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O 
ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul.-3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plsc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

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

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

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

„.Stąpiła do głosowania nad pierwszym skiej — Sp 

BAZAR 

Niemcy zniosą fortyfikacje. 
Doniosłe porozumienie Rady Ambasadorów z Niemcami. 

PARYŻ, 1 il. PAT. Pomiędzy konferencją Ambasadorów a 
rządem niemieckim osiągnięte zostało porozumienie w sprawie 
fortyfikacyj na granicach wschodnich Rzeszy. Porozumienie to 

domość taka nikogo by tu nie zdziwi. przewiduje zniszczenie fortyfikacyj w okolicach Kistrzynia i 
i. gdyż Ggóla A TS 4, Głogowa oraz 22-ch umocnień fortyfikacyjnych w rejonie 
du była podówczas dość zagmatwa- Królewca. 
na, a rząd, choć rozporządzał w : ‹ wa Szczegóły porozumienia. 

rłamencie poważną szością, nie ы 
Wiedział, Tr też = nim be = PARYŽ, 1.li, PAT. Na podstawie porozumienia konferencji ambasa- 
strzeżeń i większość narodu. Prze. dorów z przedstawicielami rządu Rzeszy justalona zostanie strefa granicz- 
prowadzone jednak w ubiegłym ty- na w której niedopuszczalne będzie istnienie jakichkolwiek fortyfikacyj 
godniu wybory do samorządów wa- poza temi, które znajdowały się tam już w roku 1920. Pozatem w poro-. 

jewódzkich przyniosły stronnictwom zumieniu tem zostanie ściśla ustalony stan obecny oraz sposób konser- 
rządowym tak świetne zwycięstwo, że Wacji tych budowli. Konferencja ambasadorów zgodziła się na zachowa 

wszelkie wątpliwości co do racji by- Nie pswnej liczby schronów betonowych wybudowanych po roku 1920 z 
tu koalicji radykalno-chorwackiej zo- zastrzeżeniem, że wszystkie inne mają być bezwarunkowo zniszczone. 
stały, jak za dotknięciem różdżki Rząd Rzeszy stwierdza uroczyście, że poza fortyfikacjami wykrytemi przez 
czarodziejskiej, rozwiane. sojuszników nie istnieją żadne inne oraz zobowiązuje się do niebudowa_ 

Wybory ostatnie wykazały, że nia nowych, : 
przepowiadany ze wszech slfon kry- BERLIN. 1.11. PAT. Berliner Boersen Courrier zamieszcza pocho- 
zys w stronnictwie radykalnem wo- chodzący z. kół miarodajnych komeniarz do porozumienia paryskiego w 
gėle nie istnieje, że i Stefan Radicz, sprawie fortyfikacyj, który głosi między innemi: Główną kwestją w ostat- 
glośny przywódca Chorwatów, zdo- nich rokowaniach była sprawa w jaki sposób określić terytorjalne posta- 
łał nie tylko wszędzie utrzymać swój nowienia ograniczające system fortyfikacyjny na wschodzie i południu. 
stan posiadania, lecz nawst odniósł Osiągnięte co de tego punktu porozumienie uwzględnia o tyle pogląd 
bardzo poważny sukces w Dalmacji, Niemiec, że pojęcie wzmocnień pogranicznych zostało ograniczańe do 
gdzie, zdaniem opozycji, powinien był umocnień wschodnio-pruskich i Górnego Śląska, a więc na innych tery- 
ponieść zupełną kięskę. torjach pogranicznych Niemcom będzie wolno budować wojskowe punkty 

Wobec podobnego stanu rzeczy oparcia, które nie będą poddane pod ograniczenia traktatu pokojowego. 
sprawa ewentualnego przesilehia rzą- „Domysły paryskie“ 
dowego stała się zupełnie nieaktual- E я RA 
Ją. Bo jakżeż też można bylo proro- BERLIN, 1.ll (PAT). «Berliner Tageblatt» donosi, że gabinet Rzeszy 
kować upadek rządowi, który dopie- na swem poniedziałkowem posiedzeniu udzielił niemieckim  delegatom w 
ro co uzyskał aprobatę całego nie- Paryżu nieograniczonych pełnomocnictw do przeprowadzenia kompromisu. 
mal narodu?! Zdawało się, że koalicja Szczegóły > kompromisu dziś zawartego, a głównie w kwestji w jakim 
radykało-chorwacka po raz pierwszy zakresie będzie trzeba przeprowadzić zburzenie nowawybudowanych 
od swego istnienia stanęła na praw. umocnień, będą dokładnie znade dopiero po powrocie gen. Pavelsa „do 
dziwie mocnym gruncie, że dla Jugo- Berlina, W każdym razie wiadomości o tem, że twierdze w Kistrzyniu i 
sławji nareszcie nadeszła odpowied. Głogowie będą musiały być zburzone, uważane są w Berlinie tylko za 
nia chwila do zapoczątkowania mo- „domysły paryskie". Gabinet Rzeszy po zakończeniu rokowań paryskich 
wego kursu politycznego, że raz na będzie się zajmował jeszcze raz ich wynikiem i 'zajmie wobec nich stano- 
zawsze skofńezyło się z ciągłymi kry: wisko. W obradach nad tą sprawą będą musieli wziąć udział również i 
zysami i żmudnemi pertraktacjami ministrowie niem. narod. 

PE A Niemieckie fabrykaty wojenne. a z nim i całe społeczeństwo, będzie E 
się mogło poświęcić skutecznej pra- PARYŻ 1 II. PAT. Projekt układu w sprawie materjałów wojennych, 

cy państwowo-twórczej. Ogólny ©0- rozpatrywany w dniu wczorajszym przez Konferencję ambasadorów, prze. 
ptymizm zapanował w całej Jugosła- widuje, że rząd niemiecki przeprowadzi uchwalenie ustawy zabraniającej 
wji, a sam premjer Uzunowicz wkrót- wwozu, wywozu i fabrykacji na wywóz wszelkiego rodzaju materjałów 

ce po ogłoszeniu wyniku wyborów wojennych jak również fabrykacji, magazynowania i handlu temi materja- 
oświadczył, że obecnie osunięte zo- łami dla użytku wewnętrznego. Ustawa ta wyliczać ma przedmioty, do 
stały wszystkie przeszkody, które do- których odnosić się będą powyższe przepisy oraz ma również zawierać 
tychczas nie pozwalały parlamentowi zarządzenie dotyczące fabrykacji tych materjałów na potrzeby państwa nie- 
podejmować intensywnej pracy. mieckiego stosownie do ograniczeń, wprowadzonych przez traktaty, wre- 

Pierwsze chmury ukazały sią na szcie zarządzenie w sprawie wytwarzania produktów chemicznych @а 
horyzoncie politycznym po przyjeź- potrzeb przemysłowych. Uchybienie tym przepisom pociągać ma za sebą 
dzie do Białogrodu posłów chorwac- karę więzienia, kary pieniężne oraz konfiskatę i zniszczenie wykrytych a 

kich. Okazało się bowiem, że Chor- nielegalnie sfabrykowanych przedmiotów. 
waci a = e są 
wynikiem wyborów które, zdaniem я кр wypadiytų da Akai izo GOD Rokowania anglo>chifiskie—zerwane, 
nictwa wlošcianskiego daleko pomyši- LONDYN, 1 II. PAT. Reuter donosi, iž według telegramów otrzy- 
niej, o ile by radykałowie nie stosowali manych z Nowego Yorku, rokowania prowadzone w Hankou pomiędzy 
wobec ludności chorwackiej teroru. Po- O'Manieyem a przedstawicielami rządu kanteńskiego w sprawie nowego 
słowie chorwaccy przywiezli nawet modus wivendi mającego zastąpić dotychczasowe traktaty pomiędzy Angiją 
do Białogrodu najrozmaitsze doku- a Chinami—zostaly zerwane. 
menty, z.których wynikać ma, że z 

IMIENINY PREZYDENTA RZPLITEJ. 
rozkazu radykałów urzędy w Chor 
wacji teroryzowały ludność podczas 
wyborów. A dlatego posłowie chor- WARSZAWA, 1 Ił PAT, Z oka- W. dniu Imienin Pana Prezydenta, twór- 

waccy postanowlii na pierwszem po- zjj |mienin Pana Prezydenta Rzeczy- O RORY SC Aa sto kocica 
siedzeniu parlamentu rozprawić się ze pospolitej nadeszły na ręce Pana gyłąm szczere f najstrdeczniejze Życia. 

Prezydenta do Spały następujące de- najlepszego zdrowia i trwałego powodzenia. swymi przyjaciółmi z koalicji. .| istote 

Sytuacja polityczna w 
Jugosławii. 

Jak grom z jasnego nieba spadła 
na głowy uspokojonnych już nieco 
obywateli jugoslowianskich  wiado- 
mość o dymisji gabinetu p. Uzuno- 
wicza. Jeszcze przed tygodniem wia- 

nie rozprawili się z nimi bardzo pesze: BRO Kwiatkowski, Н 
i i i A i a r Przemysiu i tlandlu, gruntownie. Kiedy bowiem izba przy: Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol W dniu Imienin mam Žaisti złożyć ała. 

ioski $ ako inspek ił zbrojnych w imieniu 

a zódasy, Chorwaci, П- zebranych iaspestorów adi jako minister 
leżący do rządu, bez najmniejszych Spraw Wojskowych w imieniu całej armji, 

Panu Prezydentowi wyrazy głębokiej czci 
oraz najgorętsze życzenia. 

- „ .(-) Aagust Zaleski 
minister spraw Źagranicznych 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej е 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny: 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

na rzeez niezamożnej młodzieży średnich zakładów naukowyeh w Wilnie odbędzie się 

w dńiaeh od 2 — 7 lutego b. r. w lokalu firmy Braei Jabłkowskieh. Szczegóły w afiszach, 
Centrala Opiek Szkolnych Srednich Zakładów Naukowych w Wilnie. 

Powrót z kazama 
Jutro, 3-ciego b. m., nastąpi wy- 

mienienie jeńców z państewkiem Ko- 

wieńskiem. Dwudziestu Polaków pe- 
wraca z kazamatów, z więzień sro- 

gich, utrzymywanych na koszt ludu 

litewskiego przez garstkę znanych 

nam tu dobrze w Wilnie „działaczy” 

kowieńskich, klikę drobną,  odo- 

sobnioną wśród mas litewskich. Ta 
klika: uzurpuje sobie reprezentację 
całego narodu, tego narodu, który 

od wieków złączony był z Polską 

węzłami  nierozerwalnemi przyjaźni 

braterskiej. Ta sama klika ludzi bez- 

karnie, bezwstydnie sieje jad niena- 

wiści do wszystkiego co polskie, 

wpaja tę nienawiść w młodociane 

dusze litewskie, „prześladuje Polaków, 

odwiecznych synów Ziemi Kowień- 

skiej, gnębi ich w lochach swych 

kazamatów. 

Oto jutro powraca 20 tu Polaków 

po kilkoletniej strasznej niewoli. Z 

całą świadomością uprzytomnić mu- 

simy obraz tych więzień, Są one 

gorsze nawet od tych, osławiónych, 

bolszewickich turem. Państwo Ko- 

wieńskie, już w zaraniu swego istnie- 

nia, ugruntowawszy byt swój na 

nienawiści, olbrzymie sumy wydawa- 

ło na "policję polityczną, szpiegów, 

więzienia t. @. 

Tortuty niemal średniowieczne są 

tam na porządku -dziennym, 

wypadki torturowania Polaków za po- 

mocą elektryczności, kiedy to na 

śledztwie aresztowany trzymać musi 
w ręku kawał metalu, przez który 

puszczony jest prąd elektyczny o sil- 
nem napięciu. Znamy wypadki odbi- 

jania żywego mięsa od kości, za ро- 
średnictwem bicia młotem w deskę 

przyłożoną do goleni, wbijanie drzazg 
za paznokcie, bicie drutem po 

piętach, katowanie w sposób najbar- 
dziej rafinowany, średniowieczny, sa- 
dystyczny. Ale ci, którzy dziś władze 

dzierżą w tem naszem, ukochanem 
Kownie idą jeszcze dalej — posługu- 

ja się świętokradztwem. Wiadomo, że 
wszystkie rządy kowieńskie, wiele 

ich było, nie wahały się w swą 
niecną robotę wciągnąć to, co dla 

każdego chrześcjanina jest najdrož- 
szem i najświętszem zarazem — imię 

Boga. Rządy kowieńskie nie wahały 
się przeistoczyć kościoły katolickie w 

rozsądniki nienawiści. I otóż znamy 

takie wypadki, kiedy poprzebierani za 
spowiedników ajenci policyjni starali 
się wydostać zeznania od więźniów 

w ten świętokradczy sposób. Działo 
się to wtedy, kiedy u steru władzy 

było stronnictwo chrześcijańsko-demo- 
kratyczne! ' 

"A wieleż to nadużyć i potwor- 
nych zbrodni wyszła na jaw, gdy no- 

Znamy - 

tów kowieńskich. 
miejsch co roku zeszłego—na moś- 
cie granicznym w miasteczku Orany, 
przy Mereczance. Do Polski powraca 
20 więźniów wypuszczonych ;z kaza- 
matów;kowieńskich,—oddajemy Litwie 
wzamian 27 osób. 

Według ostatecznie ustalonej listy Lit- 
wini wydadzą nam następujące osoby: Le- 
win Jnijan, Kwiatkowski Franciszek, Paw- 
łowski Stanisław, Skomorowski Adrjan, Szy- 
dłowski Alfous, Burgis Kazimierz, Dulko 
Aleksander, Garszewski Witold, Gresko Ale- 
ksander, Juchniewicz Adam, Kiejmiel Juljan, 
Łukaszewicz Józef, Monkiewicz Władysław, 
Prošciewiczowa Barbara, Sienkiewicz Józef, 
Świderski Stanisław, Szatyński Walerjan, 
Uszczewski Ignacy, Proński Alfons, Liszew- 
ski Henryk, 

Na pogranicze z ramienia polskie- 
go Czerwonego Krzyża wyjeżdża pre- 
zes Zarządu Wil, Odd. Czerw. Krzy- 
ża Uniechowski i pref. Władyczko. 
Władze reprezentować będzie proku- 
rator sądu apelacyjnego Pliszczyński i 

starosta pow. Wilefsko-Trockiego. Z 

ramienia litewskiego Czerwonego 
Krzyża, przybędzie dr. Szłupas i Je 
ninas. 5 

Więźniom, przed wymianą odczy- 

tany będzie akt amnestj. Wedlug 

kursujących pogłosek, pewna część 

Litwinów wypuszczona przez władze 

polskie, zamierza prosić o pozosta- 

wienie ich w granicach Polski. Więź- 
niowie Litwini wyekwipowani na drogę 

przez Polski Czerwony Krzyż, przy- 
będą do stacji Oran, gdzie spożyty 

będzie obiad, następnie pod silną 

eskoitą odwiezieni zostaną Edo, o 

kilka kilometrów odległej granicy. 
— Po dokonanej wymianie, odbędzie 

się na terytorjum Litwy, konferencja 
przedstawicieli polskiego i litewskie- 
go czerwonych krzyży, na której ma- 

ja być ustalone warunki dalszej wy- 
miany i terminu. k е 

Powracający Polacy  przywitani 
będą na dworcu uroczyście przez 

przedstawicieli władz i społeczeństwa. 
Następnie  karetkami czerwonego 
krzyża odwiezieni zostaną do łaźni 

dla dezynfekcji i obdarzenia ubrania- 
mi przez Czerwony Krzyż. Losem 
więźniów zajmie się narazie Polski 

Czerwony Krzyż. 
Czerwony Krzyż organizujący po- 

witanie powracających w liczbie około 
20 osób więźaiów ra dworcu prosi 
instytucje i zrzeszenia o wydelegowa- 
nie swych przedstawicieli na dworzec 
w celu nadania momentowi powita- 
nia rodaków powracających z więzień 
kowieńskich charakteru uroczystego i 
serdecznego. : 

Wezwanie, 

We czwartek dnia 3 go-b. m. 
o godz. 5 min. 45 przybędą do 
Wiina pociągiem z Oran wymie- 
nieni polityczni więźniowie Po- 
lacy, więzieni przez lat kilka w 
więzieniach kowieńskich. Zwią- 
zek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
waywa tą drogą organizacje, 
związki i tych wszystkich, któ- 
rzy chcieliby okazać serdeczność 
prześladowanym za ideę zgod- 
nego współżycia dwóch naro- 
dów do przybycia na dworzec. 
Zbiórka o godz. 5 m. 30 na pe- 
ronie 1 szym (wejście przez klzsę 
pierwszą.) skrupułów głosowali in corpore prze- jako serdeczny przyjaciel osobiście od siebie, 

ciwką wnioskowi. W ten sposób małżonki i dzieci, składam Panu Prezyden- 
stronnictwo rządowe samo rozbiło M AR jego Imienin najserdeczniej- 

koalicję rządową właśnie w chwili, н i (—) Jėzet Piłsudski. 
kiedy odniosła ona tak świetne zwy» Minister Spraw Wojskowych. 
cięstwo w wyborach samorządowych, Dalej idą depesze od pp. mini- 

„ Po dymisji rządu odbyło się po- strów adresowane: Pan Prezydent 
siedzenie klubu chorwackiego, na Rzeczypospolitej Polskiej, Spała. 
którem postanowiono wystosować W dniu Imienin, raczy Pan Prezydent 
memorandum do premjera i do pre: przyjąć szczere i serdeczne Życzenia oras 
zesów wszystkich klubów  parlamen- wyrazy najlepszej czci i PJ z 
tarnych. W memorandum tem klub wice-prezes Rady Ministrów, 
posłów chorwackich stwierdza, że ra- Mam zaszczyt przesłać Panu Prezyden- 
dykałowie stosowali teror wyborczy towi w dniu Jego Imienin najlepsza Ży- 
i domaga się, by wobec tego w no- czenia. (—) Czechowicz. 

wym rządzie koalicyjnym nie zasia- 
dali ci ministrowie radykalni, którzy misję utworzenia nowego gabinetu 
odpowiedzialni są za przebieg wybo- prezesowi klubu radykalnego Michaj- 

rów, a mianowicie dotychczasowy lewiczowi, lub też prezydentowi par: 
premjer Uzunowicz, minister spraw lamentu Trifkowiczowi (radykał). 

kycwnętrznych Maksymowicz i mini- Jest rzeczą bardzo wątpliwą, by 
ter_ sprawiedliwości, Sirszkicz. nowyyjgabinet był znów złożony wy- 

Ponieważ klub posłów radykal- łącznie z radykałów i chorwałów. 
nych odrzucił jednomyślnie powyż- Bardziej prawdopodobną zdaje się 
sze żądania Chorwatów, przeto o re- być natomiast kencepcja t. zw. „wiel- 
konstrukcji dotychczasowego gabine- kiej koalicji*, w której skład, obok 
tu nie może być mowy. radykałów i Chorwatów, wchodziłyby 

W jakim kierunku potoczą się o- inne jeszcze stronnictwa jugosłowiań- 
becnie wypadki polityczne w Jugo- skie, w pierwszym rzędzie demokraci, 
Słewji, narazie jeszcze przewidzieć nie Jeśliby zaś wszelkie usiłowania w 
można. W kołach politycznych panu- kierunku utworzenia rządu koncentra- 

je przekonanie, że król powierzy cyjnego spełzły na niczem, to w tym 

Mam zaszczyt przedłożyć Panu Prezy 
dentowi w dniu Jego imienin życzenia po 
myślności zarówno w życiu osobistem jak 
w dalszej owocnej przcy dla dobra Rzeczy- 

pospolitej. (-) Sławej-Składkowski 
minister 5praw Wewnętrzn. 

Rada Nadzorcza „Państwowej Fabryki 
w Chorzowie ma zaszczyt w dniu imienin 
Pana Prezydenta złożyć wyrazy najgtęb 
szego hołdu Przewodniczący Rady 

(—) Jaljan Dąbrowski. 
Dostojnemu Panu Prezydeniowi, pierw- 

szemu obywatelow wi Polski składam w dniu 
Jego Imienin najszczersze życzenia w imie- 
niu własnem| i urzędów wymiaru sprawiedii- 
wości Rzeczypospolitej. (—) Meyszfowicz 

Minister Sprawieuli wości, 

wypadku utworzony by został praw- 
dopodobnie rząd prowizoryczny przy 
udziałe radykałów i demokratów 
który rozwiązałby obecną izbę i prze- 
prowadził nowe wybory. 

Nowy gabinet Uzunowicza. 

BIAŁOGRÓD, 1—Il. Pat. Nowy 
6-ty gabinet Uzunowicza utworzony 
został dziś w południe. Składa się 
on z radykałów, ministrów 5-go ga- 
binetu Uzunowicza i posłów słowiań- 
skiej partji iudowej. Nowy gabinet 
złożył o godz. 12-tej min. 30 w poł, 
przysięgę na ręce króla. 

Związek Polaków 
Ziemi Kowieńskiej. 

wemu rządowi zależało na usunigciu 

pewnych urzędników. 

Oto tragedja strasznego życia tych 
więźniów, którzy jutro przez most na 

Mereczance przejdą. My jednak twier- 
dzić się ośmielimy, że jest to tragedją 
całego narodu litewskiego, który bez- 

wolny, w rękach samozwańczej garstki, 

mimowoli stał się narzędziem  brato- 

bójczej walki. 
Jutro, gdy wolność zabłyśnie dla 

20-tu niewinnie ciemiężonych Pola- 

ków, nie wątpimy, że wszyscy podążą 

na ich powitanie a wspólnem życze- 
niem być powinne, aby rychle już 

nadszedł ten czas, kiedy z ziemią 

Kowieńską wspólnych jedynie we- 
wnętrznych i zewnętrznych wrogów 

mieć będziemy. m, 

„Bielaruskoje Słowa* donosi o 
znalezieniu podczas rewizji u sekre- 
tarza powiatowego komitetu, Hramady 
w  Słonimie, niejakiego Aleksandra 
Bała, spisów osób. Zapytany przez 
policję Bal co oznaczają owe spisy 
odpowiedział, że z osobami wymie- 
nionemi w spisach trzeba zrobić oso- 
bisty rozrachunek. Na liście znajdo- 
wali się przeważnie człenkowie i 
sympatycy Białoruskiej Rady Naro- 
dowej (organizacji zwalczającej Hra- 
madę, przyp. red.) 

„Jeżeli wziąść pod uwagę — pisze 
dalej „Biel. Słowo* że już nieraz ze 
strony hromadowców  rozlegały się 
pogróżki, jasną jest rzeczą, że spisy 
te są listami proskrypcyjnemi a z 
osobami wymienionemi Hramada mia- 
ła zamiar postąpić podobnie jak zro- 
bila z Igolką, „Skoryną i Smolikiem 
(zamorduwani przez  hromadowcow 
włościanie, przyp. nasz.) Inaczej mó- 
wiąc terror Hramady był zjawiskiem 
nie przypadkowem a systemem wałki". 

Na mocy porozumienia pomiędzy 
Polskim i Litewskim Czerwonymi 
Krzyżami, które nastąpiło w Genewie, 
dn. 3 b. m. nastąpi wymiana jeńców 
pomiędzy Litwą i Polską. Akt wymia- 
ny dokonany będzie w tym samym 

Listy proskrypcyjne Hramady 

Komunikat 

Polskiej Organizacji Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej, 

Dziś dniaż 2 lutego r. b. w Sali 
Klubu Sziacheckiego, Mickiewicza 19, o go- 
dzinie 4 pp. odbędzie się Walne Zebranie 
członków Organizacji Zachowawczej Pracy 

Państwowej, na którem Zarząd Główny bę- 
dzie referował o dokonanych pracach orga- 
nizacyjnych, jak również o sytuacji poli- 
tycznej. 

  

Sejm i Rząd. 
Cisza w Sejmie, 

WARSZAWĄ, 1.1. (Żel. wł. Stoma) 
W pracach parlamentarnych od nie- 
dzieli panuje zacisze. W kuluarach 
nadał tematem rozmów jest sprawa 
pos. Wejewódzkiego. W czwartek 
odbędzie się posiedzenie Kemisji Re- 
gulaminowej w sprawie wydania pos 
słów białoruskich, na piątek zaś wy- 
znaczono posiedzenie Komisji do 
Spraw Zagranicznych. 

Sprawa posła Wojewódz- 
kiego. 

WARSZAWA, 1. II, (żel, wł, Słowa) 
Sąd Marszałkowski prowadzi nadal 
przesłuchiwania świadków w sprawie 
pos. Wojewódzkiego. Między innemi 
zeznawali posłowie z Wyzwolenia 
Thuguit, Polakiewicz, Malinowski i 
Rudziński. 

Pos. Wojewódzki wystosował w 
dniu dzisiejszym drugi list do Mar- 
szałka Sejmu, w którym żąda aby po- 
siedzenia Sądu Marszałkowskiego by» 
ły stenografowane i podane do wia- 
gomości publicznej, W kołach poli- 
tycznych rozpowszechnione jest zda- 
nie, że wyrok sądu  marszałkowskie- 
go nie pociągnie za sobą wydania 
pos. Wojewódzkiego w ręce władz. 

Wykluczenie pos. Hałki z Wy. 
zwolenia, 

Prezydjum strennictwa PSL. Wy- 
zwolenie ogłosiło w dniu dzisiejszym 
następujący komunikat: «Prezydjum 
stronnictwa PSL. Wyzwolenie na po- 
siedzeniu w dniu 1-go lutego rb, po- 
SEE TKO ze stronnictwa 
i u poselskiego posla Antonie, 
Hałko, Wykluczenie nastąpiło na ska 
tek następujących okoliczności: Przed 
kilku tygodniami stronnictwo ofrzy- 
mało informacje, że pos. Hałko brał 
udział w  przedsiębiorstwie prowa- 
dzącem roboty publiczne dla rządu i 
usiłował wywierać wpływ na decyzję 
pewnych urzędów na korzyść przed= 
siębiorstwa do którego nałeżal. Żąda- 

nie prezydjum stronnictwa przedsta- 
wienia stronnictwu względnie sądowi 
partyjnemu dowodów na to, że wiado- 
mości otrzymane przez stronnictwo 
mie są zgodne z prawdą—pozostało 
bez skutku», 

Wyjazd Ministra Sprawiedli- 
wości p. Aleksandra Meyszto- 

wicza, 

W dniu wczorajszym wyjechał do 
Warszawy, żegnany na dworcu przez 
p. Wojewodę  Raczkiewicza oraz 
przedstawicieli sądownictwa Minister 
Sprawiedliwości p. Aleksander Meysz= 
owicz. 

Pan Minister Meysztowicz bawił 
w Wilnie w sprawach osobistych. 

Rozdźdwięki w Kole Żydow- 
skiem. 

Der Jud występuje bardzo ostro 
przeciwko większości Koła Żydow» 
skiego, które odrzuciło kandydaturę 
posła Lewina na mówcę Koła przy 
dyskusji nad budżetem Ministerstwa 
Oświecenia. Dziennik zarzuca Kołu, 
że uległo w tej Sprawie naciskowi 
posła Grynbauma, który nie chciał w 
żaden sposób dopuścić, aby wficjal- 
nym mówcą Koła był rabin. Żydzi 
pobożni są wielce zainteresowani w 
budżecie Ministerstwa Oświecenia, 
gdyż w tym resorcie korcentruje się 
nerw żydowskiego życia publicznego, 
jak sprawy gmin, szkolnictwa i t. d. 
Niechęć posła Grynbauma i jego 
zwolenników do mówcy ortodoksyj= 
nego przypomina nienawiść misjona- 
rzy do wyznania żydówskiego, a 
współcześnie tą samą nienawiścią do 
spraw wyznaniowych odznaczają się 
komuniści żydowscy w Rosji.



ECHA KRAJOWE 
  

Wojewoda Beczkowicz 

Najciekawszym wypadkiem doby 
ostatniej na naszym  terenię była 
likwidacja  antypaństwowej roboty 
Hromady, to też postaraliśmy się o 
źródłowe wiadomości z najpewniej- 
szego źródła, bo z ust p, Wojewody 
Beczkowicza. 

P. Wojewoda takich informacji 
łaskawie nam udzielił: 

Likwidacja antypaństwowych or« 
ganizacjj w województwie  Nowo- 
gródzkiem odbyła się w dwóch eta- 
pach: 14—15 stycznia jednocześnie z 
ogólną likwidacją w całem państwie 
io tydzień wcześniej. Złożyło się 
tak dlatego, że władze miejscowe 
miały już wcześniej kompletnie w 
ręku wszystkie nici roboty prowa- 
dzonej przez komunistów w powia- 
tach Nowogródzkim i Stołpeckim. 
Odkładanie likwidacji mogłoby wpły- 
nąć na wymknięcie się hersztów i 
prowodyrów, którzy zaraz zatuszo- 
waliby wszelkie ślady. Diatego nie- 
czekając na ostateczne wyświetlenie 
sprawy w innych województwach, 
Nowogródzkie władze prokuratorskie 
przystąpiły do rewizji i aresztów. 
Znaleziony materjał dał bardzo cen- 
ne wskazówki, które przyczyniły się 
wydatnie do dalszego rozgromienia 
zbrodniczej działalności. — W samym 
Nowogródku wykryto rejon komu- 
nistyczny, a w poszczególnych osied- 
lach obu powiatów cały szereg jacze- 
jek komunistycznych; bardzo poważ: 
nym ośrodkiem było miasteczko Mir. 
—Aresztowano w powiecie Nowo- 
gródzkim przeszło 20 osób, w Siol 
peckim zaś przeszło 10.—Wszyscy 
aresztowani to działacze komunistycz- 
nej Partji Zachodniej Białorusi, a za- 
razem najczynniejsi przywódcy „Нип- 
ków*, co dostałecznie jasno dowo- 
dzi, skąd natchnienie brali  hurt- 
kowscyl—„Hromada* to proste na- 
rzędzie w ręku komunistów, służące 
do przeprowadzenia ich planów przy 
pomocy oszukanych tłumów ludności 
wiejskiej. 

Chwilowo skończyło się na aresz- 
towaniu owych kilkudziesięciu pro- 
wodyrów w dwóch tylko powiatach; 
innych nie ruszano, żeby przedwcześ- 
nie nie spłoszyć ptaszków. Najbar- 
dziej zarażony był powiat Woło- 
żyński. 

14—15 stycznia rozpoczął się dru- 
gi etap, tym razem we wszystkich 
województwach wschodnich, a nawet 
w Warszawie i Poznaniu. —W powia- 
tach Nowogródzkim i Stolpeckim, 
mało już materjału się zostało po 
poprzednich aresztach. Za drugim 
razem wzięto pod klucz tylko kilka 
osób, z których w chwili obecnej 
siedzi trzech z Nowogródzkiego i je- 
den zc Stołpeckiego. 

Połów znacznie obfitsze rezultaty 
_ dał w Wołożyńskim; tam wykryto 
również rejon komunistyczny i jeszcze 
wyraźniejsze dowody  wspóldziałania 

№ Ф © № + Ф + + + 
ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

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

utrzymanie rodziny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
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9 Rim. Dąbrowski 
Styczeń wileński 1919 r. 

Spotkanie z ostatnim oddziałem 
niemieckim w całej jaskrawości wy- 
sunęło zagadnienie obrony przed 
zbliżającemi się bandami  bolsze- 
wiekiemi, aby jednak obrona była 
skuteczną — trzeba było zlikwido- 
wać w Wilnie gniazdo komunistycz- 
ne, które w każdej chwili mogło u- 
rządzić dywersję. Termin likwidacji 
organizacji komunistycznej wyzna- 
czony został па dzień Nowe- 
go Roku. 

W dniu tym w koszarach koza- 
czych na Antokolu staraniem pań, 
opiekujących się oddziałem oficerów, 
urządzono coś w rodzaju obiadu dła 
ochotników, podczas którego sklada+ 
no sobie życzenia noworoczne. Menu 
nie było wyszukane: kubek spirytusu, 
wykombinowanego jakimś  tajemni- 
czym sposobem i kawałek mięsa — 

_ oto wszystko. L 
; W kilka godzin po tych miłych 
beztroskich chwilach wyruszył od- 
dział rtm. Dąbrowskiego zwartą ko- 
lumną w szyku pieszym na pierwszą 
walkę o Wilno. Maszerowano oOcho- 
czo, aż dudniło od wybijanych tak- 
tów marszu. 

Była godzina 5—6-ta. 
Celem ataku była ulica Wronia. 

Powodzenie akcji zależało w dużym 
stopniu od tego, czy światło elektry- 
czne będzie w mieście lub nie. Ciem- 
ności byłyby bardzo na rękę komu- 
nistom, a z drugiej strony istniały o- 
bawy, że robotnicy w elektrowni 
usłuchają komunistów i uszkodzą 
maszyny. 

Zbiórka oddziałów odbyła się 
/ przed Pałacem Tyszkiewiczowskim na 

o likwidacji „Hurtków* 
Nowogródek, 30 stycznia, 

Partjj Komunistycznej Białorusi Za- 
chodniej z „Hromadą”, do której wy- 
syłali swoich przedstawicieli i deie- 
gatów na wszystkie wybitniejsze sta- 
nowiska. — Aresztowano tam dzie- 
więtnastu zbrodniarzy. —W innych 
powiatąch rezultat rewizji dał aresz- 
tów w Lidzie dwa, w Baranowiczach 
trzy, w Słonimie pięć. 

Jak można sądzić z zebranych 
materjałów organizacja Hromady prze- 
czuwała grożące jej niebezpieczeństwo, 
to też zdołała część obciążających 
dowodów usunąć. W każdym razie 
i tego co zebrano až nadto wystar- 
czy, żęby stwierdzić zbrodniczą dzia- 
łalność owych działaczy komuno- 
hurtkowych. 

Ciekawe objawy dało się zauwa* 
żyć po zakończeniu rewizji i aresz- 
towań: oto cała masa dawnych czlon- 
ków „hurtków* gremjalnie oddaje 
władzom swoje legitymacje, tłuma- 
cząc się, że zostali wprowadzeni w 
błąd. Widać ogromne rozczarowanie 
i zniechęcenie do wszystkich dema- 
gogicznych haseł tak szczodrze do 
niedawna rzucanych w tłum i przyj- 
mowanych przezeń bsz zastrzeżeń — 
Dziś absolutnie wszędzie starsi i 
rozsądniejsi chłopi odsunęli się od 
„hurtków*, a jedynie gdzieniegdzie 
niezrównoważona młodzież jeszcze 
pocichutku wzdycha do obiecywane- 
go raju, jednakże żadnego czynnego 
udziału nie bierze.—Podkreślić trzeba, 
że na terenie całego województwa 
nie było ani jednej awantury przy 
rewizjach i aresztach, 

Prawdopodobnie Rząd w najbliž- 
szych dniach skonkretyzuje zupełnie 
ściśle stosunek do „Hromady“, co 
dotąd jeszcze zrobionem nie jest. 

P. Wojewoda uważa, że dziś, po 
usunięciu destrukcyjnej działalności 
wrogich państwu żywiołów, należy 
tembardziej zająć się rozwojem życia 
gospodarczego ludności kresowej i 
otoczyć ją specjalną opieką, by się 
przekonali naocznie, że lojalny sto- 
sunek do Państwa daje znacznie 
większe korzyści, jak służenie zdraj- 
com.—P. Wojewoda ma zamiar w 
tym celu jeszcze intensywniej niż 
dawniej popierać wszystkie organi: 
zacje społeczne, które pracują nad 
oświatą i na polu gospodarczem 
wśród miejscowej ludności, z dru- 
giej zaś strony starać się będzie o 
możliwie najdalej idącą pomoc ma 
terjalną rządową. — Już w chwili 
obecnej p. Wojewoda otrzymał pra« 
wie pewną obietnicę otrzymania 500 
tysięcy złotych na wiosenną pomoc 
siewną, Z. D. 

WILEJKA POWIATOWA. 

— (x) Radjostacja w gminie 
Wojstomskiej. W celach kulturalno- 
oświatowych zarząd gminy Wojstom- 
skiej, pow. Wilejskiego uchwalił na 
ostatniem swem posiedzeniu urządzić 
własną stację radjoodbiorczą. 

Ze stacji tej będą mogli bezpłat- 
mie korzystać wszyscy mieszkańcy 
pomienionej gminy. 

Podkreślenia godne, iż jest to 
pierwsza gmina w Województwie Wi- 
leńskiem, która najwięcej troszczy się 
o szerzenie kultury i oświaty wśród 
swych członków. 

Powyższe może być wzorem dla 
wszystkich pozostałych gmin Woje- 
wództwa, tem więcej iż założenie ta- 

i kiej stacji radjoodbiorczej wymaga 
bardzo małego nakładu kapitału, 

ul. Nadbrzežnej. Podzielono się na 
dwie kolumny: jedna miała zaatako- 
wać ul. Wronią od strony ul. Mic- 
kiewicza, druga — od ul. Św. Jakub 
skiej. Wydzielono pluton, który zajął 
elektrownię dla zabezpieczenia światła, 
a na moście Zielonym ustawiono ka- 
rabin maszynowy na wypadek, gdy: 
by zorganizowane na Sołtaniszkach 
bojówki komunistyszne próbowały 
przyjść z pomocą obiężonym prowo- 
dyrom na Wroniej. * 

W kawiarence żydowskiej u zbie- 
gu ulic Nadbrzeżnej i Wileńskiej u- 
lokował się sztab atakujących od- 
działów. 

Pierwsze strzały padły około go- 
dziny 8-ej. Dom Nr. 5 przy ul. Wro- 
niej, gdzie obecnie mieści się sala 
Apollo, odpowiedział salwami, gęsto 
ostrzeliwując wylot ul. Wroniej ku ul. 
Mickiewicza. 

Wystrzały karabinów ręcznych, 
terkot maszynek głośnem echem od- 
biły sig w Wilnie. Akurat w Nowy 
Rok, jakby na zapowiedź, że będ”ie 
to rok wojny. 

Dopiero nad ranem ucichło. Tyl- 
ko zrzadka padał jeszcze tu i ówdzie 
strzał. Jednym z powodów.jak stwier- 
dzono później, był brak amunicji u 
komunistów, którzy, nie widząc zni- 
kąd pomocy, odbyli wieć, na którym 
postanowili się poddać. 

Ucieczka była _ niemożliwa. 
Tyraljera polska otacvała gmach do- 
okoła, : 

Dzień drugi stycznia, dzień zwy- 
cięstwa Samoobrony, rozjaśniony pro- 
mieniami słońca, które dotąd wstyd- 
liwie kryło się za chmurami, był więl- 
kim dniem radości. Ospałe ulice 0- 
żyły, publiczność tłumnie wyszła na 
miasto, wszyscy radzi, weseli cieszyli 

SCŁOOGW O 

O naszych sprawach 
Pokłosie prasowe. 

„Polak  Monarchista* 
przedstawia w artykule na 
wodzie“ 
stwowy. 

— „Po krętej rzece—czytamy, po- 
rośniętej trzciną obijając cię o wysta- 
jące korzenie drzew płynie tratwa na- 
tłoczona ludźmi. 

Tratwa ta—to nasz parlament, 
nasz sejm i senat unoszony przez 
kręty prąd życia politycznego. Trat- 
wa ta, to tłum 555-ciu awanturników, 
nierobów i śpiochów, tratwa ta, to... 
kwiat narodu, to jego władza najwyż- 
sza, źródło prawodawstwa i mądroś- 
ci państwowej. 

Jej pasażerowie nie są ludźmi, To 
tylko 555 głosów. 

Z brzegów nie można ich odróż- 
nić, wszyscy jednakowego wzrostu... 

A przecie... przecie jeszcze 10 lat 
temu wiełu z tych, których tam na 
tratwie widzimy, reprezentowali myśl 
i czyn wielkich odłamów narodu, het- 
manili społeczeństwu... Dziśfjuż ich 
niema skarleli, zużyli się, starli się na 
tem pływającem targowisku. 

Ich wartość umysłowa, zalety cha- 
rakteru, siła woli, świadomość dążeń 
osobistych, ich cel istnienia—wszystko 
to łącznie z indywidualnością zostało 
przekreślone, zgniecione i wyrzuco- 
ne na Śmietnik historji. 

Któż tego dokonali? 
Dokonał tego głowonóg o pięciu 

chwytnych mackach—pięcioprzymiot- 
nikowe prawo wyborcze. Hydra ta 
zrodzona w zdegenerowanych móz- 
gach teoretyków, a rozrosła na krwi 
rewolucji francuskiej dławi dziś nie 
tylko nas, dławi całą Europę, Otwie- 
ra drzwi do skarbów narodowych 
pijanemu władzą motłochowi i oddaje 
mu precyzyjny mechanizm rządzenia. 
państwem. ` 

Chwyta miecz, a wszystkich ludzi 
w rząd ustawiwszy—reguluje. 

Biada temu kto wyźej nad iłum 
głowę wznieść umie. Zetnie ją miecz 
równości. Wszyscy równi—nie zna- 
czy bowiem, by wszyscy do najwyż. 
szego poziomu mieli być dociągnięci. 

Przeciwnie! 
Pigcioprzymiotnikowe prawo wy- 

borcze to sól i jądro demokracji, wy- 
biera najmniejszego karła i według je- 
go miary kurtyzuje wszystkich. 

— Przecież karzeł nie może być 
pokrzywdzony! 

„mętnej 
nasz obecny ustrój pań* 

Cóż więc dziwnego że wszystko 
karleje, Cóż dziwnego że ludzie, któ- 
rzy przyżwyczaili się demokrację uwa- 
żać za tabu nienaruszalne, za szczyt 
jasnego światopoglądu, nie mają od- 
wagi otworzyć okien i przewietrzyč 
tej zatęchłej izby w jakiej się duszą 
od dymu machorki i wyziewów de- | 
mokratycznych. 

A tak już jest duszno i parno, że 
pogubili już nawet swoje lilipucie pro- 
gramiki polityczne, że nie pamiętają 
już haseł, które z pompą obnosili 
przed wyborami. 

Taka endecja która brała od zie- 
mian pieniądze na wybory (a... prze- 
prowadziła ruinę rolną, nazywaną 
również przez eufemizm reformą rolną. 

P. S. ginie na uwiąd starczy. 
Wyzwolenie gnije i rozpada się Za 
życia. Chadecja trwa w skromnej 
bierności służalczej „Piast* nie wzdra- 
ga się na zyskową spekulacją ryn- 
kową. Nie mówimy już o komunis- 
tach i grupach komunizujących, bo 
tych za Polaków uważać nie można. 
Taki jest obraz naszej demokracji, 
naszej Najwyższej zatęchłej izby Lor- 
dów, osiadłej przez zbutwiale relikwie 
dawnych porywów społeczeństwa i 
przez pospolitych handełesów z Na- 
lewek i Psiej Wólki. 

się, że ponure niebezpieczeństwo z 
ulicy Wroniej przestało wreszcie 
istnieć... 

Przed południem z jedaego okna 
gmachu przy ul. Wroniej wywieszo- 
no białą płachtę. 

Przed gmach wyszła w nieładzie 
grupa obdartusów. Kilka żołnierzy 
niemieckich, jakieś wyrostki, para 
podejrzanych typów, których fachem 
było napewno wypróżnianie kieszeni 
bliźnich, kilkanaście żydówek z czer- 
wonemi zapłakanemi oczyma, lękliwie 
spogiądało w stronę wyłotu ulicy 
Wroniej, gdzie w kołumnie czwórko- 
wej pięknie prezentowała się piechota 
Samoobrony. Za chwilę przed oddzia- 
łem piechoty na ślicznym koniu za- 
jechał rtm Władysław „Dąbrowski i 
ujrzawszy jeńców polecił otoczyć ich 
kołem i odprowadzić do aresztu dla 
zbadania sprawy każdego z osobna, 
ponieważ wszyscy prawie twierdzili 
że do gmachu na Wroniej trafili 
przypadkowo, ot tak poprostu przez 
nieostrożność. 

Nie wszyscy jednak opuścili Wro- 
nie gniazdo, Pięciu przywódców zo- 
stało tam na zawsze. Nie widząc 
znikąd pomocy postanowili położyć 
sobie kres. Był między nimi Polak, 
Wierzbicki, fantasta, człowiek wierzą- 
cy w utopję komunistycznego raju. 
W chwili gdy pierwsi żałnierze wol- 
nej Polski wstępowali na kręte scho- 
dy w gmachu na Wroniej strzelił so- 
bie w usta. Krew i mózg bluznęly na 
ściany, osierocil podobno żonę i 
dziecko. Nieszczęśliwa kobieta, dobra 
Polka bolała nad tem odszczepień- 
stwem męża, który w brzasku Wyz- 
wolsnia Polski nie znalazł dła siebie 
ukojenia a stał się bezwiednem na- 
rzędziem w ręku wroga. 

3) subwencje i dotacje 45 185 

Rokowania z Gdańskiem bez rezultatów. 
WARSZAWA, 1. il. Pat. Zakończone w dniu 26 b. m. 

obrazowo Z Senatem gdańskim w sprawach monopolowych i celnych, nie doprowa- 
dziły do rezultatu. W szczególności senat wolnego miasta zażądał 

rokowania 

od 
rządu polskiego zmiany przepisów celnych w tym duchu, ażeby umożliwiły 
one udzielenie wolności celnej gdańskiemu monopolowi tytuniowemu także 
jeżeli będzie on eksploatowany przez towarzystwo prywatne, przyczem 
senat zgóry wyłączył udział kapitału polskiego z tworzącego się konsor- 
cjum międzynarodowego 

Rząd polski uznał to stanowisko senatu za sprzeczne z zasadą 
polsko-gdańskiej współpracy gospodarczej, która jest jedaą z podstaw 
istnienia wolnego miasta, a którą stale kierowała się polityka polska. 
Również w sprawie pełaego wprowadzenia w życie przez Gdańsk umowy 
ROZ wolnemu miastu pewną kwotę wpływów celnych, którą 
olska ze swej strony wykonywa od września oraz w sprawie płac urzę- 

duiczych, nie doszło do porozumienia, W ten sposób senat wbrew  zale- 
ceniom Ligi Narodów uniemożliwił narazie sfinalizowanie powyższych 
spraw na miejscu w Gdańsku. 

Preliminarz dochodów i wydatków m. Wilna na 
rok budżetowy 1927—8. 

Od dnia 1 lutego został wyłożony 
w Magistracie na przeciąg jednego ty- 
godnia preliminarz dochodów i wydat- 
ków m. Wilna na okres od dnia 1 
kwietnia 1927 r. do dnia 31 marca 
1928 r., celem przeglądania go i wno- 
szenia ewentualnych spostrzeżeń przez 
zainteresowanych płatników. 

Preliminarz ten przedstawia się 
następująco: 

I. Dochody zwyczajne składają się 
z następujących pozycyj: 1) majątek 
komunalny 443.900 zł. (6,47 proc. 
ogólnej cyfry budżetu), 2) zysk z 
przedsiębiorstw 1.647.175 (25,40 pos) 

(V, 
proc.), 4) zwroty 287.600 (4,12 prac.), 
5) opłaty  administracyjae 168.200 
(2.45 proc.), 6) opłaty za korzystanie 
z urządzeń miejskich 629900 (9,16 
proc.), 7) doplaty 28000 (0,41 prac.), 
8) udział w podatku państwowym 
215.000 (3,14 proc.), 0) dodatki do 
podatków państwowych  1.875.000 
(27,29. proc.), 10) podatki samoistne 
1.532.400 (2230 proc.), w tem po- 
daiek 6d gruntów 12500, od lokaii 
700 000, hoteli 55000, zbytku mie- 
szkaniowego 5 000, towarów przywe- 
żonych drogą żelazną 310.000, szyl- 
dów 125.000, widowisk 153,000, przed- 
miotów Żbytku 56.900 i t. d., 11) 
różne 640 zł. (001 proc.), razem 
6.873.000 zł. 

II, Dochody nadzwyczajne: 1) po- 
datki inwestycyjne 533.000, w tem 
20 proc. dodatku do podatku od 
nieruchomości 286.000 i inwestycyjny 
drogowy 247 000 zł.; 2) różne 870 782, 
w tem: a) z fuaduszów ma ręnoe- 
wację elektrowni 422.000, wodociągów 
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64.200, kanalizacji 88.600; b) z nad- 
wyżki budżetu 1926 r.—295.782. Ra- 
zem dochody nadzwyczajne wynoszą 
1.403.782. 

Ogólna suma do dodatków zwy: 
czajnych i nadzwyczajnych wynosi 
8.276 182 zł. 

Ш. Wydatki zwyczajne wynoszą: 
1) administracja ogółna 1 437.000 
(21,95 proc. w stosunku do ogólnej 
sumy wydatków), 2) majątek komu- 
nalny 134.000 (2,05 proc.), 3) spłata 
dlugów 929 000 (14,19 proc.), 4) dro- 
gi i place publiczne 277,325 (4,24 
proc.), 5) pomiary i plany rozbudo- 
wy 73.150 (1,12 proc.), 6) oświata 
563370 (8,60 prac.), 7) kuitura i 
sztuka 52,640 (080 proc.), 8) zdro- 
wie publiczne 1.816.800 (27,75 proc.), 
9) opieka społeczna 773.000 (11,81 
proc.), 10) popieranie rolnictwa, prze- 
mysłu i handlu 2.000 (0,03 proc.), 
11) bezpieczeństwa publiczne 452 200 
(6,90 proc.), 12) różne 36.015 (0.56 
proc.) razem 6.548 000. 

IV. Wydaiki nadzwyczajne: 1) о- 
świata 220.000, 2) przedsiębiorstwa 
komunalne 1261 782, 3) drogi i pia- 
ce publiczne 347 000, razem wydatki 
nadzwyczajne stanowią 1.728,782 zł. 

Ogólna suma wydatków zwyczaj: 
nych wynosi 8 276. 782 zł. z, 

Jak widać z powyższego prelimi- 
narz budżetowy na rok 1927/8 za- 
stał zbilansowany bez deficytu, 

Ogólna suma budżetu przewyższa 
budżet roku 1926 przeszło o 200.000 
złotych. 

Realność projektowanego budżetu 
będzie jeszcze badana przez miejską 
komisję finansową. 

   
i Znane ze swojej dobroci wędliny wiejskie wyrabiane przez Lucję 

Wysocką w majątku CHOCIEŃCZYCE znajdują się w handlu, 

Znaleść można: u Węcewicza 

OZNACZONE PLOMBAMI FIRMOWEMII. 
Mickiewicza 7., w  Mleczarnį 

Warszawskiej Zamkowa 3, w D.-H. Banel Mickiewicza 28, 

B. Gołębiowscy Trocka 3 i Stępkowski Mickiewicza 20. 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na LUTY 

Kónto Czekowe Słowa w P. K. O. 

Nr 80259. 

uregulowanie tudzież 
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Z chwilą gdy gniazdo komunis- 
tyczne doszczętnie zostało zniszczone 
rozpoczyna się intensywna, niczem już 
niekrępowana praca organizacyjna 
Samoobrony i społeczeństwa polskie- 
go. Dla licznych ochotników zorga- 
nizowano na mieście w różnych pun- 
ktach gospody żołnierskie, gdzie za: 
wsze można było coś otrzymać do 
zjedzenia, znaleźć ciepły kąt i atmo- 
sferę polską. Ta strona aprowizacyj- 
na odegrywala ogromną rolę, ponie- 
waż z prowiantami było nader krucho 
u wszystkich i wszędzie. 

Ale niedługo trwał spokój i ra- 
dość po opanowaniu Wilna. Już na- 
zajutrz 3.go stycznia w godzinach 
wieczornych w koszarach kozaczych 
padł strzał alarmowy. Rozległy się 
okrzyki «do broni» i w kilka minut 
na placu koszarowym stanął w or- 
dynku oddział, który niebawem wyż 
ruszył w celu zajęcia pozycji na Poś- 
pieszkę. 

Na dwóch wzgórzach przedzielo- 
nych szosą wiodącą do miasta przed 
majątkiem p. Aleksandrowicza roz. 
ciągnęła się Szeroko linja tyraljery 
ulańskiej. W ostatnim domu na stry- 
chu umieszczono karabin maszynowy. 
Noc nie była mroźna. Pierwszy wy- 
marsz, zajęcie placówek podekscyto- 
wało ochotników, wszyscy spodzie- 
wali się, że niebawem sypną się 
strzały i rozpocznie się krwawa wal- 
ka na śmierć i życie. Jakież było 
zdziwienie, gdy mijały godziny a ci- 
szy nocnej żaden szmer nawet nie 
zamącił. Wpatrywano się w ciemno- 
ści, każdy krzak, lub większy zwał 
śniegu przybierał postać skradające- 
go się wroga, który podstępem chce 
zaatakować. Tak mijały godziny i 
kwadransy, ludzie, którzy znali do- 

  

tychczas wojnę z opisów zetknęli się 
poraz pierwszy z nagą rzeczywistoś- 
cią. Poznali chłód śniegu i to wycze- 
kiwanie pierwszego strzału, Niechby 
padł wreszcie byle nie czekać dłużej, 
aie wokół cisza i nie może być nic 
bardziej przejmującego niż ta cisza 
złowtoga: w uszach aż dzwoni, každy 
niewinny powiew wiatru, każdy szmer 
wydaje się czemś groźnem, zapowia- 
dającem decydującą rozprawę. W sku- 
pieniu i wyczekiwaniu, zapadłszy po 
pas w śniegu powitał spieszony od- 
dział Dąbrowskiego blady świt czwar- 
tego stycznia. Około godziny ósmej 
galopem wyminął linję tyraljerską plu- 
ton pierwszego szwadronu pod do- 
wództwem por. Masłowskiego. Je- 
chali na podjazd, Chwil kilka widać 
było pędzących jeźdców, ci napewno 
zetkną się z bolszewikami. Niebawem 
zginęli w zabudowaniach majątku 
Pośpieszka i zaowu cisza. 

Z linji tyraljerskiej wysłano dla 
zajęcia majątku kilkudziesięciu żoł- 
nierzy na ochotnika pod komendą 
por. Downarawicza. Okolo południa 
zmienił por. Downarowicza por. Bo- 
rowski. Zabudowania dworskie nie- 
zbyt nadawały się dla zasadzki, wobec 
tego por. Borowski wycofał się przed 
majątek i z lewej strony sz>sy idąc 
od Wilna ku Pośpieszce ulokował 
się w lasku, gdzie było spora wyrw 
po wykarczowanych sosnach. Por. 
Borowski zapowiedział ochotnikom, 
że w razie ukazania się nieprzyjaciela 
niewolno nikomu  strzęlać, dopiero 
jego strzał będzie hasłem do rozpo- 
częcia ognia. Znowu męczące godzi- 
ny wyczekiwania, Gdzieś daleko huknął 
strzał i odbił się echem stokrotnem w 
łesie i nad Wilją. 

Uwaga wszystkich skupiała się 

Wolne strefy w Konstantyno.- 
polu. 

BIAŁOGRÓD, 1—li. Pat. Nowo- 
śti donosźą, że rząd turecki posta- 
mowił przyznać Rumunji i Bułgarji 
strefę wolaego portu w Konstantyno- 
polu. Skłoniło to także i rząd grecki 
do utworyenia w Pireus wolnej stre- 
fy bułgarskiej i do przyśpieszenia ro. 
kowań grecko-bułgarskich w sprawie 
perirakiacyj handłowych. 

Wykluczenie komunistów. 

PARYŻ, 1. Il. Pat. Chicago Tri 
bune donosi z Indianopolis, że obra- 
dujący tam kongres górników ame- 
rykańskich postanowił wykluczyć ko- 
munistów ze związku zawodowego 
robotników. Uchwała ta zapadła 1500 
głosami przeciwko 18-1u. 

Obniżenie cen w Zakopanem. 

ZAKOPANE, 1. II. Pat. Zarządze- 
niem władz przeprowadzono obniże- 
nie cen w pensjonatach. Z dniem 1 
lutego obowiązywać mają następują- 
ce ceny za pokój z utrzymaniem: 
I-sza kategorja do 13 zł., ll-ga kate- 
gorja — do 10-ciu, lll-cia kategorja 
do 8-miu złotych. 

Straszny pożar: 

BRUKSELA, 31—|I. Pat, Straszliwy 
pożar zniszczył całkowicie centralne 
składy apteczne w Belgji. Straty wy- 
noszą 4 miljony franków. 

NEST EEK WAWIE AZT KIZÓROKIAA 

Z SĄDÓW. 
Strzelał do psa a trafił w dzier- 

żawcę sadu. 

Po odebraniu. na mocy wyroku sądo- 
wego, Części gmachów, należących kiedyś do 
klasztoru Św. Ducha zarządzającym iemi 
machami, a raczej całą posesją został p. 

Józef Iwanowski. 
Duży ogród owacowy należący do tej 

posesji dzierżawił Wacław Suchocki. Po 
pewnym Czasie Iwanowski zauważył, że Su- 
chocki niszczy ogród w ten sposób, Że pa- 
sie krowy wśród młododrz*wia, a nawet rą- 
bie stare drzewa owocowe. 

Wobec tego, Że uwagi zwracane przez 
Iwanowskiego Suchockiemu nie przyniosły 
pożądanego  rezuliatu sprawa skierowana 
została na drogę sądową. 

Iwanowski Chcąc mieć świadka zaprosił 
swego znajomego — Jeleniewskiego i z nim 
razem poszli oglądać straty poczynione w 
sadzie przez barbarzyńską gospodarkę Su- 
chockiego. 

Kiedy cbydwaj wchodzili do sadu, Su- 
chocki chcąc niedopuścić do tej inspekcji 
poszczuł wchodzących psem. Wywiązała się 
między Suchockim a Iwanowskim bójka, w 
trakcie której Jeleniewski odpędzał psa. W 
pewnym momencie, kiedy pies znalazł si 
zbyt blisko łydek Iwanowskiego, ten wyj 
rewolwer i strzelił. Ples uciekł, a kula prze- 
znaczona dla niego ugrzęzła w nodze Su- 
chockiego. 

Iwanowskiego aresztowano, a wczoraj 
stanął ou przed Sądem Okręgowym aby od- 
powiadsć w myśl 453 art. K. K. 

Przewód sądowy ustalił, źe strał prze- 
znaczony był dla psa, a Suchocki padł ofia- 
rą wypadku. 

, Prokurator nie widząc możności popie- 
rania w tych warunkach oskarżenia prosił 
sąd o ukaranie lwanowskiego jedynie za 
nieostrożne obchodzenie się z bronią. Obro- 
na wskazuje na nieposziakowaną opinię 
oskarżonego. 

Sąd wyniósł wyrok skazujący oskarżone- 
go Iwanowskiego na miesiąc aresztu za za- 
danie ciężkiego uszkodzenia ciała przez nie- 
ostrożne obchodzenie się z browią palną i 
jednocześnie zaliczył oskarżonemu miesiąc 
aresztu prewencyjnego. e 

Vanai GEB ES EL ВО В 

NADESLANE 

Idealna Pasta do zębów. 
Krem Perłowy 

Ihnatowicz Lwów. 
  

oczywiście na zabudowaniach majątku 
Pośpieszka. Stamtąd spodziewano się 
bolszewików. W samo połudoie na 
szosę tuż z ха pierwszych budynków 
wybiegł pies a za nim Sskradając się, 
z karabinem w ręku w papasze, prze» 
pasany wstęgami nabojów od karabinu 
maszynowego ukazał się pierwszy 
rycerz gwiazdy pięcioramiennej. Za 
nim sunęło się jeszcze dwóch, tak 
samo ostrożnie przeskakując od brzo- 
zy do brzozy, gęsto rosnących wzdłuż 
szosy. Pies biegł spokojnie naprzód. 
Odwaga szpicy zachęciła resztę po- 
zostającą dotychczas w majątku. Wy» 
Szli odważnie i nie kryjąc się za 
drzewami, gęsiego maszerowali drogą. 
Było ich może piętnastu. Por. Bo- 
rowski oglądnął się po ochotnikach, 
burkoął coś ce miało znaczyć, że je- 
żeli kto strzeli bez niego niech się 
lepiej pod ziemię zapadnie i spokoj" 
nie wycelował swój kacabin w ostate 
niego bolszewika. Większość idących 
bolszewików ubrana w rosyjskie szy- 
nele żołnierskie miała na karabinach 
bagnety. Szli—trzeba przyznać—od- 
ważnie. Nic dziwnego, nie spotkali się 
jak widać dotąd nigdzie z oporem. 
Ominęli naszą zasadzkę i byli już o 
jakie 100 kroków od linji taraljerskiej 
gdy stamiąd padły strzały. Bolsze- 
wicy bynajmniej nie przerazili się, 
tylko pies idący na przedzie gwałtow= 
nie począł uciekać, przyklęknęli i roz- 
poczęli ogień. Wtedy dopiero strzelił 
por. Borowski a za nim gruchnęły 
strzały usadowionych w wyrwach 0= 
chotników. Bolszewicy spostrzegli się, 
że zostali wzięci w krzyżowy ogień, 
zaczęli bezładnie kupą uciekać, przy- 
padając do ziemi to znów podrywając 
sig do biegu aby upaść. Niebawem 
ujrzeliśmy jak wskutek strzałów z za 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH,. 

wie wystawy w 
Wilnie. 

W związku z wamianką w <Sło- 
wie» z dn. 29 stycznia b.r. o <Wy- 
stawie Ziem Wschodnich w Wilnie» 
otrzymaliśmy od p. M. Bohdanowicza 
uzupełniające wyjaśnienie, które po- 

„ niżej przytaczamy: 

W roku 1928 odbędzie się Wy: 
stawa — Targi Północne w Wilnie, 
która będzie obejmować wszystkie 
działy gospodarstwa rolnego ziem 

wschodnich, jako też przemysłu wiele 

kiego, drobnego i rękodzielnictwa. 
__ Pozatem z wystawą tą połączone 

będą Targi Północne dla wszystkich 
ziem, polskich na wzór Poznańskich i 
"Lwowskich. 

__ Obecnie egzystuje tylko tymcza- 
Sowy komitet organizacyjny, który 

wyłonił tymczasowe prezydjum, gdyż 

wiele instytucji i urzędów zaintereso- 
wanych nie delegowało jeszcze swo- 

ich przedstawicieli. 
__ Ostateczny komitet i prezydjum 
ukonstytuują się prawdopodobnie w 

kwietniu r. b. 
Tymczasowy komitet wystawy Tar- 

„gów Północnych w Wilnie uważał za 

wskazane wybrać Wilno za miejsce 
 Urzeczywistnienia tej inicjatywy, jako 

głównego ośrodka ekonomicznego 

ziem wschodnich, jak też z powo- 
du geograficznego położenia miasta 

Wilna, 
Wilno jest najznaczniejszym ośrod- 

kiem kulturalnym, ekonomicznym i 
historycznym, najbardziej wysuniętym, 
„ha północ i najbliżej położonym do 
granic sąsiednich państw: Łotwy, 

Litwy, Estonji i Rosji. Bliskość ta 
może znakomicie ułatwić stosunki 
handlowe z temi państwami. 

Pozatem Wilno znajduje się w 

węźle i skrzyżowaniu dwuch wielkich 

arterji handlowych, a mianowicie: ko- 

lei Libawo-Romeńskiej, łączącej bo- 
gate południe Rosji z najdogodniej- 
Szym dła eksportu i importu portem 

Libawą; i kolei Warszawa—Dyaeburg 
=-Petersburg, łączącej mocno uprze- 
mysłowiony zachód Polski z Łotwą i 

północą Rosji, która stale była i dłu- 
go jeszcze może być poważnym od- 

spra 
/ 
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4 
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- biorcą dla przemysłu polskiego. 
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Te ogólne państwowe względy 
mocno zaważyły na wypowiedzeniu 

Się miarodajnych ministerstw Zza za» 

początkowaniem Wystaw = Targów Pół- 
nocnych w Wilnie, a nie w 'Warsza- 

wie. 
Wilno musiało wystąpić z tą ini- 

cjatywą i bronić tego stanowiska, by 

nie dać się uprzedzić przez inne о- 

Środki więcej przedsiębiorcze, i wy- 
korzystać w zupełności swoje poło- 
żenie dla handlu tranzytowego, wo- 
bec spodziewanego w prędkim już 
czasie zawarcia traktatu handlowego 
z Rosją. 

INFORMACJE, 
Polska nafta na Litwę. 
W ostatnim dodatku do taryfy 

kolei polskich rozszerzono istniejące 

k 

  

sadzki padł pierwszy w czarnem ubra- 
niu, przepasany wstęgami nabojów— 
widocznie dowódca, potem drugi, 
trzeci... Reszta niesamowicie krzycząc 
uciekała co sił do majątku. Przed 
Samemi zabudowaniami padł jeszcze 
jeden. Widać bylo wyraźnie, žė do- 
Stał w rękę, wypuścił karabin i zaczął 
czołgać się po śniegu krwawe zosta: 
wiąjąc po sobie ślady. 

W tej chwili z nad brzegów Wilji 
„zagrzmiało przeciągłe «Hurrraaa,..», 
YNa polu ukazał się nasz podjazd 
pędzący co pary w koniach na szosę 
do mająthu. Rychło zginęli w opłot- 
kach. Tyraljera i ochotnicy z zasadz- 
ki biegiem pędzili na drogę, Okoto 
brzóz przydrożnych leżały dwa'trupy, 
dalej dwóch ciężko rannych. Zabrano 
ich do miasta. Niebawem za majątkiem 
gruchnęła jedna salwa, druga a po 
niej rozległ się tętent galopujących 
koni—to powracał podjazd por. Ma- 
słowskiego. Linja strzelców nie utrzy- 
mała się jednak na nowej pozycji. 
Cofnięto się z powrotem. O godzinie 
8-ciej po południu przemówił poraz 
pierwszy przeciągłym terkotem boisze- 

„Wicki karabin maszynowy. Piechota 
bolszewicka ukryta w zabudowaniach 
majątku Pośpieszka rozpoczęła również 
gwałtowny ogień. 
doi Dąbrowskiego rozpoczął 

sNromnie się odstrzeliwać, oszczędza- 
iąc naboi których zadużo nie było. 
Nasz karabin maszynowy umieszczo- 
ny na strychu ostatniego domu od- 
dał zaledwie kilkanaście strzałów, za- 
ciął się i już więcej naprawić go nie 
było można. Raz poraz mówiodo w 
linji o posiłkach które miały nadejść. 
Siły bolszewików widocznie się zwię: 

kszały, Ustawili drugi i trzeci karabin 
maszynowy i wypuszczając za jednem 

ulgi eksportowe dla produktów nafto- od ustawowego terminu płatności tych 
wych także na Grajewo. Uigi te do- 
chodzą do 55 proc. zniżki w sto- 
sunku do 
średnim skutkiem 
ulgi na Grajewo było wprowadzenie 
przez Dyrekcję kolei 
Królewcu taryfy specjałnej 
stek do Ejdkua—Wierzbołowa, skąd 
nasze produkty nafiowe idą na Litwę 
bezpośrednio. 

KRONIKA ;MIEJSCO WA stowarzyszenia żydowskiego 1, С. A., który Pożyczka dolarowa 

— (o) W sprawie likwidacji 
studjum rolniczego przy U. S. B. 
Wydział powiatowy sejmiku Wilensko- 
Trockiego, na ostatnim swem posie- 
dzeniu, w sprawie likwidacji Studjum 
Rolniczego na uniwersytecie 5. В. 
powziął następującą uchwałę: 

Wydział powiatowy sejmiku Wi- 
leńsko- Trockiego, reprezentując inte- 
resy rolników powiatu, boleśnie do- 
tknięty wiadomością o likwidowściu 
Studjum Rolniczego na Uniwersytecie 
Wileńskim, jak najusilniej protestuje 
przeciwko zamierzonej likwidacji. 

Odrodzona wszechnica wilefiska 
nie może dla niezrozumiałych wzglę- 
dów oszczędnościowych być pozba- 
wioną wydziału rolnego, tak niezbęd: 
nego dła miejscowych rolników. Cios 
ten wymierzony w miejscowe  rolnic- 
two jest tembardziej krzywdzący, że 
zawód rolniczy ma ziemi naszej za- 
trudnia wyżej 90 proc. ludności miej: 
scowej. 

Wileński samorząd powiatowy ze 
swoich ograniczonych środków  łoży 
znaczne sumy na niższe szkolnictwo 
rolnicze, na propagandę rolniczą i na 
inne doraźne potrzeby rolnictwa. Rząd 
więc centralny powinien zatroszczyć 
się o potrzebach wyższej oświaty rol- 
niczej dla naszego kraju i znaleść na 
to wydatne środki. 

Zbiedzony między ianemi i skut- 
kiem wysokich świadczeń państwo- 
wych, stan rolniczy nie może wysy- 
łać synów swoich na wyższe studja 
rolnicze do dalszych miast Państwa, 
tembardziej gdy inne zawody ludności 
korzystać mogą z wyższej oświaty na 
uniwersytecie wileńskim. Wydział;po- 
wiatowy przytem kategorycznie stwier* 
dza ogromny brak wykształconych w 
swoim zawodzie rolników przy wszel- 
kich poczynaniach, zmierzających do 
podniesienia kullury rolnej, brak któ- 
rej odczuwają szerokie warstwy miej- 
scowych producentów rolnych. 

Przeto wydział powiatowy sejmiku 
Wileńsko - Trockiego, reprezentujący 
ludność tego powiatu, podnosząc 
głos protestu, zwraca się z gorącym 
apelem do czynników  miarodajnych, 
aby nie dopuściły do ciosu, wymie- 
rzonego przez Min. W. R. i O. P. 
w rolnictwo miejscowe i wpłynęłyby 
na utrzymanie w Wilnie niezbędnej 
dla szerokiego ogółu rolników  pla- 
cówki oświatowej, jaką jest Studjum 
Rolnicze U. 5. В. 

— Ułatwienia w spłacie zaleg- 
łości podatkowych. Celem ułatwie- 
mia spłaty zaległości podatkowych, 
Ministerstwo Skarbu na zazadzie art. 
4 ustawy z onia 31 lipca 1924 roku 
(Dz. URP, Nr. 73 poz. 721)—wydało 
do podległych władz skarbowych za- 
rządzenie, aby cd wszelkich wpłat, 
uskutecznionych w okresie od 1 lute- 
go du 31 marca rb. ma poczet nie- 
odreczonych i nieraztožonych na raty 
zaległości w podatkach bezpośred- 
nich i opłatach stemplowych, bez 
względu na czas ich powstania, po- 
bierały obniżone kary za zwłokę w 
wysokości 2 proc. miesięcznie, licząc 

pociągnięciem całę wstęgi naboi, za- 
Sypali gradem kul oba wzgórza za- 
jgte przez ochotników Samoobrony. 

Przestraszone konie kuchni polo- 

wej, która przywiozła obiad, pozosta* 
wione same sobie gdyż kucharz wię- 
cej miał krwi żołnierskiej w Sobie 
niż ochoty do gotowania kaszy i po" 
szedł do linji, urwały się i poniosły 
do miasta. Rychło szeregi polskie 
zaczęły świecić lukami. Kiiku rannych 
ochotników z irudem wydostano Z 

pod obstrzału i na zaimprowizowa- 
nych z żydowskiej kanapy noszach 
odniesiono do miasta. Zaczęło się 
šciemniač, ogień bolszewików ciągle 
się wzmagał, stawało się jasnem že 
zataz rozpocznie się atak. Posiłki 
obiecane nie nadchodziły a co nmai- 
ważniejsza naboi juź zupełnie brakło. 
Dobrze jeżeli kto posiadał dziesięć 
lub piętnaście, inni nie mieli i tego. 
Postanowiono więc cofaąć się do 
miasta, Pod gradem kul korzystając 
z ciemności, skradając się około pło- 

tów, odstrzeliwując się powoli, wy- 
męczony pierwszym  kilkugodzinnym 
bojem oddział odchodził do miasta. 
Przed koszarami kazaczemi, w których 

już nikogo nie było, spotkaliśmy ma- 
szerujących Niemców. Było ich z pięć- 
dziesiąt osób. Nieśli z sobą karabin 
maszynowy i szli nam na odsiecz. 
W oddziale niemieckim tk. zw. <bia- 
łogwardzistów» kilkunastu pochodzie 
ło z Poznania. Zostali oni później w 
oddziałe Dąbrowskiego. 

Rim. Dąbrowski linję tyraljerską 
rozrzucił za koszarami kozackiemi. 
Atak nocny bolszewików był mało 
prawdopodobny. Nad ranem zmienio- 
no pozycję i zajęto linję następującą: 

Wilja, Kościól św. Piotra i Pawła, 
Zarzęcze, 

zaległości. 
Po upływie zaś powyższego termi- 

taryfy normalnej. Bezpo- nu, tj. poczynając od 1 kwietnia rb. Holandja 
rozszerzenia tej od wpłat, uskutecznionych na poczet Londyn 

wymienionych zaległości będą pobie- 
niemieckich w rane kary za zwłokę w pełnej wySO= pz, 

od Pro- kości, tj. 4 proc. miesięcznie, licząc Szwajcarja 
od usiawowego terminu płatności, 

— Fiasko żydowskich kolonij rol- 
nych pod Wilnem. W tych dniach bawił 
w Wilnie agronom patyskiego rolniczego 

badał możliwość założenia Ipod Wilnem od 
dawna już projektowanych przez niektórych 
miejscowych działaczy żydowskich, kolonji 
rolnych dia żydów. 

Kandydatów do pracy na roli 
się dużo, jednakże wkrótce okazało się, że 
żydzi nie chcą wkładać pieniędzy do nie- 
rentujących tak dobrze jak handel, przemysł 
i t.p. interesów. 

Na zebraniu organizacyjnem gdy przed- 
stawiciel I. C. A. oświadczył, iż 
osiąść na roli musieliby dostarczyć 60 proc. 
kosztów przeniesienia i zagospodarowania, 
wszyscy kandydaci do pracy na roli wycofa- 

li się z tej imprezy, a agronom wyjecha © 
do Paryża z niczem. 

W ten sposób myśl utworzenia żydow- 
skich zkolonji rolnych poniosła całkowite 
fiasko. 

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
1 lutego 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 
358,30 359,20 357,40 
43.47 43,45 43,34 

Nowy-York 895 893 8,97 
Paryż 35,25 35,33 35,17 

ga 26 56 26,62 26,50 
172,45 172 88 172,02 

Wiedeń 126.50 126.82 126.18 
Włochy 38,45 38,54 _ 38,36 

Papiery Procentowe. 
8 proc. pożyczka konw. — — 97.— 

80— 8050 — 
Pożyczka kolejowa 4— — — 
4.5 proc. listy zast 
ziemskie złotowe 43,50 43,20 

'oc warsz. złotowe 52,50 53,— 
znalazło 4, proc. warsz. złotowe 49,50 50.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia I lutego 1927 r. 
Banknoży. 

pragnący Dolary St. Zjedn. 8,90 — 8,88 
Złoto. 

Ruble 4,69 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 1—ll 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | > 
Temperatura У 
&еа:ід } žo 

Opad za do- ) bak 
bę w mm. 

Wiatr s przewsżający ) Południowy 

U w a gi: Półpochmurno. Mgła. Mi- 

nimum za do! —40C. Tendencja barome- 
tryczna bez zmian. 

—— 

KOŚCIELNA 

— Adoraeja Przenajświętszego 
Sakramentu. Zarząd Katolickiego 

Związku Polek przypomina, że 5-go 

b. m. jako w pierwszy piątek miesią- 

ca odbędzie się adoracja Przenaj- 

świętszego Sakramentu w kaplicy 

Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 
19—2) od godz. 4'i pół do T i pół., za- 

kończona błogosławieństwem  Przen. 
Sakramentem. 

URZĘDOWA. 

— (i) Dwie konferencje pod 
przewodnictwem p. wojewody. 
W dniu wczorajszym wojewoda wi- 
leński p. Wł. Raczkiewicz przewod- 
niczył na posiedzeniu Komisji ochro- 

ny lasów, a następnie na konferencji 

przedstawicieli sąsiednich województw 

w sprawie budowy szpitala psychja- 

trycznego w Kojranach. Po konferen- 
cji uczestnicy jej zaproszeni zostali 

przez pana wojewodę na obiad, wy- 
dany w mieszkaniu p. wojewody. 

— (t) W sprawie egzaminów 
na mierniczych przysięgiych. Mi- 
nisterstwo Rabót Publicznych zawia- 
domiło Urząd Wojewódzki, że egza- 
miny na mierniczych przysięgłych w 
terminie wiosennym odbędą się w 
drugiej połowie kwietnia b. r. w War- 
szawie w lokalu, który będzie wska- 
zany zgłoszonym kandydatom w za« 
wiadomieniu o dopuszczeniu ich do 
egzaminu. 

Kandydaci, którzy pragną być do- 

Do południa było jakoś spokojnie. 
Panie wileńskie odważnie dowoziły 
jedzenie zgłodniałym ochotnikom, 
Wysłany w tym czasie podjazd do- 
szedł prawie do kołonji kolejowej ii 
nigdzie bolszewików nie spotkał. Po- 
twierdzało to przypuszczenie, że ata: 
kowali oni miasto grupami a nie idąc 
jedną linją, stąd nie mogła być mowy 
o jakiemś okrążeniu. Dopiero po go- 
dzinie pierwszej rozległa się strzela- 
nina. Z początku kilka pojedyńczych 
strzałów, później głośno zagrały ma- 
szynki, niestety bolszewickie. Im bli- 
żej wieczór tem gwałtowniejszy sta- 
wał się ogień nieprzyjacielski. Brak 
nabo', pomęczeni ludzie nie dawali 
gwarancji, aby można się było utrzy- 

mać na tej samej pozycji. Nadludzkie 

wysiłki rtm. Dąbrowskiego, który był 

wszędzie gdzie największe niebezpie- 

czeństwo, ratowały sytuację na krótko, 
cóż bowiem można było zdziałać 
gdy z ładownic wyciągnięto ostatni 
nabój. 

Wieczorem zdecydowano odwrót. 
Spieszony oddział powrócił do koni, 
które posiodłane stały za Wilenką na 
Nadbrzeżnej i stamtąd około godziny 
8-mej ruszył przez plac Katedralny, 
Zamkową, Wielką, Ostrobramą około 
Hali w kierunku Waki. 

Na placu Katedralnym gdyśmy 
przechodzili rozgrywały się rozdziera* 
jące sceny. Matki, siostry, narzeczone 
żegnały się z swymi najdrožszymi. 
Ostatnie pożegnania. Z zatroskanemi 
twarzami z smutkiem i goryczą w 
sercu odchodziliśmy z Wilna, poze- 
stawiając miasto na długie zimowe 
miesiące w rękach czerwonych band 
rozbestwionego żołdactwa, 

K. Ostyk. 

NIKA: 
puszczeci do egzaminu w terminie 
wiosennym, winni złożyć należycie 
udokumentowane podania w ciągu 
lutego b. r. na ręce sekretarza ko- 
misji egzaminacyjnej w Warszawie, 
ul. Foksał 11, Wydział Miernictwa 
Ministerstwa Robót Publicznych. Tam 
też można otrzymać wykaz ustaw, roz- 
porządzeń i przepisów wymaganych 
przy egzaminie. 

— Ekspertyza buchalteryjna 
w sprawie Rolbanku została za- 
kończona. Po ujawnieniu niedokład- 
ności w Wileńskim Banku Rolniczo- 
Przemysłowym, władze prokuratorskie 
poleciły sędziemu śledczemu do spraw 
szczególnej wagi przeprowadzenie 
śledztwa i przygotowanie materjału, 
któryby mógł posłużyć jako materjał 
przy konstruowaniu aktu oskarżenia 
przeciwko winnym, członkom dyrek- 
cji i zarządu banku. 

W tym celu sędzia śledczy zapro- 
ponował biegłym pp. Janowi Brzo- 
zowskiemu i Stanisławowi Niekraszo- 
wi przeprowadzenie szczegółowej ek- 
spertyzy ksiąg bankowych. Prace pa- 
nów biegłych zostały już zakończone 
i wkrótce zapewne opracowany bę- 
dzie akt oskarżenia. Niewątpliwie wyj: 
dą na jaw wszystkie „niedokładności”, 
zwłaszcza w dziale kredytów siew- 
nych. 

MIEJSKA 

— (o) W sprawie pożyczek 
na zatrudnienie bezrobotnych. 
W roku 1926 Magistrat zaciągnął po- 
życzkę u skarbu państwa przez Min. 
Rob. Publicznych na roboty inwesty- 
cyjne w związku z zatrudnieniem bez- 
rabotnych na sumę 651.000 zł. z o- 
procentowaniem na 6 proc. rocznych 

i ze spłatą w ciągu 3 lat równemi 

rocznemi ratami. Obecnie Magistrat 
zamierza zwrócić się do władz od- 
nośnych z prośbą o rozłożenie spłaty 

na 6 lat. 

SZKOLNA. 

— Specjalni urzędnicy @а 
szkół mniejszości narodowych 
przy Kuratorjum Okręgu Szkol. 
Wil. W związku z rozwojem szkol- 
nictwa mniejszości narodowych na 
terenie Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go i znacznem podniesieniem się 
liczby szkół zwłaszcza żydowskich, 
białoruskich i litewskich, przy otwie- 
raniu których władze żadnych prze- 
szkód nie stawiają wymagając jedy- 

nie odpowiedniego cenzusu nauko- 
wego i t. p. od osób w tych szko- 
łach wykładających, wyłoniły się tru- 

dności związane z wykonaniem nad- 

zoru nad tymi zakładami przez Pań- 
stwo. Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, pragnąc pójść po linji 
najdalej posuniętego zrozumienie dla 
sprawy szkolnictwa mniejszościowego, 
przy jednoczesnem zachowaniu šci- 
słej kontroli państwowej nad kierun- 
kiem wychowania młodzieży, posta- 
nowiło zwrócić się do ministerstwa 
W. R.i O.P. z pilną prośbą wyzna- 
czenia przez ministerstwo specjalnych 
urzędników przy Kuratorjum, dla 
szkolnictwa żydowskiego, hebrajskie- 
go, oraz bialoruskiego i litewskiego. 
Urzędnicy powyżsi znawcy języków 
mniejszości zamieszkujących tereny 
naszego Państwa byliby ekspertami 
w Sprawach dotyczących szkolnictwa 
mniejszościowego. 

ZABAWY. 

— Przedstawienie amatorskie 
szkoły powszechnej nr. 2 odbędzie 
w sali gimnazjum Lelewela w dniu 
2-go lutego r. b. o godzinie 4-ej po- 
poł. Odegrana będzie „Najszczęśliw- 
sza z sióstr” (baśń fantastyczna) 2) „Na 
niebie" (obrazek sceniczny), 3) Cza: 
rodziej „Huk Puk* (pantomima). 

— Bazar Centrali Opiek Szkol- 
nych. Od 2-go do 7-go lutego w cza- 
sie Bazaru w gmachu Braci Jabłkow* 
skich zespół artystów Reduty, Lutni, 
Kakadu oraz poszczególni artyści a 
mianowicie: pp. Święcicka, Ludwig, 
Hendrychówna, Worotyński, Jodko, 
Sutkiewicz, Sutkiewiczowa i wielu 
innych będą przez swe produkcje 
artystyczne uprzyjemniać gościom po- 
byt na Bazarze. 

Kto zechce” zabawć się weso 

„4 P. Z WIŁEJKÓW 
JADWIGA WITKOWSKA 

zasnęła g gg we wtorek I lutego 1927 r. opatrzona 
akramentami, przeżywszy lat 62. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ui, 3-g0 mają 15—3 odbędzie 
się we środę 2 lutego o godz. 2. Nabożeństwo żałobne we czwartek w 
Kościele Św. Jakóba o godz. 8 z rana. 

Na tea smutny obrzęd zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych, 
pogrążeni w głębokim smutku SIOSTRA, BRAT i RODZINA, 

  

Wszystkim którzy przyjęli udział w oddaniu ostatniej posługi 

Ś. P. Marcina Sawickiego 
Serdeczne Bóg Zapłać składa RODZINA. 

  

Dyrektor Ostrowski interesuje się polityką. 
Dyrektor 

Ostrowski więziony na Łukiszkach w 
związku z sprawą Hromady zwrócił 
się pisemnie do pana prokuratora 
przy Sądzie Okręgowym z prośbą o 
zezwolenie na zaprenumerowanie sze- 

białoruskiego banku, racji żywności. 
Jednocześnie z tem Ostrowski 

prosił o zezwolenie dostarczenia mu 
z domu przyrządów astronomicznych 
i matematycznych celem kontynuo* 
wania prac naukowych. 

Pan prokurator zezwolił na prenu- 
meratę pism oraz na dostarczenie 
przez rodzinę potrzebnych przyrzą: 
dów naukowych. 

Szmugiel spirytusu skażonego do Wilna: 
Wobec zakazu wladz miejscowych 

sprzedaży spirytusu skażonego, co 
wywołane zostało nadmiernem konsu- 
mowaniu jego przez nałogowych al- 
koholików, rekrutujących się z naj- 
biedniejszych sfer, ostatnio zauwažo- 
no kilka wypadków szmugłowania te: 

Kto jutro powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- Do IV Komisariatu, ul.:*Obozowa Nr 
cy przy ul. Stefańska 42, 44 1 46, Kolejowa 82,84, 1. 3, 5, 5, 7, 9, 9-a, 9-c. 
17 119 (cz;li Gościnny 2) i 4, Sadowa 16 Do V Komisarjatu, ul. Koszykowa od 
18. 31 do 43 włącznie, Legjonów od 2 do 26 

Do II Komisarjatu, ul.: Majowa Nr włącznie, Cedrowa cała prawa strona za 
315, 4, 6a,6 [8, 8, 10, 14, 17-a,17-b, 17-c, wyjątkiem domów przemeldowanych. 
18 | 16, 20 | 22, 21, 23, 24, 25, 26 1 28. Do VI Komisarjatu, ul.: Wołokumpie 

Do III Komisarjatu ul.: Biskupia Nr 2,8, (d. Tylindy), 29, 43, Wiosenna 6-b, 
10, Napoleona Nr 6 (Klasztor), Mickiewicza Wspóina 4, 88, Folwark Wesołówka. 

(t) 

regu czasopism: „Słowa*, „Kurjera 
Wileńskiego*, „Gazety Warszawskiej” 
„Głosu Prawdy* i „Warszawianki* 
zrzekając się jednocześnie więziennej 

J 
ge spirytusu z Warszawy i Białego- 
stoku. Przed kilkoma dniami policja 
śledcza aresztowała niejakiegoś Alek- 
sandra Pietrucha przy którym znale- 
ziono kilkadziesiąt butelek. 

Szmugiel przytrzymano. 

Nr 2, Garbarska Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18. 

LEMON ZUZANA SPA LSU EE T KO TS NT AINA 

przyjemnie, wypić szkłankę kawy i łem S. Solskiej, W. Osterwiny, J. Kossow- 
kupić dobrego i taniego wina, zoba- škici, V. Osterwy, L 
czyć obóz cyganski, rewję mod, po- Cay sniejać еа 60 о 
słuchać pięknego śpiewu solowego i W czwartek 3-go, ptak 4-go b. m. w 
chóralnego, oraz dowcipów artystów Asas S R w; i 
z Kakadu, kupič rzeczy dobre, 'tanie, Alus DA D T 
smaczne, piękne, artystyczne I wogóle p Kė o aa е 
:‘"ССК' S os S DE sławy tancerek, Jalji i Hele- 
rosk,—ten niech odwiedzi Bazar u- ny Bekeffi. & 
zy przez Centralę Opiek Szko!- % Przy fortepianie prot. Feliks Szymanow- 

nych średnich zakładów naukowych *"" vy programie: tafice hiszpańskie, węgier- 
w Wilnie w dniu od 2—7 lutego w skie, polskie, cygańskie, charieston i zaa 
lokalu Braci Jabłkowskich. — Z Teatru Polskiego. <Pociąg-wi- 

Tyle przyjemności ma możność Amos. a a z o os biežącego 
otrzymać każdy najwyżej za 1 złoty nie przypadła tak do gustu publiczności wi- 

й 3 teńskiej, jak sensacyjny «Pociąg-widmo», to 
w dniu świątecznym, a w powszed- też sztuka ta parę razy tai Rod jeszcze 
nim znacznie taniej. w Teatrze Polskim. <Pociąg-widmior od po- 

—Zabawa. Zarząd Koła P.M.S. im. SA > > Alės ъ 'ШРЬ'ЪС;" а“"‘ьадг 
i i i i i widza, zaś podziewany areszt bandy Бо!- 

T. Kościuszki podaje do wiadomości, że szewickiej, jest przyjmowany na widowni 
dnia 2.Il r. b, w sali S. U. P. (Mic- entuzjastycznemi oklaskami. 
kiewicza 9) odbędzie się zabawa ta- Dziś i jutro <Pociąg-widmo». Ч 
neczna. Dochód przeznacza się na 2 x Vai gi Lakaja Dziś o 

sis В Р „E p. ukaże się po raz ostatni w sezo- 
SA SR powszechnych i Ma ZA sztuka M. Fijałkowskiezo 

A, < atros». 

Ze względu па cel doniosły, za- | «Albatros» dosadnie maluje stosunki, ра- 
interesowanie się zabawą jest wielkie. Tek Sai > = pom os m 

2 i , humoru i łagodnej satyry, to 
Początek zabawy 5 godz. 9-ej wiecz. też poznanie jej można rekomendować za- 
Zaproszenia przy kasie. Kino młodzieży, jak i najszerszym war: 

stwom publiczności. Ceny miejsc od 15 gro- 
UNIWERSYTECKA szy. 

‚ — Sobotnia premjera. W sobotę wcho- 
— Powszechne wykłady uni- dzi na repertuar farsa w 3-ch aktach Henne- 

wersyteckie. We czwartek dnia 3 s i a IA która 
i ję- z kilkoma powrotami gran a w Teatrze 

lutego 1927 roku 2 godz. T-ej WE Letnim w AWAGTAWIE Ža eis sto razy. czorem w sali Śniadeckich Uniwersy- prrsa ta, jak Żadna inna, potraf. rozwese- 
tetu prof. dr. Kazimierz Kolbuszew- lić największego pesymistę, a jest napisana 
ski wygłosi odczyt p. t.: „Działalność przez najwięyszych mistrzów francuskich od 
Skargi w Wilnie*. Wstęp 50 gr. dla tego rodzaju sztuk. Spodziewać się należy, 
młodzieży 20 gr. że i w Teatrze Polskim utrzyma się na re- 

y gr. 6ž pertuarze przez długi szereg wieczorów. 
RÓŻNE. _ — Massini w Wilnie. Dziś o g. 12 m. 

30 pp. wystąpi raz jeden w Wilnie na 
— Kwintet w „Artystycznej *. ranku w gmachu Teatru Polskiego KIE 

Ruchliwy właściciel cukierni „Arty: ty dyrygent o sławie wszechświatowej Egi- 
styczna* sprawił amatorom dobrej Adalio dyrektor opery królewskiej w 

muzyki prawdziwą przyjemność, spro- ке LA Zwiększony zespół Wil. Orkiestry Sym- 
wadzając do siebie doskonały zespół fonicznej pod kai E. Massini T nė 
muzyczny, Piękny ton skrzypiec kie- Symfonję V-tą Beethovena, Uwerturę <Le roi 
rownika zespołu, biegła technika i darki S ai e 

pewne uderzenie Jortepianisiy Przy всо — «Poema Ga zawierający hymn 
wtorze „saksofonu“, „banja“, „įazz'u“, narodowy rumuński. 
„wiolonczelli* lub „bajadery” — па Zainteresowanie koncertem olbrzymie. 
zmianę — stanowią całość b. miłą. 0 miejsc, pomimo znacznych kosztów, od 
Bogaty repertuar klasyczny i dancin- * 8%  qe„ę Rewji <Kakadw. Dai 6 
gowy stworzy, że wporze od 12 — 2 godz. 7 i 9 wiecz. program Nr 6 <Dzieje 

i od 5 wieczór eleganckie Wilno spo- grzechu,. mężczyzny», oraz występy znane- 
tykać się będzie w miłym lokalu „Ar: ga e: Karola Hanusza. Ceny miejsc 

tystycznej*. : gr. 
— Poranek Książki Poiskiej. RADIO. 

— Program dzisiejszy. 15.00—15.25 w dniu 3.1 r. b. od godz. 1 do 3 
popol. w Sali Miejskiej „Poranek Komunikaty: gospodarczy i meteorologiczny. 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. Książki Polskiej”. z OMB i 
ias 11 „—17.10. а dzieci Na program zložy sie: 1) Słowo Marja. Strońska). rogram dla dzieci (p. 

wstępne—wygłosi p. Tokaj Broni- * *1715—18.40. Koncert. 
sław; 2) Reprodukcje chóru „Harfa* „Koncert popołudniowy: Wykonawcy: 
p. Plisko-Ranuszewiczównej prof. Orkiestra P. K. prof. Jan Dworakowski 
Konserwatorjum; 3) Śpiew solowy p. kaka wii kia * (tort.) i 

Stabińskiej; 4) Film: — „Dziecko Pa- Część |: 1. L. Odie Uwertura do 
ryża”. opery <Duch Wojewody» — wykona orkie- 

— Kursy tkactwa ręcznego. Powtór- "= 2. a A <«Prėszy šniežek, 
ny kurs tkactwa organizowany przez Naro- PI08ZY?, ) Żeleński: Dumka z op. <Ja- 

dową Organizację Kobiet zaczyna się 3-ciego Ea = CA OWN, 3. Chopin: 
we czwartek o g. 10-tej rano w sekretarja- Ballada f-moll — wykona p. M. Rudiger- 
cie przy ui. Zygmuntowskiej 22 m. 1. Wąsowska. 

Zapisy tamże. Część Ii: 4. a) L. (Różycki: Krakowiak 
z zaa e own b) Liszt: Rap- 
sodja Nr 14 — wykona orkle.tra, 5. a) Fried- 

TEATR i MUZYKA. KM Ign.: Leci piosenka, b) Biliński Siwy 
koniu — odśpiewa M. Janowski, 6. a) Pa- 

— Reduta na Pohulance. <Madama aerewski: lutermezzo polskie, b) Paganini — 
Butterfly». Dziś punktualnie o g. 3.30 pp. Liszt: Campanella — wykona Riidiger-Wą- 
opera w 3-ch aktach «Madama Butterfly» z sowska. ORA 
udziałem W. Hendrichówny i H. Millera w 18.40—19.00. Rozmaitości. 
rolach głównych. 19.00—19.25. <Skrzynka pocztowa». Ko- 

Ceny miejsc od 30 gr. A respondencję bieżącą omówi dr. Marjan 
— <Lekkomyślna siostra». Dziś o g. Stępowski. ; 

8-с’ м. komedja w 4-ch aktach Wł. Perzyń- 19.30—19.45. Komunikat rolniczy, 4 
e/0 „1.  <Lekkomyšina siostra» z udzia- 19.45—20.10. Odczyt p. t. <Urządzenie



wnętrz mieszkaniowych> (prelekcja |I-ga), 
wygł. p. Jerzy Sosnkowski. 

20.10.—20.30. Frzerwa, Przypuszczalnie 
komunikaty. 

Koncert wieczorny. 
20,30—21.25. Koncert muzyki lekkiej. 

Wykonawcy: Orkiestra P. R. prof. Jan Dwo- 
rakowski (dyr.). 1. a) Blon Fr.: 1) Victoria— 
marsz, 2) Gra fal, b) Gaston Lemaire: Eter- 
nel feminin, walic — wykona orkiestra. 2. 
piew. 3. a) Jan Strauss: Pod lipami, walc. 

b) Levin: M. humoreska op. 6, c) K. Kom- 
zak: Wesołe potpouri marszowe — wykona 
orkiestra. 

' 21.30—22.00. <Próba miłości» — Ope- 
retka w jednej odsłonie, słowa i muzyką 
Wincentego Kipšrkiejo (syna). Wykonawcy: 
Orkiestra P. R. pod dyr. Wacława Essyka 
oraz Józefina Bielska, Wincenty Rapacki i 
Leon Recheński. 

> 22,00—22.30. Sygnał czasu. Komunikaty. 
Przerwa. 

22.30—23.30, Transmisja muzyki tane- 
<znej z cukierni «Wielka Ziemiańska>. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— z znajomy. Helena Lesz- 

kowska' (B. pis I zameljdowała o 
przywłaszczeniu przez jej «dobrego» znajo- 
mego Pawła Stankiewicza 1800 zł. gotówką 
oraz ubrania. ‘ 

$ 
Ф® 
e 

; 

Premiera! 
Program Nr 6 Teatr Rewji 

„Kakadu“ 

SŁOWO 

DES TTE0M EIKA 

DZIEJE GRZECHU... MĘŻCZYZNY 
Wielka rewja w 2 częściach, 12 odsłonach, z udsiałem ZOFJI KOSIŃSKIEJ wode- 
wilistki teatru warsz. oraz całego zespółu «Kakadu». Gościnne występy ulubiefica 
Warszawy, znanego piosenkarza teatrów <Qui Pro Quo» i «Perskie Oko» 
HANUSZA w zupełnie nowym repertuarze. Między innemi wykona najnowsze pio- 

KAROLA 

senki: <Zgsś lampę», «Operacje operowe», «Miłość międzynarodowa» <Argentynka» 
«To tylko w Polsce może być». «Czardasz> it, BE szlagierowe ob 7 а ul. Dąbrowskiego 5. 

Aliejski Kiugmatograi 
KULTURALNO-O5WIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

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

Początek od godz, 7 i 9 wieczorem. Balet 10 osób. Orkiestra w pełny 
z 

komplecie. 

Dziś będą wyświetlany film: 

„Zmierzch czerwonych bogów* dramat w 10-ciu 
aktach. 

Nad program: „RYSZARD RIBO z jęgo wspaniale tresowanemi zwierzętami. 
CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

Ostatni seane_ o godz: 10. Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego; 
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. Ż-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m, 30. 

w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

Najgłośniejsza 
sensacja 
sezonu! 

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul, Wileūska 38,   Z serfi wszechświatowych szlagierów! 

Bracia Schellenberg 
W rolach głównych |CQnrad Veidt, Lili Dagover i Liana Bajd 

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

monumentatny ё 
$ 
$ 

arcyfilma. 

  Dochodzenie w toku. 
Fatalna omyłka. Dn. 31 ub. m. W. 

Taraszkiewicz (Weikowska 7) zamiast wody 
przez omyłkę napiła się esencji onowej. 

„ Pogotowie udzieliło poszkodowanej 
pierwszej pomocy. 

Samobójstwo. W N. Wilejce w celu 
pozbawienia a życia otruła się esencją 
octową Emilja Kozłowska. 

Desperaikę dostawiono do szpitala Św. 
a. Jakób 

Ofiary. 

Kino-Teatr 

„Polonia“ 
ul. A. Mickiewicza 22,   — Na fundusz zapomogowy dla 

członków Kasy Chorych, którym ta in- 

stytucja, klasyfikując lekarstwa na bardziej 
skuteczne i mniej skuteczne oraz, co  prze- 
dewszystkiem, na droższe i tańsze, odma- 
wia wydawania medykamentów wprąwdzie 

nie tigurujących w urzędowym «lekospisie>, 
ale niemniej niędających się zastąpić žad- 
nym surogatem — do uznania Pana Leka- 
rza Naczelnego Kasy Chorych m. Wilna — 
1 zł. składa K. L. 

— Kuncewicz B. dla zredukowanego 
Kozłowskiego zł. 5. 

  

. 

i Kutynowaun: 
Poszukiwany Sprzedawca” 
Mebli znający się dokładnie i facho- 
wo na robotach stolarskich i tapi- 
cerskich. Oferty z dokładnem poda- 
niem curicujum vitae świadectw i 
i referencji składać w Biurze Ogło- 
szeń St. Grabowskiego. Garbarska 1 
pod Nr 60 001. 

TEA 
re 

  

    
PA OZCL MML 21 

И 

SCI i CHRYPKI 
„AP.KOWALSKI“waRszAwA 

$ NOWOOTWORZONY sua. 

S. H. KULESZA 
Wilno, ul. Zamkowa 3. 

POLE CA po cenach niskich: 

, Naczynia 
naftowe, 

, Kuchenki spirytusowe. 

) Wagi i odważniki, 

gwoździe « 

4% szczotki о, 
z dostawą. do mieszkań i hoteli bez 

kosztów dodatkowych. 

DUSZN 
EisRYKA (nemica: 

aluminjowe, 
emaljowane, 

Ф
Ф
 

Ф
Ф
Ф
Ф
 

  

LEON DAUDET. 

' RREW WŚRÓD NOCY, 
Pierwszym wynikiem artykułu Ca- 

valcata było wyjęcie przez Ciavisse'a, 
obciążających szantażystę dokumen- 
tów z jego teczki, której nadesłania 
zażadał Loyassat. W ten sposób tecz- 
ka ta utraciła znaczenie, nie zawiera- 
ła bowiem najbardziej kompromitują- 
cych Cavalcata papierów. Szef bez- 
pieczeństwa nie mógł wątpić ani na 
chwię—sądząc z zapytań, wypisanych 
w gazecie,—w istnienie porozumienia 
pomiędzy Cavalcatem a personelem 
«La Pocho'le» Clavisse, był to czło- 
wiek chytry i przebiegły, który dbał 
o swoją korzyść przedewszystkiem. 
Obawiał się on zatrutych pazurków 
zręcznej juljj i Gantaume'a, którzy 
zbyt wiele wiedzieli i mogli mu za- 
szkodzić. 

Wielkie więc "ylo rozczarowanie 
Loyassata po pr  'rzeniu nic nie zna 
czących aktów, z 'artych w teczce 
nadesłanej mu prze  Clavisse'a. Na- 
deszła ona, jakby zez ironję losu, 
jednocześnie prawie z okropnym por- 
ireiem ;Gonereta, ciiarowanym przez 
pannę Celestynę, w znak wdzięcznoś- 
ci. Portret ten został natychmiast o- 
desłany na strych. 

Drugim skutkiem artykułu był fakt, 
że półtuzina starych panien i mał- 
żeństw, któremi opiekowała się mi- 
łosierna panna Celestyna i którzy no- 
sili uwielbienie dła niej we wdzięcz- 
nych sercach, złożyła kondolencje, 
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W roli głównej. największy 

artysta Świata 

Przecudne widoki wschedu. Niewidziana wystawa. genjslna gra, frapująca treść, 

KASZLESZ, 
SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 

MASZ BÓLE GARDŁA 

Dziś dawno oczekiwana premjera! 

Douglas 

Najgłośniejsza sensacja Świata fllm jakiego nie było i jaki prędko nie zostanie stworzeny: 

Złodziej z Bagdadu 
epos wschodni 

w 10 akt. 

Fairbanks 
Dia uczni i młodzieży dozwełone. Bilety honorowe nieważne. 

  

   

  

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

UNANNENZZKZENNNAK 2000002000000000020000000000060 

Z powódu LIKWiDACJI wyprzedzję 

PIANINA, FORTEPIANY 
1 FISHARMONIE qónycaych 

  

"S 

  

Každ 

słowne zapewniesie 
ktėray nie otrzymali 
otrzymują go w minimalnej 

STN" 

y wegiel 
jestczerny | 

w oczach nieświadomego konsumenta, lecz doświadczony—wie 
dobrze, że różnica w jakości węgla znanych wielkich kopałń a 
różnych małych (płytkiego dobywania), dochodzi do 30 proc., 
a więc bije sam siebie po kieszeni ten, kto kupuje na goło- 

„jest dobry* od 
przydziału od wielkich kopalń 

ilości 

Ё 

  

ACZ CZ 

tych odsprzedawców 
lub też 

i pod tą marką sprzedają 

  

bezwarteściowy towar, — Wobec takiej sytuacji zobowiązujemy 
się wypłacić tytułem kary dziesięciokrotną sumę zakupionego 
u nas węgla termu, kto udowodni, 
naszej bocznicy nie jest pochodzenia 
BIA RENARD“ czyli, że na naszą bocznię do naszych 
składów były przedstawiane wagony węgla innych kopalń. 
Węgiel „HRABIA RENARD* dostarczamy w wozachszapiom- 
bowanych tonami i półtonami po cenach majniższych, 

Dom Handlowo Komisowy IGNACY DUCHNOWSKI 
1 S-ka, Zawalna 21 (wejście od str. Drew. Rynku) Biuro 
czynne do godz. 19 i pół. 
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<TRES» Odańska 1—5, tel. 11—37. 

<ELBKTROKAN» Wielka 17, tel. 506. 

  
  

    

   

        

        
  
  

  

  

  

  

sprzedam, 
Wytwórnię 

sztuk warsztatów i 
ws»ystkie inne niezbędne przyrządy 

poszukuje odpowied 
niej posady, może 
złożyć też kaucję. 
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rozwodząc się nad niesprawiedliwoś- 

cią zarzutów, których powtórzyć jej 
nie omieszkali. „KAR pani droga, cóż 
za potworność, Najgorsze jest to, że 
łudzie wierzą potwarzy, która rozsze- 
rza się bardzo szybko. Nietylko utra- 
ciła pani brata, w okolicznościach tra- 
gicznych, lecz przytem Śmierć jego 
stala się powodem do szargania pani 

honoru. Rzucono oszczerstwo na pa- 

nią, na osobę tak dobrą i szlachetną! 

To strasznel* 
Panna Goneret miała odwagęi de- 

cydowała się szybko. Natychmiast 
więc wspaniałym swym samochodem, 
trzymając w ręku nieszczęsny świstek, 
udała się do Reverchota. 

Reverchot mieszkał we własnym 
wspaniałym pałacu, pełnym portretów 
jego przodków, którzy od XVI wieku 
oddawali się medycynie. Był to stary 
ród, którego dobre tradycje uchroni- 
ły od snobizmu i fałszywych ambicji. 
Sławny profesor miał tylko dwie sta- 
re służące. Jedynym jego bliższym 
krewnym był siostrzeniec jego Jakób 
Reverchot, inżynier, którego doktór 
głośno nazywał swym iedynym spad- 
kobiercą W Rosz everchot 

miał jedną pasję, która polegała na 
wywodzeniu wszystkich chorób od 
zaburzeń ustroju limfatycznego, na 
które lekarstwo stanowiła mieszanina 
jodu i inaych ingredjencyj, których 
przyjmowanie nakazywał chorym tak 
stanowczo, ze złością i siłą, że w 
rezultacie działanie ich było dosko- 
nałe. 

Po przeczytaniu wstrętnych insy- 

* Wydawca. Stanisław Mackiewicz —Redakior w/z Czesław Karwowski. 

  

nuacyj, wpadł w złość. Pierwszą jego 
reakcję stanowiła nieprzeparta chęć 
schwycenia laski, odziedziczonej po 
dziadku i wybicia nią Cavalcata. Lecz 
opanował się zaraz, na myśl, iż po- 
ciągnęłoby to za sobą proces i większy 
jeszcze rozgłos nadało tej sprawie, tak 
bardzo przykrej dla jego przyjaciółki. 
Ktoś inny musiał się tam zajęć. „Mój 
siostrzeniec Jakob, naprzykład, jest 
dzielnym chłopakiem i oddany mi 
jest całą duszą... Pojadę do niego. 
Czy będzie mi pani towarzyszyć, droga 
Celestyno?* ` 

Para przyjaciół pomknęła w aucie 
do fabryki, w której pracował Jakób. 
Był to wysoki blondyn, kawaler, we- 
soły egoista, którego nie interesowały 
żadne kwestje wzniosłe. Licząc na 
wielki Spadek, pożyczał gdzie się dało. 
Przemówienie wuja przeraziło go i 
zdziwiło, Widocznie nie był on tak 
odważnym, jak się to zdawało jego 
wujowi. Bezskutecznie starał się zna- 
leść sposób wyjścia 2 tej trudnej sy- 
tuacji, któryby nie zachwiał widoków 
na spadek. 

— Myślę, wujciu — wyjąkał spie- 
czonemi ustami — że wmieszanie się 
moje byłoby jeszcze bardziej niesto- 
sowne, W razie wytoczenia mi spra» 
wy sądowej imię p. Gonoret byłoby 
zamieszane, 

— Ależ nie, mój chłopcze, nie! 
Nie będziesz mi opowiadał takich 
głupstw! Z chwiłą, kiedy to ty właśnie 
go uderzysz, i to mocno uderzysz, 
nasza droga przyjaciółka schodzi na 
drugi plan. Cała złość spadnie na 

żądanie 
w wozach zaplombowanych, 

——006466646400644460640000446044 

dostarczamy 

ciebie. 
— Prrytem narażę się moim dy- 

rektorom, których Cavalcat nie о- 
mieszka oszkalować, Są to ludzie nie- 
śmiali, jak wszyscy ludzie pracy. Będą 
mieli ochotę pozbycia się mnie, dy- 
misjonując mnie pod pierwszym Iep- 
szymn pretekstem, Taki jst tutaj zwy= 
czaj, oddalania wszystkich tych, Któ- 
rzy są powodem do zaczepek Skiero- 
wanych w strońę przedsiębiorców. 

— Zasłaniasz się chimerami, mój 
poczciwcze. Panowie ci będą jedynie 
więcej .cię szanować, za to, żeś bro- 
nił honoru swej rodziny, a nawet 
może podniosą twe wynagrodzenie. 
Przyznać muszę, że jestem zdumiony. 
Myślałem, że jesteś odważny, że ma- 
rzysz o walkach i ranach, Elektrycz- 
ność źle wpłynęła na ciebie. 

Obecna przy tej rozmowie p. Go- 
neret milczała, była głęboko urażona 
rejteradą tego „odważnego chłopca”, 
Reverchot zgnębiony był podwójnie 
utratą swych iluzji w jej obecności. 
Oboje czui dobrze, że inżynier jest 
zupełnie zdecydowany nie narażać 
się wcale w obronie honoru „wujcia*. 
Nie miał w sobie nic z bohatera. 

Wysłuchawszy jeszcze paru zupe”: 
nie słabych argumentów, Revwe” > . 
przerwał rozmowę: 

— Wiesz, budzisz we mnie nie- 
chęć do siebie. Pozostawiam cię twej 
pracy. Kto inny podejmie się czyn- 
ności, której nie chciałeś dokonać. 
Gdybyś chciał zmierzyć wpływ tego, 
có powiedziałeś w ciągu tych paru 
minut, na zmniejszenie mego szacun- 

Odpo wiecziainy £ Ogłoszenia Zenon Ławiński. 
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ku do ciebie, byłbyś zdumiony. 
Jakub Reverchot nie dbał jednak 

o to tak bardzo, pewien był, iż chwi- 
la niechęci minie, że „wujcio* powró- 
ci do dawnych ciepłych, względem 
niego uczuć, a jednocześnie cieszył 
się, że minęły go przykrości, któreby 
pociągnęły za sobą wmieszanie się 
jego do tej sprawy. 

— Dziwną jest tak wielka zmiana 
na gorsze w tym chłopaku, -— rzekł 
doktór do swej towarzyszki, wsiada- 
łąc do auta. — Nie mogę sobie tego 
inaczej wytłumaczyć, jak silnem _za- 
burzeniem układu limfatycznego. 

— Odzie mam jechać? — zapytał 
szofer, składając gazetę „Nonveliste* 
w której miał ukryty numer Pince- 
sans-Rire. 

— Do pana La Płatićre. 
La Platiśre był to poseł liberalny, 

odznaczający się podłością tak wielką, 
żs wyjątkową była nawet w partii, w 
której nie awansuje się inaczej jak 
przy pomocy kopnięć. Wśród kół 
umiarkowanych jednak rhiał on opi- 
nję cłowieką odważnego i umiejętne- 
go doradcy. Był to człowiek niski, 
rw tliwy, o twarzy czerwonej i blysz- 

„ącej, o twardych czarnych włosach 
i siwiejących faworytach. Znał się na 
wszystkiem, a przy tem dla osób ze 
stanowiskiem i majątkiem umiał być 
usłużnym i grzecznym. Cavalcat įe- 
dynie był jego postrachem. 

Reverchot. siedząc obok p. Gone- 
ret i paląc fajeczkę opowiedział swe- 
mu dawnemu przyjacielowi całe zaj- 
Ście, tłómacząc mu konieczność za: 

za zł. 6.500, Urządzenie nowe. 
Bięńkowski, Poznań, Kolejowa 38 

«Słowa» pod. lit, M.   

  

reagowania na tę napaść. „Trzeba coś 
zrobić, — mówił — nie można tego 
tak łatwo połknąć”. Prosił więc o ra- 
dę, co ma uczynić: obić go laską, 
czy podać do sądu. 

— O, o przedewszystkiem nie na- 
leży - działać gwałtownie — odrzekł 
La Platičre, — nadewszystko zbyteez; 
ną jest gwałtowność. B;łoby to naj- 
gorsze, bez względu na to czy do- 
konałby tego pan, czy Jego siostrze- 
niec. — cóż to za dystyngowany mło= 
dzieniec! Zaszkodziłoby to państwu 
o wiele więcej, niż ten wstrętny Świ- 
stek, 

— Alęż ten świstek nie może 
nam szkodzić! Jest wstrętny, podły i 
oburzający, nic wo 

— Tak nie jest. Ci, którzy pań. 
stwa znają, odrzucą go pogardliwie. 
Przepraszam panią, że mówię o tych 
insynuacjach wobec pani. Lecz ogół 
społeczeństwa nie zna ani pana, ani 
panny Goneret. 

— Tem bardziej należy mu 
za to kara. 

— Kara, kara! Czy jest pan pe- 
wien, że sąd skaże go za OSZCZer 
stwo. Ma on podobno w ręku wielu 
wyższych dostojników naszego mia- 
sta. Cóż się stanie, jeśli zostanie ш-Й 
niewinniony? Będzie to stanowiło dla 
państwa oskarżenie. Pogarda jest sil- 
ną bronią ludzi wyższych, Mojem 
zdaniem nie pozostaje państwu nic 
innego, jak zachować pogardliwe mile 
czenie. 

się 
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