dr. Młynarskiego i profesora 
Krzyżanowskiego. 

Czy można uważać stan finan- 
sowy za ugruntowany? 

— Nie jestem optymistą — wy- 
znaje p. minister, — zamykającym ©- 
czy na możliwe niebezpieczeńsiwa. 

będziemy mogli podminować teren. 
Zanim zacznę działać, chciałam roz- 
mówić się z wami, Lecz zaczynam 
sama. Czy zgadzacie się? 

— Oczywiście, z chwilą gdy tak 
zdecydowałać, — odrzekł Brabant. 
Wszyscy przystali na propozycję Julji, 
lecz obawy ich wzrosły jeszcze, nie* 
pewni byli zarówno Julji, jak jej 
awanturniczych sposobów. 

— W najbliższych dniach zobaczę 
się z Cavalcatem, Nie obawiajcie się. 
Opowiem mu tyłko to, co uznam za 
stosowne. Wiem, że mam do czynie- 
nia, jak mówił mój stary kochanek 
Goneret, z jadowitą żmiją. Lecz do- 
syć już mamy tych pytań i rozpyty- 
wań, morałów i wskazówek od lu- 
Gzi, którzy całowali nas czule, mnie, 
Tulję i Elodję, gdy przychodzili, by 
zjadać pulardy i wypijać winka z 

) „mojej słynaej piwnicy”, jak mówił 

| Wa, rozpalimy rewolucję. 

eret. nie, o nie, dosyć tej 
blagil Musimy działać, Robotnicy są 
zbyt ospaii, by mogli się kiedyś zdo- 
być na rewolucję. My, slużba domo- 

ZIEM WSCHODKICH, 
Musimy się liczyć z niebezpieczeń- że zadamia ankiety są zadaniami ba 
stwem, 'jakie stanowi dla budżetu dawczemi, a więc o charakterze nau- 
wzrost cen, jak również z tem, że w kowym. P, Bartel apeluje do wszyst- 
kraju rolniczym, jakim jest Polska, kich, aby traktowali swe zadania jako 
zachodzi ścisły związek między bi- zagadnienie badawcze, oraz aby pra- 
lansem płatniczym a kwestją urodzaju. ca ta była zgodna, jednolita i zapa- 

Роу/о!апа już zosiała komisja an- trzona przedewszystkiem w jej efekt 
kietowa, której działalność niewątpli- końcowy, w kłórym będą wnioski i 
wie przyczyni się do uzdrowienia pa- propozycje, które mają być przedsta* 
nujących u nas anormalnych stosure wione radzie ministrów do zrealizo- 
ków. wania' 

O ile chodzi o zapewnienie w Dalej premjer zapewnił,że ze stro- 
sposób trwały kursu waluty, jestem my resortów, które są iutaj tangowa* 
zdania, — podkreśla minister skarbu, ne, może komisja liczyć ma najdalej 
p. Czechowicz, że potrzebna jest po- idącą pomoc. 
życzka zagraniczna. Z kolei wicepremjer wezwał człon- 

Nie przywiązuję większej wagi do ków komisji do złożenia na jego rę- 
tego, czy to będzie pożyczka stabili- ce uroczystego przyrzeczenia wypeł- 
zacyjna, czy też inwestycyjaa. nienia obowiązku członka komisji 

Chodzi o nawiązanie kontaktu z oraz zachowania tejemnicy co do 
poważnemi grupami finansowerni, któ wiadomości powziętych na tle ucze- 
reby zapewniały napływ obcych ka- stnictwa w pracach komisji. 
pitałów de Polski na warunkach od- Po złożeniu przyrzeczenia sekre- 
powiedniejszych, niż to miało miejsce 
dotychczas. 

Zupełnie odpada obecnie sprawa 
wydzierżawienia monopoli państwo- 
wych, co wcale nie wyklucza udziele- 
nia zastawu przy otrzymywaniu po- 
życzki zagranicznej, przyczem zastaw 
będzie odpowiadał wysokości po- (WTOREK 
życzki. ak aa TT 
a Obecna zwyżka kursu złotego jest f Dzis Was 8 Gg 

Zach. ši. © g. 16 m. 21. konsekwencją czynnego bilansu hand- lenicezo B. 
шо lowego. 

W sprawie ustawowej zmiany kur- 
su złotego w stosunku do dolara ZŁ. 
518 i pół do 9 zł, p. minister wy- 
powiedział się, iż pozostaje na sta- 

nowisku, któremu dał wyraz W SWO* Cisnienie 

jem expose. średnie 
Reforma systemu podatkowego ZAC 

jest stopniowo opracowana. kodzie 
Największe trudności nasunęła re- 

forma finaasów komunalnych, wobec Ora 

braku samorzadowych ustaw ustro- 9? * 
jowych oraz niedastatecznego mate- Wiatr 1 
rjału aa rk ŚŚ PZ SO 

Podatek obrotowy, — oświadcza . 

p. minister skarbu, — na razie nie ee ole 0 "DSC Tendenej 
będzie zniesiony ani obniżony. 

Na zakończenie zadajemy ostatnie 
pytanie. 

— Czy przewidziany jest w okre- 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
= Meteorologji U. S. B, 

z dnia 31—1 1927 r. 

| 757 

| — oc 

za do» ' е 
mm. 

Potudniowy 

Mgła. Mi- 
Ją barome- 

KOŚCIELNA 

i — Msza św. w Kaplicy Dzie- 
sie przednówka import zboża, a W cjątka Jezus. W dniu 2-go lutego 

związku z tem, jak odbija się na nar w srodę o godz. 10-tej rano w ka- 

szym bilansie handiowym w stanie pjicy Domu Dzieciątka Jezus przy 

eksportu zboża? ul. Subocz 16 odbędzie się Msza św. 

— Zapewnienia ministra rolnictwa ną jntencję PP. Pracowników Dyrekcji 
głoszą, że nie zajdzie potrzeba im“ Pocz, Telegrafu, Telefonu, Urzędu 

portu zboża; skurczenie się zaś ek- Pocztowego Wilno I, Wilno 2 oraz 

sportu zboża,—kończy minister skar- Zarządu Technicznego, którzy to Par 

bu p. Czechowicz, — nie wpłynie na nowie miesięcznem opodatkowaniem 

nasz bilans handlowy. się w ciągu roku 1926 przesłali 4215 

INFORMACJE. Žas ew, ua oco w ie jgieniu 
a Jezus, za co E wo 

L i awcom, 
Ofwarcia komisji ankietowe] PE Ga agi 
do badania kosztów pro- 

z Panem Prezesem Pauem Popowi- 
czem na czele, wyrazy podziękowania 

dukcji, ® 
W dnia 29 stycznia w gmachu 

i głębokiej wdzięczności, prosząc o 
łaskawe przybycie dorocznym zwy- 

: IU czajem na pomienione nabożeństwo. 

prezydjum rady ministrów odbyło się Modlitwa niewinnych dziatek, oraz 
uroczyste otwarcie komisji ankieto- wygląd zakładu niech Wam będzie, 
wej badania warunków i kosztów 
produkcji oraz wymiany. W otwacciu 
wzięli udział ministrowie: spraw wew- 

Przezacni Panowie, magrodą za tak 

nętrznych, skarbu, rolnictwa, reform 

wielką ofiarność. 
Siostry Szarytki. 

rolnych, komunikacji, pracy i opieki URZĘDOWA, 
społecznej; wiceministrowie: spraw 
wojskowych, przemysłu i handlu. 
Przybyli również, z wyjątkiem  jedne- 
go, wszyscy czlonkowie komisji w 
liczbie 29. 

Oiwarcia dokonał wicepremier 
Bartel, który zagajając posiedzenie 
inauguracyjne wygłosił przemówienie, 
w którem zwrócił uwagę z całym na- 
ciskiem na eriykuł pierwszy rozpo- 

3 prezydenta Rzeczypospo- 
itej. 

Z pierwszego ustępu tego artyku- 
łu wynika ponad wszelką wątpliwość, 

nie. W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna Minister Sprawiedliwości p. Al. 
Meysztowicz. 

Pana Ministra witali na dworcu: 
wojewoda wileński p. Wł Raczkie- 
wicz, prezęs Sądu Apelacyjnego p. 
Restytut Sumorok oraz prokuratorzy 
Sądu Apelacyjnego p. Pliszczyński i 
Okręgowego p. Steinman. 

— (0 Tylko osoby uprawnio: 
ne mogą sprzedawać liczniki 
energji elektrycznej. Wileński O- 
kręgowy Urząd Miar komunikuje: że 

  

«Fil d'Argent». 

czem sprawa miała wejść na spokoj- wciągnąć do spisku przeciwko służ- 
nu w fabryce Po. równo jak i profesor R., zdołała 

bie z La Pocholle, najwyższego 
urzędnika administracyjnego naszego 
miasta, dobrze znanego w partji ra- 

Aresztowanie. dykalnych socjalistów? 
Numer Pince-sans-Rire, który wy- Szantażysta kofczył 

szedł po wizycie Cavalcata u Loyas- swe pytania zapowiedzią: 
sata był poświęcony całkowicie, jak — „Dzisiaj poprzestajemy na tem, 
obwieszczał ognisty tytuł na pierwszej w następnych numerach postawim. 
okładce „Tajemniczemu dramatowi parę pytań wysokim naszym dostoj« 
w La Pockolle*. Szeregjiem ińtrygu- nikom, jak p. Prokuratorowi Moufre, 
jących pytań rozpalał Czwalcat zacie- panu szefowi bezpieczeństwa Claris- 
kawienie publiczności tą sprawą. __ se'owi i innym. 

— Czy prawdą jest, że od chwili W prowiūcjonalnem towarzystwie 
odkrycia zbrodni wszyscy urzędnicy lugduńskiem artykuł ten wywarł 
wysilają się, by znaleść kozła ofiar ogromne wrażenie. Dwadzieścia ty- 
nego wśród służby La Pocholie? sięcy numerów tej gazety rozeszło 

— Czy prawdą jest, że urzędnicy się w ciągu trzech dni. W biurach, 
ci posunęii się nawet do. wykorzy: w prywatnych, „na „ulicy, 
stania naiwności i prostoty młodego wszędzie mówiono tylko o tem, 
ogrodniczka M.. by zmusić go do rozstrząsając tę sprawę szczegółowo. 
zeznania rzeczy kompromitujących Nikt nie mógł uwierzyć we wstrętne 
żeński personel pałacowy, pozostają- kalumnie, rzucone na pannę Qone- 
cy jednak nadai ponad wszelkiemi ret i Reverchota, którzy byli ogólnie 
podejrzeniami. szanowani, dzięki miłosierdzia i do- 

ne i utarte tory. 

ROZDZIAŁ IV. 

niezliczone 

оО ТО 

tarz Jabłoński odczytał */ szczegółowo 
regulamin, nadany komisji przez pre- 
zesa rady ministrów, a normujący tok 
prec komisji, Na tem pierwsze posie- 
dzenie komisji zamknięto. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 stycznia 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Travn Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8.90 
Belgja 12425 12456 123,94 
Hoiandja 357,95 358,85 354,05 
Londyn 43.45 43,40 43.32 
Nowy-Yari | 805 893 8,7 

Osió 221.65 232.22 231.08 
Paryż 35,30 35,39 35,21 
Praga 26,54 26,60 26,48 

Szwajcarja 172,35 173 33 172,76 
Wiedeń 126.38 126.69 126.07 
Włochy 38.45 38,55 38,35 

Papiery Procentowe 
8 proc. pożyczka konw. — 97— 
Pożyczka dolarowa _ 80.— — — 
Pożyczka kolejowa %94— — — 
5 pr. pożycz. konw 53,25 53,50 
4 1 listy ziemskie 38,75 

4. proc. listy zast 
ziemskie złotowe 43,25 43,75 
5 FZ warsz. złotowe 51,— 52,50 
45 proc. warsz. złotowe 49,50 — 
6 prac. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 26.50 

65— —. 8 proc, warsz. 

  

NIKA 
osoby uprawiające kupno i sprzedaż 
liczników energji elektrycznej, jako 
proceder powiriny uzyskać na to ze- 
zwolenie Głównego Urzędu Miar. Po- 
dania składać należy bezpośrednio do 
Głównego Urzędu Miar, (Warszawa 
ul. Elektoralna 2) lub za pośrednic- 
twem Wileńskiego Okręgowego Urzę- 
du Miar (ul. Trocka Nr, 10). 

— (0 Z posiedzenia Kom. 
Ochrony Lasów. W dniu31 stycz- 
nia odbyło się w Urzędzie Wołe- 
wódzkim posiedzenie państwowej 
Komisji Ochrony Lasów pod prze- 
wodnictwem Wojewody Wileńskiego 
p. Wł. Raczkiewicza. Ponieważ dal- 
szy ciąg posiedzenia odbędzie się w 
dniu dzisiejszym, t. znaczy we wto: 
rek, p. Wojewoda nie będzie przyj. 
mował dziś interesantów. 

— (0) Inspekcja domów, zbu- 
dowanych za subsydja rządowe. 
Jak się dowiadujemy, władze nadzor- 
cze zamierzają w najbliższym czasie 
przeprowadzić generalną inspekcję 
wszystkich nowowybudowanych * do- 
mów, które wykoficzone zostały za 
pożyczki rządowe. inspekcja ta zosta« 
nie przeprowadzona z t powodu, 
że niektórzy właściciele domów iyno- 
rują sobie warunki stawiane przez 
rząd przy udzielaniu kredytów. 

MIEJSKA 
— (o) Kwesty I zbiórki ulicz- 

ne. Jak się dowiadujemy, władze ad- 
ministracyjne wydać mają rozporzą- 
dzenie, regulujące w sposób zasad- 
niczy sprawę zbiórek uiicznych i kwest 
wszelkiego rodzaju. W myśl jtega 
rozporządzenia zbiórki i kwesty mo- 
ga być urządzane tylko przez insty« 
tucje zalegalizowane i takież organi- 
zacje. Puszki będą musiały być płom- 
bowane w Komisarjacie Rządu, a po 
zbiórce zawartość puszek będzie mu- 
siała być obliczona w obecności 
przedstawiciela Komisarjatu Rządu. 
Zbiórka na tak zwane listy dopu- 

— (i) Min. Meysztowicz w Wil- Szczalna jest tylko w obecności 3 
kwestarzy. W ten sposób władze ad- 
ministracyjne dążą do zapobieżenia 
możliwym nadużyciom 
nościom. 

— (o) Plaga nawoływaczy. W 
ostatnich dniach namnożyła sie w 
Wilnie plaga nawoływaczy, t. j. na- 
ganiaczy, którzy przechodzącą pu- 
bliczność natarczywie zaczepiają, pro- 
wadząc do sklepów swoich praco- 
dawców. W szczególności przy ul. 
Niemieckiej niepodobna jest przejść, 
aby nie zostać zaczepionym przez 
tych naganiaczy. Przyjezdni, zwłaszcza 
cudzoziemcy, nabierają wrażenia, 
znajdują się w jakiemś miasteczku 
azjatyckiem i wyrażają niejednokrotnie 
swoje zdziwienie i oburzenie, iż w 
Wilnie tolerują się takie niekuliuralne 
praktyki, jak ciągnięcie za poły prze- 
chodnia i natarczywe nagabywanie 
go do czynienia zakupów w danem 
przedsiębiorstwie. Byłoby więc ka- 
niecznem, ażeby Magistrat i policja 
zajgły się tą sprawą, w szezególno- 
ści aby usunięto tę przyczynę naigry- 
wania się z piibliczności drogą re- 
presji zapomocą kar porządkowych, 

i nieformal- 

t 

rząd Koła Polskiej e 
T. Košciu-zki składa serdeczne podziękowa- 

resowne zmontowani* 

    

Wszystkim którzy przyjęli udział w oddaniu ostatniej posługi 

Ś. P. Wacława Sawickiego 

  

Serdeczne Bóg Zapłać składa RODZINA. 

woda Raczkiewicz, zaprosiwszy do żowski prof. Donassowie konsul. Dwofa- 
stołu prezydjalnego przedstawicieli 
pizędewszystkiem urzędów, potem 
wojskowości, potem gmin wyzńanió- 
wych. sfer sejmowych, adwokatury— 
tylko nie prasy, do której pomocy i 0- 
pieki odwołuje się każda bez wyjątku 
Sprawa publiczna lecz której się nie 
honoruje nawet tak zdawkowym ge- 
stem, Oczywiście, nie w imieniu prasy 
to piszemy; lecz w imię — europej- 
skości Wilna' 

Zebranie postanowiło — w myśl 
inicjatywy p, Czyża — 1) zebrać tak 
znaczną sumę aby reszta z niej sta- 
ła lub zakupiona kamienica mogły 
zabezpieczyć niezależny byt lub słu- 
żyć za  materjane oparcie rodzinie 
pozostałej po ś. p. Kazimierzu Wim- 
borze i 2) nazwać jedną z ulic wileń: 
skich ulicą Kazimierza Wimbora. 

Wybrano, złożony z kilkudziesię* 
ciu osób, Komitet uczczenia pamięci 
ś. p. Kazimierza Wimbora tudzież 
wydział wykonawczy Komitetu, P. 
wojewoda Raczkiewicz przyjął prze« 
wodniczenie Komitetowi. 

Listy składek już kursują Oprócz 
członków Komitetu ma listy składek 
do dyspozycji każdego, komu droga 
pamięć Kazimierza Wimbora — p. 
notarjusz Aleksander Rożnowski. 

— Zwyczajne Doroczne Wal- 
ne Zgromadzenie Stowarzysze- 
nia Dowborczyków. Na Zwyczaj- 
nem Dorocznym Walnem Zgromadze- 
niu członków Okręgu Wileńskiego 
Stowarzyszenia Dowborczyków, które 
odbyło się we czwartek, dn. 27 stycz- 

zostały nia r. b. o godz. 8 wiecz. 
dokonane wybory nowych władz 
Stowarzyszenia na rok 1927—28, a 
mianowicie: 

Na prezesa Zarządu wybrano po- 
nownie p. Smilgiewicza Władysława, 

Na członków Zarządu — pp. Bu- 
kowskiego Stanisława, Kiersnowskie- 
go Władysława, „ Swiatepolk-Mirskie- 
go Witolda, Pietraszuna Antoniego, 
Kulesińskiego Bolesława, Per«owskie- 
go Wilhelma, Dumnickiego Stanisła- 

Hatłic- <; wa, Mintowt-Czyża Bohdana, 
kiego Aleksandra, Žarnowskiego Wi- 
tolda, Niepokojczyckiego  Henryka, 

Na członków Komisji Rozjemcżej: 
pacaluga Marjana, prof, 

idanowicza Mieczysla- 
wa, Jasińskiego Zbigniewa, Piotrow- 

pp. prof. Ma 
Oko Jana, Bo! 

skiego Gustawa, 

pp. Gen. 
Gen. Rymkiewicza Zygmunta, pł 
Piaseckiego Władysława, płk. Rog. 
skiego 

go-Witolda. 
Na członków Honorowych: pp 

Gen Rymkiewicza Zygmunta i por. 
Bohdanowicza Mieczysława. 

— Akademja 
Sali Sniadeckich Un 7 
rego odbędzie się dn. 
pp. z porządkiem następującym: 

+ 1. Prof. St. Władyczko. Alkoholizm jako c] 
klęska społeczna. 

2. Prof. R. Radziwiłłowicz, O tak zwa- 
nem piciu umiarkowanem. 

3) Prof, J. Szmurło. Alkohol a gruźlica. 
4) Ks. Prof. St. Miłkowski. Alkoholizm wśród bogaczy». Dziś grany 

Alkoholizm a 
a psychika ludzka. i 

5. Dr. Stefan Brokowski. 
młodzież szkolna. 

W przeciągu tygodnia propagandy od- 
będą się w szkołach, w wojsku, w domach 
ludowych odczyty i pogadanki o szkodliwo- 
ści alkoholu. 

RÓŻNE. 
— Ąutofabryka w Landwa- 

rowie. Zaany w Polsce sportowiec 
i przemysłowiec przemysłu automo- 
bilowego Stefan hr. Tyszkiewicz po- 

jż Stanowił uruchomić w Landwarowie god 
fabrykę samochodów. Na razie fabry- 
ka montować będzie jedynie samo- 
chody z części wyrabianych we Fran- 
cji, a w przyszłości projektuje części 
e wyrabiać na Śląsku. 

Hrabia St. Tyszkiewicz odbył w 
tej sprawie konferencję z władzami 
centralnemi, które obiecały jaknajdalej dę o 
idące poparcie. 

naśladowania. Za- — Czys godn 
Polsk cierzy Szkolnej im. Ma 

nie p. Feliksowi Szablińskiemu za  bezinte= 
aparatu raijowego 

dla domu Ludowego i ofiarowany do tegoż 
WOJSKOWA 

— (o) Odroczenie służby woj- 
skowej. Poczynając od dnia 15 lu-. 
tego nrzyjmowane będą podania od 
poRzęnac! roczników 1906, 1905, 
1904 i starszych w sprawie odrocze- 
nia służby wzw jako jedynych 
żywicieli rodzia, Podania winny być 
składane w Komisarjacie Rządu ra 
m. Wilno. W interesie petentów leży, 
aby podania złożone były w jaknaj- 
krótszym czasie, w każdym razie przed 
rózpaczęciem poboru rocznika 1906, 

aparatu sprzęt. R. 
przez Koło Pol. 

kulturalno oświatowy. 

łem 
rzy 
skiego Pana Władysława Raczkiewicza i Pa- plastyką brzmienia. 
ni 
dziś dnia 1 lutego 1927 r. w Salonach gar- zespół Wil. Orkiestry Symfoniczne, 
nizonowego Klubu Oficerskiego przy ulicy miejsc od 50 
Mickiewicza 1/13. 

e zostania zastosowane 
ac. Szkola. jako czynnik 

KRONIKA TOWARZYSKA, 

— Bal kostjumowy ze współudzia- 
Reduty na obozy letnie dla harce- 
pod protektoratem Wojewody Wijeń- 

adwigi Reczkiewiczowej odbędzie się 

Kostjumy nie obowiązują, lecz są pożą- 

Pienią 

Na członków Komisji Rewizyjnej: ; 
Ostrowskiego Franciszka, chowska Kat., Wyleżyńsc: 

k. Ad., Zawadzcy Wład., Zapaśnikowie dyr., 

al 
odzimierza, płk. Greckiego 

Włodzimierza, por. Eymonta Cezare- 

rzeciwalkoholowa w 
tetu Stefana Bató- 
lutego o godz. 6 

kowscy Włodz., D.iewulscy prof., Diewulski 
Wacław prof., Dzierżanowscy genar., Bagio-. 
wie mecen., Ehrenkreutzowie prof., Ertel 
mjr. Farowie generał, Falkowscy Rug, 
Florczakowie mec., Fischer Jan, Pogelowie 
e Filipkowscy ppłk., Glatmanowie inž., 
lazerowie prof, Gieczewiczowie  Hipol., 

Gintowt - Dziewałtowscy ihsp., Głowińscy 
Ant., Grzesiakowie Józ., Gulbinowa Ewa, 
Houwaldtowie Jėrz, Hackbel! pptk., Hatow- 
ski mjr., Hryhorowiczowie Włodz., [waszkie- 
wiczowie Józ., Iwanowscy inec., Jakowiccv 
prof., Jaksa-Bąkowscy ppłk., Jundziłłowie 
Zygm., Jabłonowscy dokt, jais 
wie p'of., Joczowie Korir., Jarkowski Czę- 
sław, Jeleńska Miecz., Kalenkiewiczowie Jan., 
Kamionkowie, Klottowie Jan., Kłosowie 
rof., Kopciowie Adolf, Korolcowie prez., 
(rzyżanowacy sen., Kiewliczowa Marja, Ko- 

ziccy płk., Koc mjr., Klaczyńscy ppłk., Kru- 
szewscy płk., Kempistowie prof., Kubinowie 

п., Laskowiczowa Celina, Lewakowscy 
tan., Lukasowie płk., Łodzińscy płk., Łoku- 

ciejewscy Jan., Łopacińscy Stan., Lukówscy 
dokt., Łopalewscy Tai, Mackiewiczowie 
red. Mackiewiczowie Wacł., Michejdowie 
R Miedzianowscy mec. Matwińscy mjr., 

okłowscy ppłk., Morawscy płk., Mohlowie 
Stan., Mohlowie Wacł., Mohiówna Arne, 
Mohl Hieronim, Maleszewscy dokt., Mater- 
scy Ign., Marcinowscy Klem:, Mazarakowie 
Adrj., Mikulscy Karol., Minkiewicz Michał, 
Malinowscy Qlg., Meysztowiczowie Osk., 
Muszyńscy Mich., Muszyńscy prof., Miesz- 
kowscy, Narwoyszowie prof., Niesiołowscy 
Tym., Niemiierscy ppłk., Nowiccy Wiad., 
Nowiccy Wacł., Obiezierscy Marj., Obiezier- 
scy Miecz., Olendzcy kom., Opoczyńscy prof., 
Ordyłowscy płk., Ożyńscy płk., Osterwowie 
Jai., Ostrowscy Jan., Pasławscy płx., Ponie* 
szowie ppłx., Pakoszowie płk., Popowiczo- 
wie płk., Popowiczowie prez., Piotrowiczo- 
wie Wikt., Patkowscy prof., Pigoniowie rekt., 
Przyłuscy prok., Pimonowówie Ars., Pie- 
traszewscy ргек., Podwiński dr., Prasza!to 
wiczowie kom., Protąsewicz Kazim., Pióro- 
wie mjr, Raczkiewiczowie wojew., Rauer 
Paweł, Remerowie prof., Romer-Ochenkow- 
ska Hel.. Rómerowa Kazim., Rómer Stan., 
Rondomańska Hel., Rejcherowie prof. Roz- 
wadowscy inż., Riesiowie wizyt., Reszczyń- 
scy kom., Rochowiczowie Jan., Rożnowski 
Aleks., Ryniewiczowię kurat., Rucińscy Rom., 
Ruszczycowie prof., Rzewuscy Stan., Rud: 
niecy prof., Safarėwiczowie Aleks., Siestrzeń” 
cewiczowie ppłk., Siedleccy ppłk., Siengale- 
wiczowie prof., Siewiorkowie rej. Sobeccy 
dyr., Sopoćkowie mśc., Sumorok prez., Su- 
morokowie mec., Świąteccy Kazim., Szopo- 
wie inż., Szokalska Zofja, Szut Wład , 
Szymańscy prof., Stabrowscy inż., Śtaniewi- 
Czowie Stan., Staszewscy prez., Szyszkowscy 
mec., Sniolisowie dokt, Sztrailowa Bol., 
Szmurlowie prof, Szachno Boh., Sztadeno- 
wie Konšt, Schrotterowie pik., Sowińscy płk., 
Świeżyńscy płk., , Świialscy płk., Tokarzew- 
scy gėn., Tomas ewscy mjr., Tupalscy gen, 
Tyszkiewiczowa Ant., Trzebińscy ppłk., Unie: 
chowscy Ludw., Umiastowscy dokt., Wań- 
kowiczowie Stan, Wawrauschowie mjr., Beł- 
dyczowie Rik. Wermarnowa płk., Wilczew- 
scy inž., Witkowscy Stan., Węsławski prez., 
Węstawscy Stan, Władyczkowie prot., Wo 
ewódzka „_ Wieltiorscy Mich., Wojcie- 

y Ad, Zawadzcy 

    

Zelio ppik., Zimer m je, Zdziechowscy prof., 
Ziemacka prof. и 3 A 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. <Lekko- 
myślna siostra». Driś o g. 8-ej w. w dal- 
szym ciągu komedja w 4-ch aktach WŁ. 
Perzyńskiego p. t. <Lekkomyślna siostra». 

Ceny. miejsc o4 od 50 gr. 
— Madame Butterfly. Jutro o g. 3.30 

Pp. opera Pncciniego w 3-ch aktach <Ma- 
dame Butterfly» z udziałem W. Hendri- 
hóway i H, Miliera w rolach głównych. 

Ceny miejsc od 30 gr. : 
— <Lekkomyślna siostra» wieczorem 

og, A dalszym ciągu. 
— Z Teatru Polskiego. <Proboszcz 

dzie po 
raz ostatni świe.ny <rroboszcz wśród Бо- 
gaczy». Zmiana repertuaru nastąpiła wsku- 
tek Choroby jednego z artystów. 

— «Pociąg widmo». Sznsacyjna sziuka 
<Pociąg=widmo», która nie przestaje ścią- 
gać tłumy: publiczności, graną będzie jutro 
w środę na przedstawieniu wieczornem. 

— Jutrzejsza popoludniėwka. Jiiro 
o g. 4-ej pp. grana będzie najaowsza kó- 
medja M. Fijałkowskiego <Albatros». Ko- 
medja ta jest odpowiedn'em widowiskiem 
zarówno dla najszerszych warstw publicz- 
ności, jax i młodzieży. 

— Najbliższa premjera. W końcu ty- 
nia po raz pierwszy graną będzie šwie- 

tna krotochwila Henneguina i Vebera «Со- 
dziennie о 5-е)». Krotochwila ta zdobyłą 
zj pieni wśród iego rodzaju utworów. 

powiedziana poniedziałkowa premjera 
<Potęgr reklamy» z powodu choroby p. 
Wyrwicz-Wichrowskiego, wykonawcy roli 
głównej. jestęodłożona do powro.u do zdro- 
wia artysty. ; 

— E. Massini w Wilnie. Jutro w śro- 
. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Tea- 

trze Polskim koncert symioniczny pod dy- 
rekcją znakomitego a dyr. opery 
bukaresziańskiej Egizio Massini. Program 
zawie:a V-tą symionję Beethovena, w zwi. 
zku z przypadającą stuletnią rocznicą śmierci 
Beethovena, następnie usłyszymy utwór 
kompozytora riebółskiego eorgėa Enesco 
p. t. «Poema Romana», na treść tego utwó- 
ra składa się wiązanka Charakterystyczna 
motywów luaowych. Podane w zręczuej o- 
prawie instramentalnej sięgają one wymia- 
rów poważnego dzieła symfonicznego. Ca- 
łości programu dopełniają utwory: gLalo — 
<Le roi d'Ys» i R<spighi—«Fontanny Rzym- 
skie». Interpretacja tyca utworów pod- dyr. 
E. Massini wyróżnia się energją rytmu. i 

W wykonaniu bierze udział zwięksyony 
j. Geny 

i gr. Koncert wywołat wielkie 
zainteresowanie. 

— Teatr Rewji <Kakadu». Dziś o 
dane. Bilety nabywać można u PP. Gospo- godz. 7 i 9 wiecz. program Nr 6 «Dzieje 
darzy, których lista poniżej lest ogłoszona. grzechu,. mężczyzny», oraz występy zna: 

V I wszystko | Czy istotnie policja poddała broci, życie ich nienaganne znane 
to pójdzie, pewnego pięknego po- się tym dziwnym zakusom Sprawied- było wszystkim, jak rownież poświę- 
ranku, ma latarnię, ci wszyscy burżu- liwości, zwróconym przeciwko nie- cenie, z jakiem oddawali swój trud i 
je lugduńscy, zobaczycie kochane winnej służbie? majątek dla dobra społeczeństwa. 

teczki! ` Czy prawdą jest, że pewien Lecz o niemoralnem życiu miljardera 
— Jesteś, Juljo, zbyt romantycz- profesor medycyny pan R. znany ze Gonereta krążyły różne pogłoski i 

па — przetwał Estancelin. — Lecz swej  ekscentryczności, z których złe języki powtarzały je sobie coraz 
zgadzam się, jż należy onieśmielić jedną stanowi, nie opuszczający go głośniej. Pomimo, że Cavalcat był 
„tych panów" z pałacu sprawiedli- nigdy cylinder, bierze udział we znany, jako szantażysta, jednak wie- 
wości. Dopomożemy ci w tem, w wstrętnej intrydze urzędników. rzono chętnie napaściom jego na 
miarę możności... — Czy nie jest prawdą natorycz- urzędników, którzy już nieraz zdyskre- 

Prokurator Maufre zaaprobował nie stwierdzoną, że p. R.. łączą dytowali się w oczach społeczeństwa 
całkowicie projekt Sauteniera. Należało bliższe stosunki z krewną zmarłego. lugduńskiego. 
jednak przedtem zasięgnąć szczegó: — Podobno osoba ta, afiszująca Zbrodnia w La Pocholle stała się 
łowych informacyj o Vetu i jego pa- się krzykliwie swą nabożnością, za- Świeiną gratką dla gazety Cavalcata. 

t. į. przed 1 maja. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Fod znakiem czci dla ś. p. 
Kazimierza Wimbora. W niedzielę 
w południowych godziaach zgroma- 
dziło się w wielkiej sali Województwa 
blisko sto osób, reprezentujących do- 
słownie całe Wilno dla oćbycia wal 
nej narady: jakby najdostojniej i naj. 
praktyczniej zarazem złożyć hołd po- 
śmiertny nieodżałowanemu naszemu 
współobywatelowi a zarazem 

jdze za b lety nadsyłać należy do'skarb- go piosenkarza Karola Haausza. 
nika Zarządu Harcerstwą P. Inż. Rozwadow- 

skiego rad adresem: ul. Wileńska 44-a Biu- — „Śluby Panieńskie" w gim- 
ro inż. Szopa i Zimmerman. Bilety akade- nazjum im. Ad, Mickiewicza. We mickie po 2 zł. za okazaniem legitymacji wtorek dnia l-go lutego i we środę 
przy wejściu. dnia 2-go lutego roku bież, o godz. Odznaki dla gospodarzy robione wedłu; LS + ‚ М 
projektu prof. Rzsztzycę: Rolę poon 6-tej wieczorem w sali Gimnazjum przyjąć raczyli: adi im. Ad. Mickiewicza (Dominikańska Pp. Alekszndrowiczowie prof., Aadrze- 3—5) ku uczczeniu 50-4io letniej rocz- jewscy ayrekt., Abramowiczowie Witold., nicy śmierci A. Fre: z ańkowscy Witold., Balingerowie mir., Bia- i6 acc o EE łasowie dyrekt., Boblatyński ppłk., Bochwi- UCZNIÓW iegoż gimnazjum pod režy- cowie Lucj., Burhardtowie Aleks. Bohusze- serją artysiów „Reduiy* odegrają ko- tak wiczowie Sewer., Babiańscy Adoif., Bohda- medję „Šiuby Panieńskie”. 

ini i Ąc|, nowiczowie Ignacć., Bohdańowicz Miecz., WAG chlubnemu  przedstawicielowi państ Bovek-Botecki Juij., Burhardt-Bukaccy gener., wić pw a A “ = 
< im. . Mic- wowej administracji na Kresach. Cywińscy Jan., Cywińscy Wiesł., Ciundzie- "4 | 

Przewodniczył zebraniu p. woje- wiccy, Ciozdowie dyrekt., Czuma płk., Cze- kiewicza w wilnie.



SŁOWO 
  

Z SĄDÓW. 
Miesiąc aresztu za udział w de- 

monstracji majowej. 

Sąd apelacyjny w Wilnie rozpoz- 
nawał sprawę pięciu oskarżonych o 
udział w manifestacjach w dniu 1 
maja r. ub. 

Początkowo na ławie oskarżonych 
Sądu Okręgowego w Wilnie zasiadło 
54-ech oskarżonych, jednak sąd uz- 
nał za możliwe skazać tylko pięciu 

"na karę jednego miesiąca aresztu. 
Sąd apelacyjny pod przewodnict- 

wem w.-prezesa Bochwica wyrek ten 
zatwierdził. 

„Miła* teściowa. 

Michał Bujan, młodzieniec ze wszech- 
miar zasługujący na szacunek, sprzykrzywszy 
sobie stan kawalerski postanowił się ożenić. 
Zamiary swoje skoncentrował na osobie 
20-to letniej Zofji Skaczkówny. 

Wobec tego, że mama p. Skaczkówny 
wyraziła swoją zgodę, ślub odbył się nie- 
bawem, 

„Młodzi żyli szczęśliwie, zwłaszcza, że 
obfity posag zabezpieczył ich materjalnie. 

„Po pewnym czasie harmonja pomiędzy 
teściową, a zięciem poczęła się psuć. Po- 
wodem tego było, jak zawsze — teściowa 

Dziarska ta niewiasta zapłonęła żywym 
afekiem do młodego małżonka swojej córki, 
a wyraźna jego niechęć do jej mocno pod- 
starzałych wdzięków wywołała oburzenie. 

Zła kobieta zapałała nienawiścią i za 

wszelką cenę postanowiła zemścić się, Skala 
jej nienawiści znalazła swój odpowiednik w 

A czynie. 
nocy, kiedy Bujam spał zmorzony 

snem kamiennym uderzenie siekierą w gło- 
wę pozbawiło go życia. 

Jasne, że śmiercionośna siekiera kiero- 
wana była ręką mściwej teściowej. 

Bojąc się odpowiedzialności Skaczkowa 
złożyła stygnące zwłoki złęcia na taczkę i 
p: je do rzeki. Eksportacja trwała 
rótko, bowiem rzeka byla niedajeko od ao- 

mostwa. Irup spoczął na_ dnie. 
Sprawa zniknięcia Bujana zaabsorbo- 

wała policję. Rozpoczęto poszukiwania, wy- 
łowiono zwłoki i aresztowano Skaczkową. 

„ Na šledstwie plerwiastkowem przyznała 
się ona do popełnienia mordu, dodając na 
swoje usprawiedliwienie, że działała w 0- 
bronie własnej czci, bowiem zięć usiłował 
zniewolić ją. 

Sąd okręzowy skazał Skaczkową na 8 
lat więzienia ciężkiego. Sąd apelacyjny pod 
przewodnictwem v, prezesa Bochwica roz- 
poznawał tą sprawę ponownie i ostatecznie 
wyrok | instancji zatwierdził. e 

  

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb I t. p.) Od 
1 Vil 2 b.r. nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli 1 ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rod:iny. 
Henryk Bulanda, 

Bandyci w kopalni, 
KATOWICE, 31 I. PAT. Wczoraj o godz. 1l:ej elektromonterzy 

kopalni Gischego w Janowie, w rejonie szybu Richthoffena, nazwiskiem 
Ehr i Iszeja na pokładzie 400 metrów napotkali dwu uzbrojonych w re- 
wolwery mężczyzn, owiniętych w szale na głowie, zaopatrzonych w kie- 
szonkowe latarki eleksryczne. Pod groźbą rewolwerów osobnicy ci zamknęli 
wymienionych elektromonterów do komórki. Złoczyńcy przeszukali war- 
sztaty mechaniczne. Trzech innych górników, przechodzących właśnie 
tamtędy zamknęli do sąsiedniej komórki. Po upływie 15 minut udało się 
zamkniętym górnikom oswobodzić, poczem na wołanie Ehra i towarzysza 
jego górnicy ci oswobodzili obu elektromonterów. Tymczasem złoczyńcy 
udali się na pokład 450 metrów, gdzie natrafili na nadgórnika Pawła 
Wojciechowskiego idącego w towarzystwie dwóch innych górników. 
Wezwani przez Wojciechowskiego do zatrzymania się złoczyńcy oddali 
zbliska do niego kilka strzałów rewolwerowych kładąc go trupem na 
miejscu. Dziś przed południem przybyła na miejsce zbrodni komisja, 
stwierdziła, że w danym wypadku chodziło o kradzież narzędzi górniczych 
i cennych metalów, jak miedzi, mosiądzu i t p. Pogłoski o rzekomym 
zamachu na kopalnię nie mają uzasadnienia, 

BOOT ZAEREZEAG STEROWE TRO ACZ TORZOC EO RTR PRE EOS 

Węgiel opatowy i Koks + | DOM G, YuE Vi 
„ pokoi, woda. elektrycz- 

z dostawą do domu w każdej ilości ność, stajnia, przy domu ogród owo- 

poleca 
cow „060 mir kw. wyjątkowo 

Dom Handlowy „Marpoil* 9 — 12 zrana, zapytać p. inżyniera 

  

Sport. 
Pierwsze w Wilaie zawody 

heckey'owe. 

W ubiegłą niedzielę odbyły się w Wii- 
mie, w parku im. gen. Żeligowskiego pierw- 
sze zawody hockey'owe, rozegrane pomiędzy 
drużynami klubów <Wiija> i «Pogoń». 

awody prowadzone przez kpt. T. Ka- 
walca nie przyniosły żadnej ze stron zwy- 
cięstwa jakkolwiek przez cały prawie prze- 
bieg gry <Pogofi> trzymała się w polu zna- 
canie mocniej. Wyraźna niedys zycja strza- 
łowa nie pozwoliła drużynie Pogoni wyko- 
rzystać szeregu momentów. 

Biorąc pod uwagę, że obydwie druży- 
ny trenowały się zaledwie w przeciągu jed- 
nego tygodnia poziom gry był aż nadto do- 

stateczny. : 
W najbliższym czasie družymy te spot- 

kają się jeszcze. 

Walne zebranie Wil. Z. O; P. N. 
W niedzielę ubiegłą odbyło się doroczne 

walne zebranie Wil. Okręgowego Zwiąrku 
piłki nożnej. ‚ 

Prócz przedstawicieli miejscowych sA» 
—klasowych klubów udział wzięli przedsta- 
wiciele klubów: <Cresovia» i <Makkabi> z 
Grodna i 76 p. p. z Białegostoku. 

Dokomano wyboru nowego zareądu, do 
którego weszli pp.: prof. Weysenhofi, jako 
przewodnic: jcy, dr. Globus—jako I-szy vice 
prezes, kpt. Fildort — jako Il-gi vice-preaes, 
Frank—jako sekretarz, Brożek—jako skarb- 

Kawalec. Do wydziału gier i dyscyplin: 
prócz przewodniczące BE Kur Boso 
wybrani zostali pp.: B. Katz, kpt. Kamtūski, 
Kostanowski i Kisiel. 

Do komisji rewizyjnej: płk. Kruszewski 
—jako przewodniczący. 

Pozatem zebranie wyraziło ustępującemu 
prezesowi płk. Kruszewskiemu podatek wać 
nie za dotychczasową gorliwą pracę dla 
związku, wypowiedziało się przeciwko oro- 
jekiowanej Lidze piłkarskiej, pozostawńyjąc 
wolną rękę delegatowi zwłązku i wreszcie: w 
sprawie przeniesienia P. Z. P. N'u do War- 
szawy uchwaliło zająć stanowisko wyczeku- 

wiązku. 
iące aż do czasu wyjaśnienia składu władz | 

2 WILEŃSKIE* 
=; Kwaszelnia 23.2 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

i 
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Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 

  

NIEDROGO do SPRZEDANIA. Wia- 

Mickiewicza 34 tel. 370. 

>ФФФФ 

+ 
+ 

: 
i domość: W. Stefańska 17 m, 2, od 

в 
|. 

lub Hstownuie. nik, oraz jako Członkowie zarządu: kpt. 
Kruy-Śmigia, mjr. Kuryłowicz i kpt. Gostyń- 

|) + 1 В L d i į ski. 

  

Premiera! 
Program Nr 6 
Wielka rewja w 

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul Dąbrowskiego 5. 

Początek od godz. 7 i 9 wieczorem. Balet 10 osób. 

Riojaki Klumatogiai | 
KULiURALNO-0$ WIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

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

senki: <Zgsś lampę», <Operacje operowe». 

ROEE TESTAI 
DZIEJE GRZECHU... MĘŻCZYZNY 
2 częściach, 12 odsłonach, z ud>iałem ZOFJI KOSIŃSKIEJ wode- 

wilistki teatru warsz. oraz całego zespółu <Kakadu». Gościnne występy ulubieńca 
Warszawy, znanego piosenkarza teatrów «Qui Pro Quo» i «Perskie Oko» KAROLA 
HANUSZA w zupełnie nowym repertuarze. Między innemi wykona najnowsze pio- 

<Milość międzynarodowa» <Argentynkas, 
<To tylko w Poisce może być». «Czardasz» i t. £ Minioas utwory. 

ri 

„Zmierzch czerwonych bogów* 

iestra w pełnym komplecie. 

ś będą wyświetlany film: 
SE: p dramat w 10-ciu 

aktach. 

Nad program: RYSZARD RIBO z jęgo wspaniale tresowanemi zwierzętami. 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

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. 4m. 30 

w inne dnie o godz. Ś-tej. 

  

| Kino-Teatr į 

„Polonia“: 
ul. A. Mickiewicza 22, 

TYLKO DZIŚ! 

w;łącznie u nas TRĘDOWATA" 
z Jadwigą Smosarską i Józefem Węgrzynem. 

Spieszeie ujrzeć! 
  

  

Najgłośniejsza 
sensacja 
sezonu! 

Kino-Teatr 

„Helios“ 
nl. Wileńska 38.   0

9
4
6
0
 Bracia Schellenberg 

W rolach głównych: Konrad Veidt, Lili Dagover i Liana Rajd 

Z serji wszechówiatowych szlagierów! 

monumentatny 

arcyfilm. 

Seansy o g. 4. 6, 8 i 10 m. 15 w. 0
0
0
0
0
0
 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 24—| 1927 r. pod Nr. 5340 wciąg- 
nięto: 

R. H. A I. — 5340. Firma: Wajnsztejn Mera. 
Siedziba w Michaliszkach, pow. Wileńsko-Trockim. 
Przedmiot — skiep speżywczy, galanterji i żelaza. Fir- 
ma istnieje od 1896 roku. Właścicielka — Wajnsztejn 
Mera, zam. tamże. 3825— VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24—|, 1927 r. pod Nr. 5339 
wciągnięto: 

R. H. A. I. 5339 Firma: Tubilawicz Melanja, Sie- 
dziba w Lidzie, ul, Rynek 29. Przedmiot—skiep mięsa 
i wędlin. Firma istnieje od 1897 roku. Właścicielka 
—Tubilewicz Melanja, zam. w Lidzie, przy ui. Lidz- 
kiej 48. ' 3826—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24—|! 1927 r. pod Nr. 5336 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5336. Firma: Terlecki Józef. Siedzi- 
ba w Kurzeńcu, pow. Wilejskim. Przedmiot — sklep 
spożywczy, bakaiji i galanterji. Firma istaieje od 1924 
roku. Właściciel—Terlecki Józef, zam. tamże. 

3829—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 24—1 1927 r. pod Nr. 5335 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5335. Firma: Tarasiejski Nochum. 
Siedziba w Święcianach. Prizedmiot—sklep apteczno- 
kosmetyczny i ziół lekarskich. Firma istnieje od 1896 
roku. Właściciel —Tarasiejski Nochum. AE R 

0=Vi 
  

  

Z powodu LIKWiDA! 
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Gabinet kosmetyczny 

G. Okonskiego 
ul. Jagielionska 8. 

Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 

włosów, wągrów i t. p. defektów 

skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 

kosmetycznych) plastyczny, wibra- 

lcyjny, pneumatyczny, elektryczny 

oraz isktowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. 

W. Z.P. Nr. 89, Wilno, dn. 14.xu 1926 r. 
  

Okręgowy Urząd Ziemski 

w Grocn'e pos'ada wo!ne 

stanowiska: 1— inspektora Ziem- 

skiego, 2—Podkomisarzy Ziemskich 

i kiłka stanowisk mierniczych. 

Osoby, posiadające odpowiednie 

wykształcenie fachowe (wyższe, 

względnie średnie), reflektujące na 

powyższe stanowiska winny nadsy- 

łeć podania do O. U. Z.w Grodnie, 

wraz z dokumentami osobistemi, 

oraz wskazać nazwiska i adresy 2-ch 

"osób, na referencje których mogą 

i ołać. 
ae (>) M. Misacki 

wiz, Kierownik 0. U. 
  

  

  

skowe Zjednoczenie Spożyw- 

M Spółdzielnia z ogr. odp. 

w Warszawie 

Oddział w Wilnie 
ul. Adama Mickiewicza 13. 

poleca towary kolonjalno - smoły, 

wojskowe i inne z pierwszych źróde 

po cenach konkurencyjnyc». 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
dla wszystkich. 

dostawą Węgiel 77: 
t w zamknięt Ch plombowanych wozach 

Šias najniższe. 

  

  opałowy i 
kowalski z 

CJ! wyprzedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 
po cenach 

i FISHARMONIE gabrycych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

Akuszerka 

Wi Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 9 
mę 19! Mickiewicza 

  

DOKTOF \ 

0, ZELDOWIGZ 
chor'W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

r. Nr. 31. 

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa* 
łem. Wejścieniekrępu-- 
jące. Adres w Redakcji 

   
    

   

  

    
    

    
    
— 

Lokujemy 
najdogodniej sumy 

pieniężne na 
oprocentowanie 

D. H.K. <Zachęta» 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05. 

kradziono książkę 
wojskową  TOCZ- 
mik 1891, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię Michała Wa- 
luka, zam. w Wilnie, 

Trocka 20. 
Unieważnia się, 

  

    

Mieszkanie 

  

wrożyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d wyzdrowiała; odnawia przyję” 
cis, od godz. 10 zrana do 8.ej wiecz, 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 

: Jagiellońska 3 m.6, | z 3-ch pokoi i kuchni 

& е“ tel, 811. do wynajęcia. Zwies 
rzyniec, ul. Dzielna 11 

i SŁYNNA : 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA OE obaaj 
prawnuczka Lenorman, która ZATOKA Jaco Anto, 

Sztuczne zęby. Porce- 
lanowe korony. 

Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

raty.       

Rejestr Hamdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dzał A. Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 24—1 1927 r. pod nr. 5345 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5345 Firma: Benski Szymel Siedzi- 
ba w Olkienikach, pow. Wileńsko-Trockim. Przed- 
miot—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel —Benski Szymei zam. tamże. 

3820— VI. 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24—1!. 1927 r. pod Nr. 5344 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1— 5344, Firma: Bank Mina Siedziba 
w Olkienikach, pow Wileńsko-Trockim. Przedmiet — 
sklep spożywcze-galanteryjny. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel—Bank Mina, zam. a. bi 

21— 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24—1 1927 r. pod Nr. 5343 wcią- 
gnięto: 

R. H А. I.—5343. Firma: Azerlański Lejb. Sie- 
dziba w Olkienikach, pow. Wileńsko-Trockim. Przed- 
miot—skiep skór i żelaza. Firma istnieje od 1926 ro- 
ku Właściciel —Azerlański Lejb, zam. tamże. 

3822—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dv. 24—! 1027 r. pod nr. 5342 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5342, Firma: Wersocki Aleksander. 
Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 7, Przedmiot — sklep 
wyrabów mięsnych. Firma istnieje od 1918 r. Wła- 
ściciel— Wersocki Aleksander, zam. tamże. 

3823—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24—1 1927 1. pod Nr. 5341 wcią- 
nięto: 

s: R. H. A. 1.—5341. Firma: Wejnger Lipa. Siedziba 
w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo- 
žywczy, kolonjalny i galanterji, Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel—Wejnger Lipa, zam. aty 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 

Wilnie w dniu 24 — I 1927 r. pod Nr, 5338 wciąg- 

e R. H. A. 11—5338 Firma: Tubilewicz Dominik. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 11. Przedmiot — sklep 
wędlin. Firma istnieje od 1880 roku, Właściciel— Tu- 
bilewicz Dominik, zam. tamże. 

3827—VI1 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 24—1 1927 r. pod Nr. 5337 wciągnięto: 

R. H. A.1.—5337. Firma: Trocki Szmucl. Siedziba 
w Lidzie, ul. Szkolna 1. Przedmiot—handei zbożem. 
Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel — Trocki 
Szmuel, zam. tamże. 3828— VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 24—1 1027 roku. pod Nr. 5334, wcią: 
gnięto: 

R H. A. |.—5334. Firma: Szabad Gierc. Siedzi- 
ba w Wilnie, uł. Rudnicka 20. Przedmiot—skiep na- 
sion i tytoniewy. Firma istnieje od 1901 roku. Wła- 
ściciel—Szabad Gierc, zam. przy ua 21. 

3831— 

+ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24—1 1927 r. pod Nr. 5333 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. i. 5333 Firma: Sławin Sinaj. Siedziba 
w Lidzie, u'.Suwalska 26. Przedmiot—biuro preśb i 
podań. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel —Sła- 
win Sinaj, zam. tamże. 3832—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr; 
w Wilnie w dniu 24—| 1927 r. pod Nr. 5332 wcią» 
gnięto. 

R. H. A. 1.—5332, Firma: Sokołowski Jerzy. Sie- 
dziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim, Przedmiot—sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel-— 
Sokołowski Jerzy, zam. tamże. 3833— VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 24—! 1927 roku pod Nr. 5331 wcią- 
nięto. 

® R. H. A. 1.—5331. Firma. Sobolewski Wiktor. 
Siedziba w Lidzie, ul. Zamkowa 21. Przedmiot—skiep 
spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel— 
Sobolewski Wiktor, zam. w Lidzie, przy uł. Piłsud- 
skiego 7. 3834—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dziai A Sądu Okr. w 

Wilnie w dniu 24—l 1927 r. pod Nr. 5330. wcią- 

gnięto: ‚ 
R. H. A. I.—5330. Firma: Rozenblum — Вегко. 

Siedziba w Ejszyszkach, pew. Lidzkim. Przedmiot — 

sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicieł 
—Rozenblum Berko, zam, tamże. 

3835— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 24—! 1927 roku pod Nr. 5329 wcią- 

ięto: 
М R. H. A. 1.—5320. Firma: Reznik Ber. Siedziba 
w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep ma- 
nufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Reznik Ber, zam. tamże 3836—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dniu 24—1 1927 r. pod Nr. 5328 wcią- 
ięto: 

2 R. H. A. |.—5328. Firma: Remz Lozor. Siedziba 

w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo- 

żywczy, kolonjałny i galanterji. Firma istnieje od 1927 

ku. Właściciel Remz Lozor, zam. tamże. 

> j 3837—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu. 24—! 1927 r. pod Ni. 5327 wcią: 

PE H. A, I. 5327. Firma: Radziwonisk Berko. 

Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 22. Przedmiot—sklep 

manufaktury. Firma istnieje od 1922 roku. Wlašciciel 

—Radziwoniski Berko, zam. w Lidzie przy uł. Ko- 
mercyjnej 11 3838— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w daniu 24—1 1927 r. ped Nr. 5326 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5326. Firma: Browar parowy Pupko 
Mejłach. Siedziba w Lidzie, ul, Suwalska 70. Przed- 
miot—prowadzenie browaru. Firma istnieje od 1927 
roku. Właścicie! — Pupko Mejłach, zam. tamże. 

3839 —Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24. I 1927 r. pod Nr. 5325 wciąg- 
nięto. 

R. H. A. 1.—5325. Firma: Poczter Abram, Sie: 
dziba w Ejszyszkach, 'pow. Lidzkim. Przedmiot — 
herbaciarnia i sprzedaż pieczywa. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel — Poczter Abram, zam tamże. 

8 3840—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22. 1. 1927 r. pod. Nr. 5324 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1. —5324 Firma: Płocki lzrael. Siedziba 
w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep: 
manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicieb 
— Płocki Izrael, zam, tamże. 

3841—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22. 1. 1927 r. pod Nr. 5323 wciąg- 
nięte: 

R. H. A. 1. — 5323. Firma: Polaczek Szymon-- 
lcko. Siedziba w Wilnie, ul. Wileńska 12. Przedmiot 
— sklep szkła i naczyń. Firma istnieje od 1018 roku. 
Właścicie! — Polaczek Szymen=lcko, zam. tamże, 

3842-—IV 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 22—1, 1927 r. pod Nr. 5322 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I.—5322. Firma: Perelman Chaja-Sora. 
Siedziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
sklep spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1022 
roku. Właścicielka—Perelman G 

—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—I. 1927 r. pod Nr. 5321 wciąg- 
nięto: 

е В. Н. А. I.—5321. Firma: Patasznik Sora. Sie- 
dziba w Michaliszkach, pow. Wiłeńsko-Trockim. 
Przedmiot — sklep spożywczy i galanterji. Firma ist- 
nieje od 1923 roku. Właścicielka Patasznik Sora, zam. 
tamże. 3844—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 22—1, 1927 r. pod Nr. 5320 wciąg- 

nięto: ; 
R. H. A. I--5320. Firma: Pac Josiel. Siedziba w 

Wilnie, ul. Ludwisarska 4. Przedmiot—skiep mięsny. 
Firma istnieje od 1920 roku. Wlašcicis!--Pac Josiel, 
zam. przy ul. Ludwisarskiej 1. 3845—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.. 
w Wilaie w dniu 22.1 1927 roku pod nr. 5319 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5319. Firma: Orłewski Rachmiel. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 15. Przedmiot—sklep 
zegarków. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel— 
Orłowski Rachmiel, zam. w Lidzie przy ul. Szklanej V. 

2840—V| 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr' 
w Wilnie w dniu 22.1 27 r. pod nr. 5318 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5318. Firma: Hadel Rwwa. Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. Sadowa 12. Przedmiot—sklep owo- 
ców. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka—Na- 
del Rywa, zam. tamże, ) 

2847—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w oniu 22, 27 roku pod nr. 5317 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5317. Firma: Minkow Abram. Sie- 
dziba w Chocienczycach, pow. Wilejskim. Przed- 
miot—skiep drobnych towarów. Firma istnieje od 
1886 roku. Właściciel —Minkow pa BZ was 

* —VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 22.1 1927 roku pod nr. 5315 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. i.—5315. Firma: Michałowski Josiel. 
Siedziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim, Przedmiot -— 
sklep spożywczy, kolonjalny i galanterji. Firma ist- 
nieje od 1925 roku. Właścicie! — Michałowski Josiel, 
zam. tamże. 384 i 

APR na 
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Wycawia Stanisław Mackiewicz —Rcuakor w/z Czesiaw Karwowski. 
© 
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