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ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 
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W n—ch świątecznyci 

Szczegóły w afiszach; 
Centrala Opiek Szkolnych Srednich Zakładów Naukowych w Wilnie. 

  

KROPKI NAD I. 
Locarniści. 

Oglądam numer Warszawianki w 
którym p, Stroński konsumuje skromną 

moją osobę. Zdanie w rodzaju: „roz- 

ważania te zachowamy do czasu, kiedy 

p. M. podrośnie" stanowi pewne 
clon, pewien frazes reprezentacyjny 

tej wykwintnej, a kulturalnej polemiki, 

w której zresztą poza aluzjami do 
młodzieńczości nic bardziej oryginal- 

nego nie znajdujemy. Smuci mię los 
p. profesora zmuszonego do polemi- 

ki i to tak namiętnej z młodzieńcem, 

bo wolę doprawdy i p. Streńskiemu 

i zwłaszcza sobie pozostawić drogą 
iluzję o charakterze swego wieku. 
Droga mi jest ta iluzja, a nie wiem 

jak długo prof. romanistyki będzie 

naokoło mojej osoby roztaczał niczem 

medyk z Paryża odmładzającą kurację 

gratis. 
Wyrzekam się więc otwierania 

swojej metryki jak i zaglądania w 

metrykę p. Strońskiego, chociaż pa- 
miętam czasy kiedy łewicowi dzien- 

nikarze warszawscy (których metody 
potępiam) szukali w tej p. Strańskie- 

go metryce także danych, jakkolwiek 

nie specjalnie o datę urodzenia im 

chodziło. Prof. Stroński powinien z 
tej zabawy w oglądanie metryk wy» 

snuć odpowiedni morał w rodzaju 
«wart Pac pałaca a pałac Paca» jeśli 

chodzi o tę metodę „metryk w poli- 
tyces=, albo „nie rób bliźniemu co 

tobie nie miło* jeśli chodzi o morał 
praktyczny. 

Żart na stronę, Jeśli potrącam o 
polermiki prof. Strońskiego i jeśli na- 
dużywam zasady angielskiej szkoły 
dziennikarskiej, która nakazuje do 
poważnego tematu przystępować przez 

żart feljetonowy—to czynię to dlatego, 
że prof, Stroński jest najwybitniej- 
szym w Polsce locarnistą. Stoi na 
czele całej szkały dziennikarzy, która 

wskazuje na słuszne i urojone nis- 
bezpieczeństwa traktatu Locarno. Mój 
zarzut, który ośmielę się tej szkole 
postawić jest oczywiście nie "tak bor 
lesny i nie tak druzgoczący, jak zarzut 

młodzieńczości, lecz temniemniej za- 
rzut. Oto wydaje się, że artykuły na- 
szych locarnistów zbyt ściśle przype- 
minają to wszystko, co o polityce 

prasa 
p. Briandowi nieprzychylna. pChodzi- 

zoby o bardziej niezależne, bardziej ob- 
jektywne, bardziej czdzoziemskie zba- 
danie psychologji narodu francuskiego 
i jej związków z drogą — kierunek: 
Locarno — Thoiry. 

Kwestja wyludnienia a psycho- 
logja narodu. 

Wyludnienie Francji to temat okle- 

Rz Lecz oto temat, który tłómaczy 

ieomał całą politykę francuską. 
Francja się wyłudnia. Rachować 

może na zasilanie swej krwi przez 
przypływ cudzoziemców, na atrakcje 
swej przepięknej kultury, która tych 
cudzoziemców Sfrancuzi. 

Lecz widmo braku dzieci pojawia 
się nad każdym stołem konferencyj- 
nym,;przy którym się mówi o polityce 
francuskiej. 

Walka z Włochami o Tanis. W 
/ Tunisie jest 200 tysięcy Włochów. 

Francja nie może nawet marzyć o 

przeciwstawieniu Italji podobnego na- 

poru kolonizacyjnego. 

Kolonje francuskie, Francja jest 

imperjum kolonjalnem z tytułu swego 
dziedzictwa, lecz nie z tytułu swych 
zainteresowań. W Paryżu jest jedno 

opokojowe muzeum poświęcone 

kolonjom, jedna tylko Revue 

o Armee Marine Colonies. Na- 
ród francuski wie, źe nawet 

w ekonomicznej eksploatacji kolonji 
nie może dorównać kroku nietylko 
młodym pokoleniom dominjonów kró- 
la Anglji lecz i bolszewikom i innym 
narodom. 

Na tem tle wielka wojna jest isto- 

tnie może najwspanialszem zjawiskiem 

w historji świata. Gen. Hoffman pi- 

sze, że przegrana Niemiec spowado- 

wana była niewykonaniem planu gen 

Schlieffara. Prawe skrzydło wkracza- 
jących wojsk niemieckich została osła- 

bione przez wysłanie dwuch korpu- 
sów na wschód, Zaniedbana została 

zasada, że dla największego wysiłku 

w miejscu decydującem poświęcić na- 

leży pola drugorzędne. Nie zdobyto 

Paryża dla obrony Prus Wschodnichl 

Otóż zdaje się, że z wyników wojny 

wyczytać można coś więcej aniżeli 

błąd militarny. Stary wyrafinowany 

naród podniósł się z jedwabnych 

poduszek kultury na których spoczy- 
wał, aby pójść na bój śmiercionośny. 
W sienkiewiczowskiem Quo Vadis 

Petroniusz chwyta Winicjusza za ra- 
miona i zwycięża go. Coś z tej na- 

głej, niespodziewanej wyższości siły 
fizycznej Petroniusza jest w zwycię- 
stwie Francji nad Niemcami. Jest coś 
oślepiającego w tej wspaniałości hero- 
izmu starego rycerza, który nie mógł 

znieść upokorzenia 1870, musiał za 
to upokorzenie dostać należną saty- 

sfakcję. Osiągnął laury, zostawił pół+ 
tora miljona trupów najlepszych 

swych synów, krepą pokrył miasta 

francuskie i dziś płaci weksle bez- 
dusznemu kapitałowi amerykańskiemu” 

Podział opinji politycznej we 
Francji. 

Polityka p. Brianda jest to poli- 
tyka Francji, jako państwa 0 iniere- 
sach ograniczonych, P. Briand jest 
niewątpiiwie tego przekonania, że 

Francję nie stać na nowe wysiłki 

celem zapewnienia sobie imperjali- 

stycznej, mocarstwowej przyszłości 

na kierowanie losami globu. 

Opozycja przeciw polityce pana 
Brianda, opozycja rojalistów, kół pra- 

wicy, katolików i nacjonalistów, to 

opozycja tego patriotyzmu, tego tra- 

dycjonalistycznego zapatrywania na 

Francję, jako na kraj Krėla-slofica, 

na Francuzów, jako na pierwszy na- 

ród Europy. Ludzie ci, ci politycy i 

dziennikarze nie chcą rezygnować z 

tej tradycji, zwłaszcza po wojnie wy- 
granej. 

Dramat Francji to przeciwieństwo 

pomiędzy temi poglądami, Nasz sen- 

tyment jest po stronie przeciwników 

p. Brianda. Lecz oto w zasadzie po- 

lityki p. Brianda, polityki ustępstw, 

kompromisów tkwi nietylko wzgląd 
na antagonizmy anglo - francuski i 

franko-jtalski, nietylko chęć ekono- 
micznej współpracy z Niemcami, lecz 

i przeświadczenie, że drugiej wojny Z 
Niemcami Francja toczyć nietylko nie 
chce, lecz kto wie, czy może. 

Sympatje Francuzów do Polski 
są realne. 

Mnóstwo jest wę Francji dzienni- 

karzy piszących źle o Pelsce. Niektó- 

rzy piszą nawet paszkwile, Niewątpli- 

wie działają tu pieniądze niemieckie. 

Niewątpliwie także, że gdyby któ- 

ryś z dziennikarzy polskich napisał 

na łamach swej gazety coś w tym 

rodzaju o Francji, co się często czy- 

ta we Francji o Polsce, — toby taki 

artykuł wywołał nietylko interwencję 

ambasady, lecz i popłoch naszego 

ministerstwa spraw zagranicznych i 

bojkot danej gazety przez społeczeń- 

stwo polskie. Ta nierówność jest nie- 

uzasadniona i musi nas boleć. 

Są wreszcie ludzie, którzy otwar- 

cie powiadają, że Francja powinna 

machnąć ręką na Polskę, a to celem 
jaknajściślejszej współpracy ekono- 

micznej Francji z Niemcami. 

Najgłośniej mówią ci, którzy hoł- 

dując zasadzie że „bliższa koszula 

ciała niż kaftan* twierdzą, że gdy 

žajdzie potrzeba wyboru pomiędzy 

interesem bezpośrednim Francji a 

korytarzem względnie Śląskiem, to 

oczywiście Francja będzie wolała po- 

święcić i korytarz i Śląsk. 
Nawet ten ostatni pogląd wydaje 

się być źle sformułowany. Sympatje 

Francji dla Polski są wielkie, realne 

i pewne. Nawet angażując się najwię- 

cej w proniemiecką politykę Francja 

nie wyrzeknie się tej reasekuracji 
jaką jest Polska. Wchodzi się w układy 

z koniokradami, lecz do ich siedliska 

idzie się z dobrze uzbrojonym towa- 

rzyszem. We Francji mówi się Mała 

Eatenta i Polska, lecz już dziś każdy 

tam wie, że militarna wartość Cze- 

chosłowacji równa się zeru, a Jugo- 

sławja i Rumunja nie są bezpośrednio 

antyniemieckiemi sojusznikami. 

W sprawie twierdz stanął kome 

promis. Bardzo to charakterystyczne. 

Francja użyje wszystkich swoich 

środków dyplomatycznyck w naszej 

obronie, w obronie nmasz;ch granic 

zachodnich. Lecz teraz postawmy te 

kropki nad i, gdyż polityka oparta 

na niedomówieniach nie jest zdaniem 

naszem dobrą polityką. Oto niektórzy 

Francuzi powiadają: Będziemy bronić 

waszego korytarza do ostatniej kropli 

krwi naszych żolnierzy. Tak myślą gen 

przeciwnicy p. Brianda, tak mówią 

nawet czasami jego zwolennicy. Trak- 

tat Wersalski kupiony tak wielką ce- 

ną jest drogi sercu każdego Francu- 

za. Ale tragedją dla Francji, a pro- 

blematem politycznym dla nas jest 

właśnie to pytanie, czy istotnie w 

obronie integralności traktatu Wer- 

salskiego Francja zaryzykuje tę ostate 

nią kroplę krwi swoich żolnierzy. 

Mówienie o krwi jest dziś przed- 

wczesne. Pan Skrzyński, który tak u- 

wielbiał pokój ma wielką rację, gdy 

mówi, że Europa jest nawskroś pa- 
cyfistyczną, Lecz my oto nie jesteś- 

my narodem wymierającym, Powsta- 

liśmy by żyć i długo żyć. Nie przy- 

mrużajmy oczy przed przyszłością. 

Ё Cat, 
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Sprawa pos, Wojewódzkiego. 

WARSZAWA, 3. Il. (fel.wł Słowa) 

W. dniu dzisiejszym pos. Wojewódz- 

ki skierował trzeci list da Marszałka 

Rataja w którym protestuje przeciw 

składowi Sądu Marszałkowskiego. 

Skład sądu — pisze pos. Wojewódz- 

ki — mie daje mi gwarancji bezstron- 

ności i wszystkie napaści na moją 
osobę są skutkiem intryg osobistych. 

Pozatem pos. Wojewódzki domaga 
się jawności obrad Sądu i ogłoszenia 
stenogramów zeznań, które mają 
świadczyć o niewinności pos. Woje- 
wódzkiego. 

Jak dotychczas listy pes. Woje- 
wódzkiego pozostały bez rezultatu i 
obrady Sądu toczą się przy drzwiach 
zamkniętych. W kołach politycznych 
panuje przekonanie, że obrady Sądu 
Marszałkowskiego potrwają jeszcze 
przez dzień jutrzejs”y. ; 

Wyrok Sądu Marszałkowskiego 
będzia mial przedewszysikiem znacze: 

nie moralne. Tylko w wypadku gdy- 

by stwierdzono poszlaki, że pos. 

Wojewódzki był ajentem G.P. U. 
zostanie on wydany w ręce prokura- 
tora. 

W orzeczeniu swem sąd marszał- 
kowski odpowie na pytania: 

1. czy pos. Wojewódzki był kon- 
fidentem t. zw. defenzywy, 

2. czy pobierał za to wynagro- 

dzenie, 
3. czy w swej działalności był 

prowokatorem, 
4. czy denuncjował kolegów po* 

słów. 
Sprawa stwierdzenia czy pos. Wo- 

jewódzki pobierał wynagrodzenie za 

udzielane informacje jest o tyle trud- 

na, że w rachunkach defenzywy figi 
rują często pseudonimy tych osób, 

które otrzymały pieniądze. 

Kompromis @ spraoie twierdz. 
PARYŻ, 2. II. Z kół polnformowanych wojskowych donoszą 

dalsze następujące szczegóły o kompromisie w sprawi« twierdz wschod- 
nich. Komisja kontrolująca aljantów była poinformowana o tem, że Niem- 
cy od roku 1920 zbudowały stopniowo w okolicy Królewca 53 betonowe 
utwierdzenia podziemne. Piętnaście podobnych utwierdzeń zbudowano nad 
granicami Polski w obrębie twierdzy wschodnio-pruskiej Loetz, 5 pod Ki- 
strzyniem i 15 pod Głogowem. Pod Królewcem część tych utwierdzeń 
powstała na terenie okopów z czasów wojny Światowej. Na linji utwier- 
dzeń natomiast zostały zbudowane nowe utwierdzenia, wysunięte w ce- 
lach ofenzywnych w kierunku granie polskich. 

Niemcy w obawie, że sąd rozjemczy byłby orzekł, że utwierdzznia te 
zmieniają zupełnie system obronny twierdz niemieckich i że sprzeciwiają 
się traktatowi wersalskiemu, postanowili w niektórych jpunktach ustąpić. 
Komisja kontrolna i rzeczoznawcy natomiast ustąpili ze swego stanowiska 

zątkowego, że Niemcom nie wolno rozbudowywać wogóle bez pozwo- 
enla komisji nowych utwierdzeń. Zgodzili się na to, że Niemcy mogą 
niszczący się materjał budowlany zastąpić betonem. 

Po ustaleniu zasady, że w pasie granicznym Niemcom nie wolno 
budować utwierdzeń, walka rozegrała się o kwestję określenia szerokości 
tego pasa granicznego. W końcu stanęła zgoda, że w odcinku między 

linją twierdz: Lostz, Malborg, Kistrzyń, Głogowo, Brzeg a granicą polską 
nie wolno Niemcom wznosić żadnych nowych utwierdzeń. 

Niemcom udało się utargować ustępstwa następujące: 
1) za temi linjami wewnątrz kraju mają mieć pewną swobodę, 
2) utrzymują dyspozycję na lewym brzegu Odry na odcinku Kistrzyń- 

Brzeg. 
ae udało się również uzyskać pewne ustępstwa odnośnie do 

twierdzy królewieckiej, a mianowicie aljanci zgodzili się w końcu, że 
z ogólnej liczby 53 utwierdzeń, ma być zniszczonych 22 nowozbudowa- 
nych utwierdzeń; utwierdzenia te należą do linji ofenzywnej tak, zw. linji 

Frischinga i wkraczają w 50-kilometrową strefę nadmorską, ustanowioną 

traktatem wersalskim, W rezultacie ogólnym Niemcy muszą zniszczyć 34 
nowe utwierdzenia w całości; 54 utwierdzenia pozostają nietknięte. 

Protokuł. 

BERLIN, 2—1l. Biuro Wolffa donosi z Paryża, że protokół w spra- 
wie twierdz wschodnich, podpisany przez gen. Baratier'a z jednej, a przez 

‚ Pawelsa z drugiej strony, zawiera następujące stwierdzenia: 
1. Na terenie granicznym, położonym między twierdzami wschodnie- 

go i południowego frontu niemieckiego, nadgraniezne utwierdzenia mogą 
być utrzymywane tylko w stanie, istniejącym podczas zawarcia traktatu 
pokojowego, ale materjał betonowy może być użyty dla zastąpienia inne- 
go. Poza terenem granicznym pozostawia się Niemcom swobodę. 

2.Ważźne odcinki na lewym brzegu Odry między Kwidzyniem i 
Brzegiem nie wchodzą w ramy zakazu mimo bliskości twierdz Kwidzyń, 
Głogowo i Wrocław, 

3. Z istniejących 88 betonowych okopów nietknietych, z pomiędzy 
których 15 znajduje się pod Loetzem w Prusach Wschodnich, 31 w oko- 
licy Królewca, 8 w okolicy Głogowa, zniszczone być musi 7 wysuniętych 
na prawym brzegu Odry pod Głogowem, 5 wysuniętych pod Kistrzyniem, 
oraz 22 pod Królewcem. 

Orzeczenie o rozbrojeniu Niemiec nastąpi po 4 miesiącach. 

PARYŻ, 2.1, Ostateczne orzeczenie konferencji ambasadorów © do- 
kenaniu przez Niemcy faktycznego rozbrojenia nastąpi w 4 miesiące po 
otrzymaniu sprawozdania od wojskowych attaches przy poselstwach państw 
sprzymierzonych w Berlinie. Orzeczenie nastąpi w razie, gdyby raporty 
attache wojskowych stwierdzały faktyczne wykonanie przez Niemcy zobo- 
wiązań rozbrojeniowych w zakresie zburzenia fortyfikacyj oraz przeprowa- 
dzenia w życie zakazu wywozu materjałów wojennych. 

Jak nastąpi formalne załatwienie sprawy: 

BERLIN, 3.11, PAT. Biuro Wolffa donosi, żew inajbiiższych dniach na- 
stąpi formalne załatwienie kompromisu zawartego w sprawie rozbrojeniowej a 
to w drodze wymiany not między konferencją Ambasadorów a ambasado= 
rem niemieckim w Paryżu. Noty te dotyczyć będą sprawy twierdz wschod- 
nich i wywozu materjałów wojennych. Dnia 30 stycznia b. r. dokonano 
wymiany not w sprawie materjalow lotniczych, w kwestji niemieckich 
związków sportowych i nielegalnej rekrutacji do Reichsvehry. 

FASA EEE DANSKE EEE RPT IT SENKSE UT TK ST STT TEST 

Exspose kanclerza Marxa. 
"BERLIN 3 II. Pat. Kanclerz dr. Marx rozpoczął swe oświadczenie 

rządowe, wygłoszone na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu od stwierdze- 
nia, że członkowie nowego gabinetu zgadzają się co do tego, że podsta- 
wą jege polityki musi być uznanie prawomocności republikańskiej formy 
państwa ugruntowanej w konstytucji weimarskiej. 

Czynna obrona konstytucji weimarskiej nie wyklucza jednak w żad- 

nym razie wspomimania z czcią wielkiej przeszłości Niemiec i dlatego 

zgodnie z jednomyślnym pogłądem rządu będzie przestrzegany szacunek 

dla tej przeszłości i jej symbolów. Ix 
Dalej przeszed! kanclerz do spraw Reichswehry zapewniając, 2€ spra- 

wie siły: zbrojnej poświęci rząd szczególną uwagę. Rząd będzie się starał 
usilnie wzmocnić zaufanie ludu niemieckiego we wszystkich jego warst. 

wach i partjach do jego siły zbrojnej. Wojsko musi być raz na zawsze 
odsunięte od walk politycznych. Rząd starać się będzie o gwarantowanie 
tego, aby wszelkie stosunki między Reichswehrą, a stowarzyszeniami poli- 
tycznemi, czy też politykującemi, do których w pierwszej linji należą 
t. zw. związki bojowe wszelkich kierunków i form zostały na zawsze 
uniemożliwione. 

Przechodząc do omówienia zadań polityki zagranicznej Niemlec — 
kanclerz powiedział: Na pierwszem miejscu stoi zadanie odzyskania pelne- 
go wykonywania suwerenności nad całym obszarem państwa. Dopóki 
druga i trzecia strefa Nadrenji są okupowane przez wojska obce, dopóty 
istniejące tam stosunki będą przedewszystkiem stałem źródłem  niebezpie- 

czeństwa dla pomyślnego rozwoju naszych stosunków z sąsiadami za- 
chodnimi. Rząd Rzeszy musi oczekiwać, że przy rozwiązaniu także i tego 
zagadnienia utrzymane zostanie pełne wzajemne porozumienie. 

W dalszym ciągu swego przemówienia kanclerz dr. Marx „przęszedł 
do omawiania zagadnień społecznych i gospodarczych. 

Powodzenie pożyczki włoskiej. 
RZYM, 3. Il. Pat. Minister skarbu Volpi przedłożył Mussoliniemu 

sprawozdanie, z którego wynika, że zapisy na pożyczkę «Littorio» aczkol- 

wiek termin zapisów kończy się 31 marca, osiągnęły już dzisiaj kwotę 

3.150 miljonów lirów, a liczba nabywców pożyczki sięga około trzech 
'miljonów, podczas gdy nabywców pożyczki narodowej z r. 1920 było 

załedwie około pół miljona. W zapisach biorą obecnie udział najszersze 
masy ludności. 

Sejm i Rząd. 

Narada na Zamku, 

WARSZAWA, 3.1. (żel, wt. Słowa). 
Na Zamku pod przewodnictwem Pre- 
zydenta Mościckiego odbyła się na- 
rada, w której wzięli udział premjer 
Marszałek Piłsudski i ministrowie 
Czechowicz, Kwiatkowski, Zaleski 
oraz delegat polski do rokowań z 
Niemcami p. Prądzyński. Omawiano 
sprawy związane z rokowaniami o trak 
tat polske-niemiecki oraz sprawę Cho- 
rzewa. 

O udział Polski w kartelu sta. 
lowym. 

WARSZAWA,3 . il, (żel. wł. Słowa) 
3-go lutego rozpoczęła się w Diissel- 
dorfie konferencja przedstawicieli kar- 
telu stalowego z delegatami polskimi, 
którym przewodniczy p. Hipolit Gliwie 
w sprawie udziału Polski w kartelu 
stalowym. 

Sprawa wydania posłów 
Hramady. 

WARSZAWA, 3. Il. Pat, Sejmowa 
komisja regulaminowa i nietykalności 
p pod przewodnictwem pos. 
opiela przystąpiła dziś do opraco- 

wania wniosków w sprawie wydania 
sądom pięciu pósłów. Na posiedze- 
nie przybyli ministrowie sprawitdli- . 
wości Meysztowicz i spraw wewnę-+ 
trznych Składkowski. 

Na wniosek przedstawicieli rządu 
przewodniczący zarządził  tajnošė 
obrad. Przeciwko temu zarządzeniu 
zaoponował pos. Jeremicz (Kt. Biało- 
ruski), motywując to tem, że zarzą- 
dzenie tajności obrad na poprzedniem 
posiedzeniu komisji było niecelowe. 
W odpowiedzi pos. Jeremicżowi prze- 
wodniczący Popiel zaznaczył, że głos 
posła Jeremicza może być traktowa- 
ny tylko jako apel pod adresem rzą- 
du o cofnięcie wniosku w  kwestji 
tajności obrad. Wobec tego jednak, 
że w dalszym ciągu posiedzenia 
przedstawiciele rządu wniosek o taj- 
ność obrad podtrzymali, tajność ta 
została ostatecznie zarządzona. 

Pos. Dobrzański w referacie swym 
uzasadniał szczegółowo tezę ścisłej 
łączności Białoruskiej Hiromady i Nie- 
zależnej Partji Chłopskiej z komuni- 
styczną partją Zachodniej . Białorusi. 
Celem działalności Białoruskiej Hro- 
mady było oderwanie ziem wschod- 
nich do Rzeczypospolitej. Akcja ta 
była finansowana bardzo wydatnie 
przez czynniki obce. 

‘О godz. 1-ej popołudniu posie- 
dzenie komisji przerwano do trzeciej. 
Na popołudniowem posiedzeniu re- 
ferent kontynuował swe sprawozdanie. 

Min. Staniewicz za połączeniem 
Min. Ref. Rolnych z Minister. 

stwem Rolnictwe.. 

WAWRSZAWA, 3 II. Pat. Senacka 
komisja skarbowo-budžetowa obrado- 
wała na podstawie referatu sen. Zu- 
bowicza (Wyzw.) nad budżetem Mi- 
nisterstwa Reform Rolnych. 

W dyskusji ogólnej pierwszy za- 
brał głos minister reform rolnych 
Staniewicz. Na wstępie minister za 
znaczył, iż jego zdaniem agendy 
Ministerstw Reform Rolnych i Rol- 
nictwa powiany być połączone w 
jednem Ministerstwie. Następnie wska- 
zał na konieczność przeprowadzenia 
komasacji i energicznej akcji meljora- 
cyjnej, jako jednego z ważniejszych 
zadań iMinisterstwa. To samo do- 
tyczy akcji w kierunku uregulowania | 
serwitutów. 

Z kolei przemawiali sen. Gruetz- 
macher (ZLN.), sen. Pasternak (Ukr.) 
i sen. Puławski (ZLN.), który zapo- 
wiedział wniesienie rezolucji zmierza* 
jącej do połączenia Ministerstw Reform 
Rolnych i Rolnictwa. 

Pogłoski o mianowania J. E. 
Prymasa Hionda kardynałem, 

WARZAWA, 3 II. (żel. wł, Słowa) 
Rozeszły siępogłoski, że na majowym 
konsystorzu Ojciec św. ogłosi nomi- 
nację J. E. Prymasa Hlonda na kar- 
dynała. 

Wiadomości o przeniesieniu J. E. 
ks. kardynała Kakowskiego do Rzy- 
mu i objęcia archidjecezji warszaw- 
skiej przez J. E, ks. arcyb. Jalbrzy- 
zm nie odpowiadają praw- 

zie. 

'



ECHA KRAJOWE 
  

Rada Opiekuńcza Kresowa. 

Pisząc ńiniejszą korespondencję z 
Rakowa, muszę przedewszystkiem na- 
początku wspomnieć o popularnej już 
w całem województwie „Radzie Opie- 
kuńczęj Kresowej", która cicho a ine 
tensywnie bez krzykliwego się rekła- 
mowania HY, nicią pajęczą opasała 
całą niemal Wileńszczyznę—wciskając 
się przedewszystkiem coraz więcej 
i więcej w najdalsze i głuche zakątki 
przygranicznych wsi i miasteczek 
pobudzając życie kulturalne i społecz- 
ne z uśpienie. Rada Opiekuńcza Kre- 
sowa zdobywa sobie pełne i szczere 
zaufanie u wszystkich warstw spoe 
łeczeństwa a przedewszystkiem wło- 
ścian, za swą bzzinteresowną, bez- 
partyjną, pełną poświęcenia, pracę 
nad podniesieniem bytu miejscowej 
ludności, To też niema tygodnia w 
w którym by nie powstała jaka nowa 
placówka. 

W końcu stycznia rb. w naszem 
mieście, wobec: szczelnie wypełnionej 
sali miejscowego magistratu przez 
obywateli wszelkich ugrupowań, prze- 
konań i klas; w obecności przedsta- 
wiciela ROK. p. Kazimierza Peta- 
szewskiego po -wysłuchaniu referatu 
© dążeniach ROK. zostało zawiązane 
Kało. « 

Po dłuższych dyskusjach wybrano 
Zarząd, w skład którego weszły na- 
stępujące osoby: Ks. kanonik Ma- 
jewski, burmistrz miasta Rakowa p. 
Bolesław Rutkowski, wójt gminy Ra- 
kowskiej p. Witold Ejsmont, p. sędzi- 
na Gutowska, p. doktorowa Nowicka, 
p. Marcin Osiński, nauczycielka miejsco 
wego gimnazjum p. Władysławowa 
Musoliowa, p. Marja Przelaskowska 
i p. Franciszek Krzywicki. 

Następnie po zawiązaniu Koła 
postanowiono wybudować Dom Lu- 
dowy, a do czasu wybudowania 
własnego gmachu założyć tymczaso- 
wo w wynajętym lokalu. 

więc, pozostawmy narazie do 
czasu R. O. K. w spokoju t.j. nowo- 
zorganizowaną tegoż Towarzystwa w 
naszem mieście „Placówkę* oczeku- 
jąc cierpliwie w najbliższym czasie 
owocnych wyników... a zapoznajmy 
się trochę bliżej z samym Rakowem, 
który jest miasteczkiem niemałem o 
ludności przeszło 5-cio tysięcznej, skła- 
dającej się w większości z katolików. 
Położone tuż nad samą sowiecką 
granicą w okolicy lesistej, pagórko- 
watej i nadzwyczaj zdrowej, w od- 
ległości 33 kilometrów od Mińska Li- 
tewskiego, niegdyś bardzo ožywio- 
ne i handlowe, obecnie głuche tak że 
pomimo swej kilkutysięcznej ludności, 
nie mówiąc o ruchu handlowym, na 
każdym niemal kroku daje się odczuć 
brak jakiegokolwiek zbiorowego życia 
towarzyskiego. Jest co prawda ochot- 
nicza straż ogniowa, która posiada 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi teź o łaskawe dopomożenie mu 
materjainie (drzewo, chleb 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 rodziny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m, 5. 

BIAŁE NOCE" 
REŻYSER : 

Dymitr Buchowiecki. 
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BLUZEK i SWETRÓW. 

  

Ourjacje na znany temat, 
Pogadali, pogadali 
Śr. CY 

OPC EAT 

I przestali. 
Stara piosenka wileńska. 

Na ulicy Mickiewicza, w najruch- 
Jiwszym jej punkcie, między Sztrallem 
a Zakopianką, poprawiano przylega 
jący. do chodnika płot. E Š 

* Poprawiano, poprawiano — aż i 
poprawiono. 
" Parkan jak z igły; zatarasowany 
chodnik znów wolny; procesja pub- 
liczności płynie znów w najlepsze... 
tylko — ach! — jedna z dobrze nad- 
pruchniałych desek, którą z remonto- 
wanego parkanu usunięto, jak padła 
na chodnik rębem, wpoprzek, tak 
leży! 

Ot, zapomniano uprzątnąć niebo- 
raczkę, Mało się czego nie zapomnil 

Płynie publiczność nieprzerwanym 
korowodem... To obchodzi leżącą 
wpoprzek rębem deskę, to przełazi 
przez nią. I wymyśla. 

— A to porządki! A to niesłycha- 
na rzecz! Zostawić deskę leżącą 
wpoprzek trotuaru i to jeszcze rębeml 

Ten i ów tak się rozsierdzi, że 
nogą kopnie. Deska zatrzęsie się, 
nieco próchna z niej zleci — lecz jak 
stała rębem, tak stoi. Wileńska, stara 

Magazyn E, Hegent 
NADESZŁY NAJNOWSZE MODELE 

sikien balodych i Gizyłowych 

m. RAKOW, 
pow. Mołodeczański. 

nawet własną dętą orkiestrę,śjest Koło 
Katolickiej Młodzieży, jest nawet plac 
sportowy urządzony staraniem miasta 
i osób prywatnych; ale to wszystko 
rozbija się i kruszy z powodu jakiejś 
dziwnej ospałości. 

Alkohol spożywany w nadmiernych 
ilościach i karty pochłaniają cały 
niemal czas wolny od zajęć, które 
stanowią podstawę egzystencji smutne 
to jest bardzo, Należy jednak mieć 
nadzieję, że obecność Koła Rady Opie- 
kuńczej Kresowej, wyrwie miejscowe 
społeczeństwo z tego impasu. 

Coś nie coś wartoby wspomnieć 
i o tutejszem Polskiem Gimnazjum, bo 
są słuchy, jakoby miano zamiar ta- 
kowe zlikwidować z powodu braku 
odpowiednich funduszów, o ile by to 
było zgodne z prawdą, popełniono 
by wielki a nawet bardzo wielki błąd. 

Młodzież wychodzącą ze szkoły 
powszechnej i chcącą się dalej uczyć 
rzuconó by w objęcia Gimnazjum 
Białoruskiego, znajdującego się w Ra- 
doszkowiczach; bo nie wszyscy ro- 
dzice mogą się zdobyć na wysyłanie 
swych dzieci do odległych miast na 
dalszą naukę, a uczyć ich chcą i przez 
zlikwidowanie tegoż gimnazjum wy- 
rządzono by im wielką krzywdę. 
A więc jeżeli chodzi o fundusze muszą 
się one znaleść z jakichkolwiek źró- 
deł bo gimnazjum w Rakowie istnieć 
powinno a nawet musi... i dyrektrowi 
tegoż gimnazjum p. Kazimierzowi 
Mankiewiczowi jak i całemu perso- 
nelowi nauczycielskiemu życzę, a je- 
stem niewątpliwie wyrazicielem życzeń 
wszystkich, wytrwania na swych po- 
sterunkach nie bacząc narazie na oso 
biste trudy i warunki uposażeniowe. 

Włodzimierz Kazimirski. 

SIEMIATYCZE. 

— Polowanie. 13 stycznia 1927 
odbyło się w 13 strzelb polowanie 
w lasach Synkowickich urządzone 
przez hr. E. Hutten-Czapskiego. W 
ciągu jednego dnia padł ryś i ośm 
dzików. Rysia położył X-że Jan Dru- 
cki-Lubecki, a pięknego odyńca X-że 
Eustachy Sapieha. 

SŁONIM. 

— Nowy zarząd Zw. Ziemian. 
Nowy zarząd Słonimskiego oddziału 
Związku Ziemian ukonstytuował się 
następująco: Prezesem został Emeryk 
hr. Hlutten-Czapski,  Vice-prezesem 
inž. Kazimierz Michalski, członkiem 
Zarządu inż. K. Žabko-Potopo- 
wicz. 

— Rada Opiekuńcza średniej 
szkoły _ rolniczej. _ Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Ośw. Publicz- 
nego powołało do życia przy Państw. 
Średniej Szkole Rolniczej w Żyrowi- 
cach Radę Opiekuńczą. Pierwsze ze- 
branie tej Rady już się odbyło- Pre- 
zesem jej został Emeryk hr. Hutten 
Czapski,. Vice-prezesem Nacz. Wydz. 
Roln. Urzędu Woj. wileńskiego 
p. Szaniawski. Członkami zaś są Dy- 
rektor Szkoły, Delegat min: W.R.i O. 
P. inspektor szkolny Piekarski, Dele- 
gat Sejmiku Słonimskiego p. Wł. 
Jelski, Delegat Słonimskiego Tow. 
Rolniczego p. A. Łętowski, delegat 
Kółek Rolniczych (był nieobecny). i 
inž. Holubicki. Następne zebranie 
Rady odbędzie się w początku lu- 
tego. b. r. 

Wilno 

ul. Wielka 10. 

  

CENY DOSTĘPNE. 

deskal Czas nie ma nad nią mocy. 
Nic, panoczku z taką starą, wileńską 
deską nie poradzisz, 2 

Jakiś jegomość, któregoś dnia, 
gdy mu kalosz zleciał w momencie 
kiedy przez deskę przełaził, zaklął tak 
okropnie, że aż ua dystans dobrych 
kilku kroków  pozarumieniały się 
wszystkie biegące „Jerkiem* pensjo- 
narki, Te, jak rzetelne kozy. Skik! 
przez deskę — i przeskoczyły. Ale 
pewna, nawet bardzo wysokiej kon- 
dycji dama, Jak potkaęła się, biedacz- 
ka, tak i „powaliła się". Wiadomo! 
Deska leży wpoprzek chodnika rę- 
bem. Ci to żarty? 

Nawymyślano, co się zmieści, ma- 
1 Ponieważ jednak zaczął 
ormować się E z zamiarem wy- 
tłuczenia szyb  najnotoryczniejszym 
w mieście „endekom*, przeto nad 
nieszczęsną deską, rębem na chod- 
niku leżącą, doszło do bójki. Nie 
biorący w niej udziału przechod- 
nie, wtórzyli siarczystemi okrzykami: 
Hańbal Ohydał Wstydł Do Bolszewiji! 
— podczas gdy posterunkowy nie 
przestawał perswadować oraz makła- 
niać aby się wszyscy spokojnie ro- 
zeszli, każdy w swoją stronę. 

— Co jest? —perswadował. Co cie- 
kawego?  Niewidzieli deski leżącej na 
chodniku? Wiełka ciekawość! 

— A dlaczegoż ona rębem stoil — 
ofuknął jakiś pan. 

— Musi tak trzeba. 

* racja ta dała wyniki 

SŁOWO 

O naszych sprawach: 
Pokłosie prasowe. 

We wczorajszym Kurjerze Wileš- 
skim p. Świaniewicz prostuje wiado- 
mość, jakoby był kiedykolwiek „urzęd- 
nikiem defenzywy*. Dla tych, którzy 
znają p. Świaniewicza, młodego publi- 
cystę wileńskiego, osobiście sprosto- 
wanie to jest zupełaie zbyteczne. Pan 
Świaniewicz jest to ideowiec, entuze 
jasta, bardzo daleko idący sympatyk 
ruchu białoruskiego. Opracowania pie 
sane przez p. Świaniewicza do Il od- 
działu niewątpliwie przedstawiały też 
ruch białoruski z najpochlebniejszej 
strony. Jest oczywiście wykluczone, 
aby p. Świaniewicz kiedykolwiek zro- 
bił użytek z zaufania, (z którego w 
kołach białoruskich się cieszył w ce- 
łach licyjaych. Na to mu by nie 
pozwolił cały jego charakter i cały 
sposób jego myślenia. Wogóle 
należy podkreślić, że aczkolwiek po- 
glądy p. Świaniewicza nam nie odpo- 
wiadają, to jednak wśród społeczeń- 
stwa wileńskiego stanowi on niezwykle 
dodatnią jednostkę. Jego decyzję, któ- 
ra gogłasza poddanie sprawy swej 
opinji sądu obywatelskiego, uważamy 
za zupełnie zbyteczną i przypisujemy 
jego nadwrażliwości. Tego, że jakiś 
dziennikarz warszawski nie mający 
pojęcia o naszych stosunkach nazwał 
go «urzędnikiem defenzywy» nie po- 
winien brać do serca, tak to jest da- 
łekie od jego osoby. 

a 

Na marginesie obrzydliwej afery 
pos. Wojewódzkiego ze względów 
czysto obywatelskich wypowiedzieć 
należy kilka uwag. 

Zajęcie konfidenta defenzywy, czy 
konfidenta czy ajenta jest karibiące 
o ile jest połączone z zawodem po- 
sła lub dziennikarza, z funkcjami 
członka partji, wogóle z zajęciami 
polityka czynnego. Na to całkowicie 
zgoda i pos. Wojewódzki w świetle 
ostatnich faktów jest nikczemnikiem. 

Natomiast zajęcie ajenta, konfi- 
denta i t d. mie może być przez 
państwo uważane za hańbiące o ile 
dany osobnik pełni te zajęcie zawo- 
dowo. Politycy nie mogą nawet so- 
bie pozwalać na wypowiadanie są: 
dów zaliczających wszystkich ajentów 
czy konfidentów do kanalji, bo w ta- 
kim razie będziemy oczywiście w 
tych szeregach posiadać jedynie pa- 
tentowaną kanalję. Przecież tak samo 
jak dedektyw kryminalny polujący na 
kryminalistę udaje czasami przyjacie- 
la różnych zbirów, taksamo — аеп 
policji politycznej skoro raz przesta- 
je być pelicjantem — типаигомут, 
musi się kryć i nie wydawać swego 
charakteru. 

Są to chyba rzeczy bezsporne. 
Temniemniej jednak szkoda, że marsz. 
Rataj przemawiając ex oficio w spra- 
wie pos. Wojewódzkiego nie zazna- 
czył tej różnicy. Byłoby to bardzo 
potrzebne, gdyż w społeczeństwie 
powstaje nastrój, w którym każdego 
wywiadowcę politycznego uważa się 
za człowieka  niehonorowego. Ze 
względów obywatelskich z nastrojem 
tym należy walczyć. 

OEREZWAFIETYY KABEEY ZY ZĘ СОСИ ETA 

Starcia w Wiedniu. 

WIEDEN. 31L Pat. Dzisiaj na 
uniwersytecie wiedeńskim doszło do 
starć między socjalistami a niemiecko- 
narodowemi na tle zajść w Burgen- 
landzie, przyczem kilku studentów 
zostało zranionych. Policja musiała 
interwenjować i dokonała szeregu 
aresztowań. W południe panował już 
spokój. 

Kuracja króla Ferdynanda, 

BUKARESZT. 3.1 Pat. Król Еег» 
dynand przed dwoma dniami poddał 
się kuracji radowej. Dotychczas ku- 

znakomite Król 
czuje się doskonale i kuracja nie 
spraWia mu żadnych przykrości. 

Przepraszam—gotów mi kto przer- 
wać — gdzie to pan coś podobnego 
widział? Deska... wpoprzek chodnika... 
Czegoś podobnego u nas nie byłol 

Na to odpowiem: to parabola. 
Parabola — przypowieść, kryjąca 

głębszą prawdę życiową. Podobień- 
stwo, porównanie. 

Niech przypomnę. fakt najrzeczy- 
wistszy. Nie tak dawny, przeto może 
tkwi jeszcze w pamięci. Zaśpiewano 
na scenie Teatru Polskiego w Lutni 
„Rotę* Konopnickiej. Publiczność 
wstała, Ktoś nie wstał. Zerwała się 
burza. Trzeba wstawać! Nie trzeba 
wstawać! „Rota* to coś w rodzaju 
hymnu narodowego. A broń Bożel 
W każdym razie za serce chwyta. 
Przeciwniel Godność narodową obra- 
ża. „Nie będzie Niemiec pluł nam w 
twarzi” to przecie okropne. Tak. Nie. 
Nie. Tak. Ankietal Olbrzymia wię- 
kszość biorących w niej udział wyra- 
ża opinję, że — najdelikatniej mó 
wiąc — należałoby już przestać špie- 
wać „Rotę* publicznie. Dosyć! Swoje 
zrobiła. A budzi niemiłe wspomnienia 
zaznawanych upokorzeń Ww przedwo- 
jennych czasach. Dotarliśmy — przy 
jednym zachodzie — do źródła skąd 
poszło trąbienie „Roty* o połudńiu z 
wieży Katedralnej. Intencja była za- 
cna lecz otrąbywać „Rotę”* z wieży 
Katedralnej sensu niema. Na to zgo- 
dziła się znowu olbrzymia większość 

= ‚ . 
Powrėt jencoėw. 

14 Polaków więźniów zwolnili Łitwini w Kownie, — 6 godzinne 
opóźnienie wymiany, 

(Telefonem od własnego wysłannika „Słowa”). 

ORANY, 3 lutego. Dziś o godz. 8 m. 5 w specjalnych wagonach 
doczepionych d_ pociągu warszawskiego wyruszyła z Wilna delegacja 
Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciel rządu w osobie prokuratora 
Sądu Apelacyjnego p. Pliszczyńskiego, przedstawiciel policjj i w charak- 
terze zastępcy wojewody naczelnik wydz. bezpiecz. p. major Kirtiklis, oraz 
wagon zawierający 23 więźaiów Litwinów na wymianę do Oran, Więźnio- 
wie jechali pod silną eskortą. 

O gódz. 10-tej rano na koszt Pol. Czerw. Krzyża spożyli więźniowie 
obfity obiad na dworcu w Oranach, poczem delegacja i więźniowie udali 

gdzie dokonana być miała wymiana. 
się do odległej o kilka kilometrów wsi Dmitrówki, na granicy litewskiej, 

Wymiana nastąpić miała o godz, 11 rano. Strona polska stawiła się 
do wymiany punktualnie, ku zdziwieniu jednak przybyłych okazało się, że 
strona litewska nie jest na miejscu i więźniowie Polacy z Kowna 
nić przybyli. Po pewnym czasie przybył prezes Litewskiego Czerw. 

Jeszcze 
rzyża 

dr. Szlupas i delegat Międzynar. Kom. Czer. Krzyża baron de Rachenfels. 
Na konferencję w sprawie wymiany udali się na strońę litewską prezes 

wil. oddz. Czer. Krz. p. Uniechowski, prof. Władyczko i delegat z War- 
szawy p. Czudowski. Po dłuższych fnaradach doszła na stronę polską 
wiadomość, że więźaiowie Polacy jeszcze nie przybyli, kiedy przybędą nie 
wiadomo i że zamiast przewidzianych 20 przybędzie zaledwie 6-ciu. 
Z powodu tego oświadczenia po stronie polskiej zapanowała chwilowa 
konsternacja. Okazało się jednak, że pozostałych 14 Polaków zwolniono 
już w Kownie, wobec tego na odpowiedzialność delegata Międz. Kom. 
Cz. Krz. bar. de Rachenfelsa postanowiono wymiany dokonać. 

Z liczby 23 jeńców Litwinów 6 miało być wysiedlonych przymusowo, 
zaś pozostałych 17 zwolniono na mocy aktu łaski Prezydenta Rzplitej, 
a z tej liczby 7 wyraziło chęć pozostania w granicach Polski 

TRTTIEE UTE TAKTINIS TEKIE) SEENTIAIATY PEN POST EANET TSS AS ATRI 

Echa zamachu na kurjera sowieckiego, 
RYGA, 3. Il. Pat. Ukończonó śledztwo w głośnej swego czasu 

sprawie zamachu na sowieckiego kurjera dyplomatycznego. Zamach ten, 
jak wiadomo, dokonany był w expressie Moskwa — Ryga na terytorjum 
Łotwy. Śledztwo wykazało ostatecznie, że miał tu miejsce zwykły napad 
bandycki. 

  

Obrady Sejmu. 
WARSZAWA, 3. Il. Pat, Na dzi- 

siejszem posiedzeniu Sejmu Marsza- 
łek oznajmił, że znany malarz Wo- 
dzinowski ofiarował Sejmowi bardzo 
cenny duży obraz przedstawiający 
«Dzień Zaduszny na Wawelu». Mar- 
sząłek uważa, że Sejm powinien dar 
artysty przyjąć i obraz zawiesić w 
nowej sali sejmowej. 

Pos. Hałko zabierając głos w spra* 
wie osobistej oświadczył, iż prezy- 
djum stronnictwa Wyzwolenie ogło- 
siło komunikat postanawiający wyklu- 
czyć go z klubu z tego powodu, iż 
pos. Hałko brał rzekomo udział w 
przedsiębiorstwie. prowadzącem  ro- 
boty budowlane dla rządu i usiłował 
wywierać wpływ na decyzję pewnych 
urzędów na korzyść tego przedsię- 
biorstwa. Po wyjaśnieniach w powyż- 
szej sprawie pos. Hałko prosił o 
skierowanie jej do sądu marszałkow- 
skiego. R 

astępnie Izba przystąpiła do o* 
brad nad budżetem Ministerstwa 
Spraw 'Wojskowych. Referent pos. 
Kościałkowski (Klub Pracy) zazna- 
czył, że w ostatnich latach budżet 
wojskowy był z roku na rok zmniej- 
szauy i dostosowywany nie do po- 
trzeb armji lecz do stanu finansowe- 
go państwa. Budżet na r. 1927/28 
jest o połowę mniejszy, licząc w do- 
larach od budżetu na rok 1025| Do- 
wodząc, że budżei wojskowy nie jest 
zawielki referent wykazuje, iż w Pol- 
sce na jednego żołnierza wydaje się 
mniej niż w innych państwach. Na- 
stępnie referent zwraca uwagę na 
konsekwentny plan zbrojeń niemiec- 
kich, podczas gdy znikoma suma na 
wojsko w budżecie polskim świadczy 
najlepiej o naszych dążnościach pa 
kojowych, 

Pos. Libermann (PPS) oświadcza: 
P. P. S. zgłosiło wniosek o zniżenie 
stanu armji o 50.000 ludzi, co da 
oszczędzości około 58.000.000 złotych. 
Nie jest to ze strony P. P. S. czcza 
demonsrracja. Oprócz wroga zewnę- 
trznego istnieje straszay wróg we- 
wnętrzny, a tym jest głód i nędza 
szerokich mas. 

osób — i to nie byle jakich! — za- 
bierających głos w dyskusji. 

Coś z dobry tydzień nie schadzi- 
ła „Rota” ze szpait wiłeńskich gazet. 

Zdawałoby się: kwestja wyczerpa- 

na. Nawet obrońcy „Roty* nie 0b- 
stawali przy jej nietykalności. Ow- 
wszem, do muzeum! Ale Zz całym 

respektem dla istnej relikwii ciężkich 

niewolnictwa czasów. .A no, niech 
będzie: z respektem. Nawet: z rze- 
waem uczuciem. Bylebyšmy już tylko 
nie potrzebowali więcej słuchać owej 
Roty*. 
«*Ublynąt dzień, upłynął tydzień, 
miesiąc, upłynęły miesiące całe... 

Nie dawniej jak onegdaj skręcam 
z Arsenalskiej w ulicę Mickiewicza — 
a tu kiedy z góry nad moją głową 
nie wrzaśnie coś jakby kto dwa me- 
try atłasu wzdłuż rozdarł. 

"Trąby! Dwie trąby! ` 
Za mało było jednej trąby dla 

poludniowki ma wieży Katedralnej. 
Nietylko nie przestano  otrąbywać 
„Roty* na cztery świata strony lecz 
wzmocniono  otrąbywanie „Roty*. 

Nie dawniej jak dwa dni temu grano 
ja we dwie trąby! Aby, oczywiście 
głośniej było. 

Nic nie pomogło. „Wyrażono o- 
pinję*—a czy to małol Najdalej idą- 
cym odruchem Wilna jest... wyraże- 
nie opinji. Skoro się wyraziło opinię, 
to czegoż chcieć więcej. Spełniło się 
obowiązek obywatelski, Powzięło się 

Pos. Mączyński (ChN) oświadcza, 
źe obecny, skromny budżet budzi 
pewne obawy na przyszłość. Oszczę- 
dzać możemy na wszystkiem, lecz 
nie na wojsku. Niestety, Marszałek 
Pilsudski, którego rozkazów Rada 
Ministrów slucha stojąc na baczność, 
nie zredukował budżetu innych re- 
sortów na korzyść własnego. Stosu- 
nek wydatków wegetacyjnych do in- 
westycyjnych nie jest właściwy. W 
razie wojny doskonałe uzbrojenie żoł- 
nierzy jest bodaj ważniejsze od ich 
wyszkolenia, 

Pos. Dubiel (Piast) uskarża się na 
rugi oficerskie, na przetrzymywanie 
generałów w więzieniach, na nowe 
granice wieku przy wysłudze lat, na 
niewykrycie dotychczas sprawców za- 
machu na posła Zdziechowskiego i 
na obsadzenie stanowisk w  admini- 
a cywilnej przez wojskowych 

Pos. Pieniążek (Piast) stawia wnio- 
sek o podwyższenie żołdu żołnierzy 
o 50 proc, pozatem domaga się znie- 
sienia podatku wojskowego i przeciwe 
działania wprowadzeniu polityki do 

wow wojskowego. Pos. 
ankratz (Zj. Niem.) uskarża się na 

złę odżywianie i traktowanie żołnierzy, 
jak również na złe obchodzenie się 
wojskowych z osobami cywilnemi 
oraz występuje przeciwko instytucji 
ordynansów wreszcie wypowiada się 
za jednoroczną służbą wojskową. 
Klub mówcy głosować będzie prze- 
ciw budżetowi, 

Po przemówieniu pos. Sochackie- 
go (komun.) i kuńcowem przemówie- 
niu sprawozdawcy pos. Košcialkow 
skiego zakończono debatę nad bud- 
żetem M. S. Wojsk. Następne posie- 
dzenie odbędzie się jutro o godz 10-ei 
rano. Na porządku dziennym sprawo- 
zdanie komisji o wydaniu posłów i 
dalszy ciąg rozprawy budżetowej. 

| Perlmuttera Uliramaryna 
est bezwzględnie najlepszą I naj- 
Ganei 3 farbą do  blelizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wsędze do nabycia. 

decyzję! Ol Najciężejsza i najtrudniej- 
sza rzecz: powziąć decyzję! 

Powzięto np. decyzję—i to nietyl- 
ko w Wilnie lecz w całej Polsce—że 
tekst naszego hymnu narodowego, 
którym jest wyłącznie i jędynie „Bo- 
że coś Polskę*, jest przedawniony, 
nieodpowiedni, domagający się rewizji 
albo zgoła zastąpienia go nowym. 
Bo przecie nietylko melodja podnosi 
ducha lecz i słowa muszą przecie 
przemówić do duszy prawego patrioty. 
Tymczasem cała sprawa jak stała 

tak stoi na martwym punkcie. 
Czy tu gra rolę pieżyzm dla sza- 

cownej i drogiej starodawności, od- 
wieczności hymnu narodowego? 

Nie. Hymny bowiem narodowe są 
wytworem czasów nowożytnych; nie 
znały ich np. wieki Średnie. Pieśń 
«Boga Rodzica» była chóralną mo 
dlitwą, po której spiewaniu poznawa- 
no zbliżanie się lub przeciąganie woj- 
ska polskiego. Była jeno rycerstwa 
polskiego modlitwą przedbitewną. 

Najstarszym, istotnym hymnem na- 
rodowym jest God save the King. 
Słowa i muzyka ubogiego londyń- 
skiego nauczyciela gry tortepjanowej. 
Zwał się Carey. Pieśń przez niego 
ułożoną zaczęto śpiewać po ulicach 
Londynu w 1745 r. jako „lojalny“ 
hymn w przeciwieństwie do Ówczes- 
2 „rewolucyjnych* pieśni szkoc- 

kich. : 
Istnieje inny jeszcze w Anglji hymn 

Strona polska zmuszona była cze- 
kać 6 godzin na dokonanie wymiany. 
Litwini tłumaczyli opóźnienie zepsu- 
ciem auta w drodze z Olity. Według 
jednak krążących pogłosek Litwinom 
chodziło o spóźnienie wymiany, po- 
nieważ do Kowna doszły wiadomo- 
ści, że w Wiinie przygotowują się 
do wnowej manifestacji na cześć 
zwolnionych Polaków. Wymianę do- 
konano dopiero o godz. 5 popoł. 

Strona polska dała wyraz swej 
najlepszej woli. Wierząc na słowo 
stronie litewskiej, że 14 Polaków zo- 
stało zwolnionych, postanowiła ©- 
swobodzić wszystkich 23 Litwinów 
dostarczając ich do granicy na wła* 
sny koszt i dając utrzymanie, 

„Z okazji powitania przybyłych z 
Wilna Litwinów stacjonujący w Ora- 
nach szaulisi urządzili wrogą Polsce 
manifestację, 

Przybyła z powrotem na st. Ora- 
ny delegacja polska i zwołnieni więź- 
niowie spózniła się na pociąg i zmu- 
szona będzie wracać dopiero jutro o 
6 rano. 

Lista zwolnionych więźniów. 
Lewin Józef, Kwiatkowski Franci- 

szek, Pawłowski Stanisław, Komo» 
rowski Adrjan, Szydłowski Alfons 
Rudzki Kazimierz. 
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Zagadka, którą usiłuje 
rozwiązać śledztwo. 
Przed kilkunastu dniami miał miejsce 

w. miasteczku Jaszuny wypadek niezwykla 
zuchwałego 1 oryginalnego najścia bandytów. 

„ „Do warsztatu Hirsza Blumberga kowala 
miejscowego zjawiło się trzech nieznanych 
osobników oświadczając, iż przybyli w nie- 
zwykle ważnej sprawi» i zażądali przerwa- 
nia pracy i udania się do mieszkania, gdzie 
miano Blumbergowi wyjawić powód  nie- 
zwykłyca odwiedzin. Zaskocsony Blumberg 
zaprowadził do mieszkania nieznajomych 
którzy w poufnej <konferencji» oświadczyli 
Blumbergowi, iż przybyli z żądaniem 5 ty- 
sięcy złotych gotówką, którą to kwotę nie- 
zwłocznie winna zebrać ludność miejscowa. 

Nieznajomi legttymując się jednocześnie 
jako zawodowi bandyci, oświadczyli, iż pie- 
niądze w oznaczonym terminie muszą być 
złożone u Biumberga, a specjalny chłopak 
przybędzie celem ich podjęcia. 

Na odchodnem bandyci radzili by Bium- 
berg porozumiał się w powyższej sprawie 
z miejscowym rabinem i paru kupcami żyd 
dowskimi, w razie niewypełnienia żądań 
grożąc wszystkim Śmiercią. Przerażony ko* 
wal przed nadejściem terminu płatności 5 
tysięcy zł. powiadomił o wypadku policję, 
kióra wszczęła dochodzenie przystępując je- 
dnocześnie do badania w tej sprawie ujęte- 
go w dn. 28 ub. m. bandyty Juijana Bara- 
nowskiego. 

Baranowski do wymuszenia. od Blum- 
berga pieniędzy się nie przyznał, a 8pro- 
wadzony celem konfrontacji kowal ošwiad- 
czył iż Baranowskiego nie zna. 

W ten sposób do dziś pozostaje za- 
gadką sprawa zuchwałego najścia bandytów 
na m. Jaszuny. 

WEDRAPOWECEEZ TATTOO DEI 

Nowošci wydawnicze. 
— <Światfilm>. Pod tym tytułem, moc- 

no pod względem lingwistycznym... fanta- 
stycznym, zaczął wychodzić w Wiinie tygod- 
nik ilistrowany, poświęcony: kinematografo- 
wi, teatrowi, plastyce, radjotonji (tak) i spor- 
towi. Program—od morza do morza. Odpo- 
wiedzialnym za pismo jest p. Romuald Ka- 
walec, znany popularyzator harcerstwa i 
sportu, uutor fantazji dramatycznej «Koniec 
świata». Recenzent teatralny tygodnika pod- 
pisujący się kryptonimem R. K. wysoko 
podnosi Redutę, gustując w wystawianiu 
Sztuk w kotarach i «narastających kubach». 

— L'Est Europeen. Zeszyt potrójny 
10 — 12. Zawiera między innemi rozprawy: 
W. Szurigą <Sytuacja ekonomiczna w prze- 

ciągu ostatnich miesięcy», prot. Blondela 
<Kwestja agrarna w Europie Wschodniej» 
etc. Przegląd polityczny, kronika ukraińska, 
przegląd ekonomiczny, dział sprawozdawczy 
1 polemiczny. 

— «Młodego Lotnika» zeszyt stycznio- 
wy otwiera 4-ty rok istnienia pisma, prowa- 
dzonego z wielką starannością, obfitego 
zawsze w interesujące artykuły. 

Či Si i i O GA I i i i i i i S I I 

bardzo popularny ale nie narodowy: 
Rule Britannia the wares (Rządž“ 
Brytanjo, na morzach!). Anglicy wolę 
zwracać się nie bezpośrednio do O|j- 

r do króla, jako jej perso- 
ni a 

€sZCZe w początkach upłynionega 
stulecia uważano melodję a hycnie 
narodowym za rzecz podrzędną. Przy- 
wiązywano wagę jedynie do £ekstu, 
To teź np. hymnem narodowym ro- 
Syjskim był do roku 1835-go angiel- 
ski hymn God save the King atoli z 
tekstem nie Carey'a lecz Żukowskie- 
go. Dopiero w 1835-tym do słów 
Żukowskiego „Boże, Caria chrąni etc.* 
skomponował, trzeba przyznać, bar: 
dzo piękną, pełaą powagi melodję 
Lwow, Można tedy wyrazić się że 
hymn narodowy rosyjski wyłonił się z 
angielskiego, A pieśń Heil dir im 
Siegerkranz, która przez długie lata 
była hymnem narodowym niemieckim? 
Nuta w nutę melodja Lana do której 
tekst napisał w 1795 r. H. Harries. 

Do godności hymnu narodowe: 
nie doszły aczkolwiek niezmiernie po- 
pularne: Wacht am Rhein oraz Gott 
erhalte Franz den Kaiser. Ta ostat- 
nia pieśń była jakby hymnem rodo- 
wym Habsburgów. 

Jak widzimy: abok ogromnie popular- 
nych pieśni patrjotycznyck (istnieje 
wszędzie jedem, jedyny hymn naro» 
dowy. 

„Marsyljankę” uznał uroczyście i 
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KURIER GOSPODARCZY 
Popieranie eksportu. 

pNasz wywóz w najgłówniejszych grupach towarowych w latach 1925— 
1926 przedstawiał się następująco: 

wYywoz 

Przeciętna wartość 1 tony (bez węgla) 
rodukty spożywcze 

w temu zboża, mąka, kasza, strączkowe 
Cukier wszelki 
Mięso, wędliny, drób bity, zwierzyna 
Masło 
Jaja 

Przeciętna wartość 1 tony 
Produkty zwierzęce 

Baterjały i wyroby drzewne 

Przeciętna wartość 1 tony 
Roślińy i ich części 
w tem: nasiona oleiste 
«Paliwa, ropa i poch. 
w tem: węgiel 

produkty naftowe 
Materį. i przetw. chem. nieorganiczne 
Materj. i przetwory chem. organiczne 
Metale i wyroby 

w tem: surowce i półwyroby z żelaza 
cynk i pył cynkowy 
blacha cynkowa 

Przeciętna wartość 1 tony 
Maszyny i aparaty 
Papier 1 wytoby 
Materj. i wyr. włókniste 
Odzież i konfekcja 
Udział procentowy fabryzatów w wywozie 

styczeń— listopad 

Dodatni bilans handlowy w r. u- 

biegłym wyraził się cyfrą 409791 ty- 

sięcy złotych. Nadwyżka eksportu nad 
importem pozostała przedewszystkiem 

skutkiem ograniczeń przywozowych 

eksport powstał bowiem prawie bez 

zmiany (3 proc. in plus). Wzrósł jak 

widzimy z tabeli wywóz produktów 
spożywczych (z wyjątkiem produktów 

zwierzęcych, mięsa i materjałów drzew- 

nych), zmniejszył się natomiast wy- 

wóz fabrykatów i półfabrykatów prze- 
"mysłowych. 

Rok 1925 był rokiem nieurodzaju, 
rok 1926—klęski tej nie doznał (zwy- 
jatkiem województw wschodaich w 
eksporcie mało ważących). W r. 1925 

nie mieliśmy tych sprzyjających kon- 
junktur wywozowych jakich w r. 1926 
dostarczył strajk górnikówiangielskich. 
Zastanowić więc każdego powinna ta 
okoliczność, (że jednak w r. 1926 ek. 
sport nie osiągnął tego poziomu, któ- 

ry zdawałoby się osiągnąć musi przy 

tak sprzyjających warunkach dla wy. 

"wozu szeregu główniejszych grup to- 

swarowych (z wyjątkiem produktów 
zwierzęcych, mięsa i innych, których 

wywóz zahamowany został przez u- 

trudnienia celne), Prasa niechętna 

rządom przewrotu majowego nie o- 

mieszkała wyzyskać tego celem zro- 

bienia zarzutu, że rząd nie posiada 
programu gospodarczego i właśnie 
dla tego nie potrafi ożywić przemys- 
i handel: jednostronnie popierając rol- 
nictwo tworzy drożyznę wewnątrz kra- 

ju, zaś brak zaufania do twórczych 

sił rozwojowych Państwa—zagranicą, 
Przeczy temu fzarzutowi zainicjo- 

mowana przez r.ąd kooperacja z sfe- 
rami tgospodarczemi, kooperacja: po- 

nad głowami z Sejmu i partyj, która 
najprzychyiniejsze uznanie znalazła 
wśród przedstawicieli handlu, рггету- 
słu i rolnictwa, przeczy temu również 

opinja fachowych sfer zagranicą. 
Temniemniej inny zarzut, że czyn- 

my bilans handlowy zawdzięczamy nie 
wzrostowi eksportu, lecz daleko idą- 
cym, w poszczególnych wypadkach 

mawet anormalnym, zakazom i ogra« 

w tysiącach złotych w złocie 

1926 1925 .—- Alžakad: 
1306017 1272072 4- 33042 

(22303963 ton) (13602708 ton) 

144 zł. 203 zł. 
381517 322060 -1- 58457 
113838 98219 -|- 15610 
84450 77249 -- 7201 
37039 50993 — 13897 
13302 1835 -- 11467 
74235 46692 -r 27543 

261 zł. 316 zł. 
19952 25882 — 5030 

(20313 ton) (15280 tom) 
206811 227041 — 20230 
(4970047 ton) (3267708 ton) 

41.6zł. 69.4zł. 
24488 32299 — Tali 
5699 11184 — 5483 

336166 215953 -1-121213 
253110 _ 144374 --108736 
76305 66317 -- 9988 
11049 9962 -F 1087 
8205 6039 -- 1166 

139334 138606 + 78 

(242064 ton) (212031 tom) 
25264 34357 — 0093 
87807 58439 -- 29368 
7392 24543 — 17151 

576 zł. 654 zł. 
7970 11589 — 3919 
5053 8337 — 3334 

71983 141735 — 63752 
3861 7952 — 3091 

12.4 ргос. 21.2 proc. — 490/0 

niczeniom przywozowym pozostaje w 

sile, Zbyt mało mianowicie uczynio* 

no dotąd 'w kierunku popierania 
eksportu. Nasze placówki konsularne 
są zbyt słabo, ze względów przeważ- 

nie oszczędnościowych obsadzone, 

Kredyty dla propagandy * popierania 
eksportu są zbyt szczupłe. W roku 

ubiegłym wydatki na cele rozwoju 

eksportu amerykańskiego wynosiły 3 

miljony dolarów, zawdzięczając cze- 

mu uzyskała Ameryka zleceń i zamó- 
wień zagranicznych na ogólną sumę 
100 miljonów dolarów. W innych 
państwach dotacje budżetowe na ten 
cel również są dość znaczne. U nas 
natomiast kwestji tej większego zna- 
czenia nie nadaje się. Organizacja 
Polskiego Instytutu  Eksportowego 
znajduje się dopiero w stadjum za- 

czątkowym (suma preliminowana na 

ten cel w r. 1927 wynosi zaledwie 
150000 złotych). Instytut ten, nad- 

mienić należy, nie jest oparty na sfe- 
rach gospodarczych i łatwo prze- 
kształcić się może wbrew zapewnie- 

niom M-stwa Przemysłu i Handlu w 
instytucję biurokratyczną, instytucję 

ciężką, nie zdolną zadość uczynić wy- 

mogom rozwojowym gospodarstwa 

krajowego. Powołane urzędy częstokroć 

nie zdają sobie wogóle sprawy z tego 

jakie znaczenie dla bilansu handlowego 
i budżetu może mieć popieranie 
eksportu, zwłaszcza gdy przedmiotem 

wywozu jest przetwór danego 5Ц° 

rowca. Dość przytoczyć, że niektóre 
Dyrekcje lasów państwowych zupel- 
nie negują potrzeby tartaków, sprze- 

dając drzewo kupcom, którzy wywo- 

żą drzewo w stanie nieobrobionym, 

tartaki zaś z braku lub kosztów przy- 

wózu z odległych miejscowości, prze- 

chodzą w stan nieczyany. 
Sprawa popierania eksportu jest 

zbyt ważną dla naszego bytu gospo- 

darczego, by można było przejść nad 
nią do porządku dziennego. Plus na+ 
szej nadwyżki wywozu nad wwozem 

winien być uzupełniony przez sialy 

wzrost, eksportu wogóle. Czuwanie 

nad tem jest nie tylko obuwiązkiem 

EDTA EEEE ES w O RY нн 

oficjalnie za hymn narodowy Francji 
głKonwent Wielkiej Rewolucji 130 iat 
temu. Są w niej grube anachronizmy. 
Obok przepięknej strofy Amour sacre 
de la Patrie etc. istne dziwalągi na 
temat „tyranji* i „podłej juchy, .co 
niech zalewa bruzdy žlobione przez 
tryumfainy rydwan Rewolucji*. Oczy” 
wiście... pod niebem Trzeciej Repub- 
liki wyśpiewuje się i „coś podobne*. 
Jeżeliby we Francji była monarchja 
albo by zmieniono tekst w „Marsyl- 
ance* albo jnna jaka pieśń byłaby 
ymnem narodowym Fraacji. 

Jakto? A czyliż godność hymnu 
narodowego nie jest dożywotnią? 

A nie jest. Żaden hymu  narodo- 
wy nie ostał się naporowi „Czasów 
dziwnej przemiany*, 

Oto przykład. Gdy Belgja oderwa* 
ła się w 1830-tym od Holandji nieja- 
ki aktor Jenneval napisał pieśń pod 
tytułem «Lą Brabanconne» a von 
amopenhaut skomponował do tej 

4 pieśni muzykę. Odrazu stała się ©- 
gromnie popularaą. Śpiewano ją też 

sąsiadką swoją Holandją, wypadło 
tekst «Brabansony» — skorygować. 
Usunąć z niego... to i owo. Owóż i 
sam von Campenhaut napisał tekst 
całkiem nowy — przeciwko któremu 
nikt nie myślał protestować. Owszem, 
dziś jest «Brabansona», jako hymn 
narodowy belgijski, śpiewana z tym 
właśnie nowym tekstem. 

Skomponowany też został niejako 
ad koc hymn narodowy serbski przez 
Gieorgjewicza, w 1872-gim. Każda 
strofa kończy się refrenem: 

Boże spasi, Boże chrani 
Srpskog Kralja, srpski rod! 

Ale—poco i naco ja to wszystko 
piszę? 

Deska wpoprzek chodnika jak 
stoi rębem tak stoi. Ludzie nogi so- 
bie o nią obtlukują, przewracają się, 
klną, wymyślają co się zmieści magi- 
stratowi, policji, ministrom, kon 
stytucji... 

| nikomu nie przyjdzie do głowy, 
ako hymn narodowy niepodległej że 

elgjii. Tekst atoli owego hymnu _j 

przepełniony był imwektywami pod 
adresem i Holandji i panującego na 
jej tronie domu Nassauskiego (Oran- 
iów-Orange).t Tedy np. śpiewano: 

La mitraiile a brisć I'orange 
Sur (arbre de la Libertć... 

Gdy atoli zaczęła Belgja niepod- 
egła żyć w przykładnej zgodzie z 

to tak łatwo tę starą deskę wziąć 
usunąć. 2 

Ce J. 

SIE 

rządu, lecz stać się musi jednym z 
najważniejszych punktów w progra- 
mie gospodarczym Państwa Polskiego. 

H—ski. 

INFORMACJE. 
Przed nowelizacją polskiej 

taryfy celnej. 
Kompetentne sfery rządowe opra- 

cowują szereg zmian w polskiej tary: 
fie celnej, przyczem dążnością zasad- 
niczą jest lepsze przystosowanie tej 
taryfy do potrzeb naszego życia go- 
spodarczego. W tym celu w najbliż- 
szym czasie wymienione czynniki 
mają zaprosić do współpracy przed- p, 
stawicieli ster gospodarczych tudzież 
naukowych. Myślą przewodnią nowej 
taryfy ma być ochrona i poparcie 
tych działów przemysłu krajowego, 
które mają normalne warunki rozwoju 
i w których koszty produkcji mogą 
nie być wyższe aniżeli u konkurencji 
zagranicznej. 

Z uwagi na to ochrona celna nie 
dotyczyłaby surowców i półfabryka- 
tów, aby tak nie podrażać kosztów 
fabrykacji towarów gotowych, Койсо- 
wych. Towary, jakich w kraju wogóle 
się nie wyrabia, korzystałyby nadal 
z ceł ulgowych na towary zaś, kió- 
rych produkcja krajowa jest niedo- 
stateczna, rozciągniętoby uiewygóro- 
waną ochronę celną, 

W zmienionej taryfie celnej utrzy- 
mane być mają przepisy, reglamen- 
tujące przywóz pewnych towarów na 
zasadzie wyznaczanych kwot kontyn- 
gentowych, jak to praktykuje się o- 

ITT Rady miejskiej, Magistrat wstawił do 

KARNAWAŁ 
Ku Zapustom. 

Karnawał w Wilnie naszem wstą- 
pił w znak kulminacyjnego  oży- 
wienia. 

Do Popielca miesiąc jeszcze czasu 
—lecz znaki nicomylne na firmamen- 
cię towarzyskim wróżą wielkie rzeczy! 

już bez zawiści możemy przegłą- 
dać gazety warszawskie pełne całych 
szgalt zapowiedzi balowych. My też, 
gdy Bóg da, odtańczymy swojel 

Ku Žapusiom idzie, ku Zapustoml 
Tak zupełnie jak—ku wiośnie. Tą 
prawo przyrody. 

Nowych tańców wali tura? 
A no, prosim w nasze strony... 
Gdy kto we krwi ma mazura, 
Co mu znaczą charlestony! 

Prawda? Tedy kto jeszcze nie u- 
tracił wrażliwości na dźwięki muzyki 
tanecznej—niech pilnie niniejszą ru- 
brykę w naszej gazecie, co rano, 
czytal 

Otwieramy ją tym oto. momenci- 
kiem rozmowy, na który przystać ra- 
czyła łaskawie,jz właściwym jej ujmu- 
jącym wdziękiem, pani wojewodzina 
Władysławowa Raczkiewiczowa. 

Na balu o balu. 
Ma się już ku pierwszej po północy. 

Rzęsiście cšwietlona sala balowa Kasyna 
Oficerskiego zaczyna dopiero wchodzić w 
trans taneczny. Mnóstwo osób teraz dopie- 
ro przybywa. Dęta muzyka pułkowa huczy 

jakiegoś bostona. 
Dopiero teraz rozpoczyna się na dobre 

Bal Kostiumowy, Czy jak się mówi potocz- 
nie Bal Harcerski. 

Przed chwilą ukazali się na sali p. wo- 

jewoda z małżonką, protektorowie zabawy 
na obozy letnie dia młodzieży harcerskiej, 
Pan wojewoda przybywa po ukazaniu się 
na dwóch już balach. Pani wojewodzina, 
dziś wróciła z wycieczki wcale nużącej do 
Lidy, pomimo to wygląda prześlicznie w 
czarnej ledziutkiej sukni balowej, z modną 
na włosach przepaską usianą dyskretnie 
mieniącemi się tęczowemi poillette kami. 

Jest w formalnem oblężeniu pań i pa- 
nów. Docisnąć się trudno, a cóż dopiero 

mówić choćby o chwiice rozmowy. 

Lecz trafiliśmy w szczęśliwą porę. Pani 
wojewodzina ma akurat specjalne względy 
dla prasy. Pani wojewodzina aranżuje dru- 

gi z kolei tegoroczny, wielki, reprezentacyjny 
Bal Wojewódzki i pragnęłaby oczywiście 

aby był. naj-najokazalszy! 
Tedy sama interpeluje nas uprzejmie: 
— Pan pamięta o balu Wojewódzkim? 
— Jakżebym nie miał pamiętać!—odpo- 

wiadamy skwapliwie. Tylko, że mocno mało 
o nim wiem. 

— Odbędzie się 12 lutego. 
— Mało, szanowna pani, mało. 
— Wszystkie sale reprezentacyjne otwo* 

rzymy... co jest przywilejem tylko balu Wo- 

jewódzkiego. 
— Mało, jeszcze mało. 

— Jeszcze panu mało! Tańczyć będą tu, 

tam, wszędzie. Oprócz dwóch orkiestr bę- 

dzie jeszcze kwartet. 

W oczach naszych musiałą malować się 

pożądliiwość na coś jeszcze więcej, bo uro- 

Cza pani urwawszy na mgnienie oka, po- 
śpieszyła dodać: 

Kuratorjum Okręgu Szkolnęgo Wi* 
leńskiego podaje dó wiadomości, że 
egzamin z kursu sześciu klas gimna- 
zjumm odbywać się będzigw miesia- 
cach lutym— marcu 1027 r. 
chu gimnazjum państwow, im. Zyg- 
munta Augusta w Wilnie, Początek 
egzaminów w poniedziałek dn. .21 lu- 
tego r. b. 

W Okręgu Szkolnym Wileńskim 
zdawać mogą tylko te osoby, które 
zamiezkują na terenie tego Okręgu. 

Podania udekummentowane  kiero- 

7557 ny Strejk szteperów. Szczegóły likwi-, 

Egzaminy z kursu sześciu klas dla eksternów w 
terminie wiosennym 1927 r. 

w gmia”' 

becnie od połowy 1925 roku. Wobec 
wzrostu przywozu towarów bawel- 
nianych w ostatnich czasach i te wy- 
roby mają być poddane reglamen- 
tacji. 

| iewątpliwie ułożenie dobrej ta- 

KRONIKA 
     

  

PIĄTEK 

  

się w dniu 7 bm. 6 godz. 7 wieczór 
ryty celnej jest jednem z najtrudniej- Dziś Wsch. Bł, O g. 7 m.12 3 = į 

dh zadań gospodarczych rządu. 4 w sali Dziekanatu Wydziału Sztuk 

Może tym.razem z pomocą sfer go- Andrzeja B. Zach, si. o g. 16 m.26, Pięknych U. 5. В, ; 

s odaE ch i naukowo-ekonomicz* Jutro W wypadku  niezgłoszenia się 
4 3 BONY EM, potrzebnej do prawomocności zebra- 

  nych rząd wywiąże się z zadania te- 
go tak, abyśmy otrzymali dalszą gwa- 
rancję pomyślnego rozwoju gospo 
darczego kraju. 

nia ilości członków drugie zebranie 
prawomocne bez względu na ilość 
członków odbędzie się o godz. 7 m. 30. 

ZABAWY. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 3—1II 1927 r. 
Ciśnienie | 769 

GIELDA WARSZAWSKA šrednie — Zabawa taneczna. Towa- 

3 lutego 1927 r. Temperatura ) — с rzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły 

Dewizy i waluty: frednia Technicznej w Wilnie urządza w dn. 

Tranz Sprz. Kupno. Opąd za do. 5 lutego rb. zabawę taneczną w Sali 
Dolary 892 8,04 890 bę w mm, | za Stowarzyszenia Techników — Wileń* 
Londyn 43.51 4362 4340 2 ska 22 
ROT York %30 sw 3a Ca ający Południowo-Wschodni Początek 10 wieczór, koniec 4 ra- 

raga 26,56 26,62 26,50 Uwa gi: Pochmurno. Mgła. Mi- No. Wejście 3 zł. Dochód przeznacza 
Szwajcarja 17260 17203 17217  nimum za dobę —50C. Tendencja barome- się na opłacenie wpisów szkolnych 
z A SE, ASA, trycana warost cišnienia za niezamożnych uczniów szkoły. 

a orze A ' — о Zabawa leśna. Zwyczajem 
POPE ARCCRCOWE AMORZĄDOWA. dorocznym dzisiaj dnia 4-go lutego 

5 proc. pożyczka konw. — _97— > STA w salonach Domu Oficera Polskiego 
ZONA 7 — (t) Zakończenie konferencji odbędzie się leśna zabawa karnawa- 
45 pro. istakił =" T | w sprawie szpitala psychjatrycz- łowa, 
ziemskie złotowe 43,75 44,75 nego. W dniu wczorajszym zakoń- Początek o godz. 22-ej. Bilety u 

czone zostały obrady'konferencji przed- pp, gospodyń i gospodarzy -w Dy“ 
stawicieli województw, wschodnich, rekcji Lasów Państwowych. Wstęp 4 
w sprawie budowy szpitala psychja- zł, akademickie 3 zł.. 
trycznego. | TEATR i MUZYKA. 

Z braku miejsca obszerne sprawo- 2 Reduia na: Bółkósicj es 

5 proc warsz.złotowe 53,— 51— 
45 proc. warsz. złotowe 52 — 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 3 lutego 1927 r. 

27.50 

Banknoty. zdanie umieścimy w numerze na- myślna siostra». Wobec wielkiego powo- 
Dolary St. Zjedn. 8,91 — stępnym. dzenia jakiem się cieszy komedja Wł. Pe- 

Złoto. MIEJSKA Lo 0, Ra zt ž udzia- 
> л _ łem: J. Solskiej, W. Osterwiny, J. Kossow- 

Ruble 473 4,71 (o) Przedsiębiorstwa miej skiej, J. Osterwy, R. Gimafejewskiega, B. 
skie. Według obliczeń Magistratu, 
przedsiębiorstwa miejskie, jak ele- 
ktrownia, wodociągi. kanalizacja, rzeź: 
nia, apteka, kinematograf, nie dadzą 
deficytu. 

— (o) Nareszcie! Na wybory do 

Glińskiego i R. Łacińskiego, grana będzie 
do niedzieli włącznie, poczem udaje się na 
objazd po Kresach. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
— Wieczór baletowy sióstr Bekeffi. 

W programie wieczoru baletowego w ponie- 
działek 7 bm. julji i Heleny Bekeffi—sze- 
reg tańców hiszpańskich (Habanera, taniec 
z op. <Carmen», tango hiszpańskie i in.), 
krakowiak, druga rapsodja Liszią, tańce cy- 
gańskie, węgierskie, amerykańskie: Charle- 
ston, Black-Boitom i in. — wystawione przez 
znakomitego baleimisirza zespoła muizyń- 
вке!ро Duugjasa. Wystawa Charlestona i 
Black-Bottom'a przez Douglas'a jest najwię- 
kszą obecnie atrakcją w Paryżu, Londynie i 
Berlinie. Wilno po raz pierwszy . zobaczy 
rzeczywiście prawdziwe tańce współczesne. 

Bilety nabywać można w biurze podró- 
ży <Orbis» (Mickiewicza 11) iw dzień 
przedstawienia w kasie teatru od g. 5-ej pp- 

— Ostatnie przedstąwienie sztuki 
«Pocigg—widmo» w Teatrze Polskim. 
Dziś po raz ostatai na przedstawieniu wie- 
Czornem grana będzie sensacyjna sztuka 
<Pociąg—Widmo>. 

— Jutrzeįsza premjera w Teatrze 
Polskim. Jutro po raz pierwszy grana bę- 
Gzie słynna farsa znakomitej spółki autor- 
pa ennequina i Vebera «Codziennie o 
ej». 

8 Farsa ta, obfitująca w prawdziwie hu- 
morystyczne sceny, które Śmieszą do łez, 
grana była we wszystkich większych mia- 
stach europejskich & rekordowem powo- 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 żąd. 35. —pł, 3450 
Akcje. 

Bank Polski żąd. 102 płac. 100. 

» budžetu na rok 1927—30.000 zt. 
WILENSKI с (0 W sprawie podaikačija 

opla rz m . Magistrat 
— Pragnęlibyśmy aby zjechała się cała = Wilna sandai O woj: 

Wileńszczyzna! Wszyscy, wszyscy, których szym do zatwierdzenia panu Woje- 
cośkolwiek łączy z Wilnem... Prawda? Co wodzie uchwałę Rady Miejskiej z dn. 
pan na to? Gospodarzami balm są przecie 27 ub. m. 
panowie starostowie. Oni muszą dzielnie W uchwale tej mówi się o pod- 

nam dopomódz. Jak pan sądzi? Spodziewa wyższeniu opłat w rzeźni miejskiej o 
my się przyjazdu trzech ministrów... 50 proc., oraz © szeregu drobniej- 

55 Naszych ministrów —pozwoliliśmy s0- szych spraw. 

bie wuące. A — (o) Nakazy płatnicze. Za 
— Tak. I generała Żeligowskiego, i p. wypisywanie nakazów — płatniczych 

Romana i dyrektora Okulicza... Wszystkich! Magistrat wstawił "do budżetu miej- 

— Dekoracja sal? + | skiego na rok 1927/8—5000 zł. 
„ — Kwiatyl Same kwiaty! Wśzędzie, wsz.  — (0) Premje sekwestratorom. 

dzie... Ogród kwiatów. Co może być pięk- Dzjał egzekutywy miejskiej w roku 

niejszego i milszego? J 1927 zamierza wyegzekwować po- 
— A pani wojewodziaa pamięta, co by- datków na sumę 2.400.000 zi, wo- 

9 rok słomy? bec czego na premje sekwestratorom 
Chmurka... obłok.. przeleciał po oży- zostało wyasygnowane 24 000 zł, 

wionej twarzy i wesołych oczach  przemiłej — (0) Reprezentacja. Na repre- Enio 

pani. zentację Magistrat wyasygnował 12.000 | Premjera krotochwili amerykańskiej «Po- 
— Achl.. tak... Mnóstwo kwiatów po- zł, w tem na wydatki ściśle reprezen- tęza reklamy» wyznaczona na wiorek przy- 

zrywano, poniszczono, nawet, zdaje mi się, tacyjae 6000 zł. i na wydatki, zwią Szłego tygodnia. я KAD ze 

zabrano... na pamiątkę po balu... zane z przyjęciem gości, wycieczek i st As naj Żanal Teakd, dó 

— To, to, tol Komitet balowy musiał zjazdów 6000 zł. iście AAcyKÓSKCZO tempa pracy, gdyż po 
zapłacić kilkaset złotych ogrodnikom. — (0) Długi miejskie obliga- premjerze sobotniej krotochwiii Hennequina 

— To się nie powtórzy — pośpieszyła cyjne. Suma  skonwertowanego i ! Vebera <Codziennię o zażyć : ‹;" Z 

przerwać nam pani wojewodzina—to się nie przerachowanego na złote długu Pos RYGA O 
powtórzy. Przeciwnie. Oddamy kwiaty balo- pierwszej obligacyjnej pożyczki m. W ten sposób <Codzieńnie o 5-ej> dla 

we pod opiekę naszych gości. Wiłna wynosi .obecnie 332.160 zł, Z odmiany będzie grywane co drugi dzień na 

— Prześlicznie! — zawołaliśmy. Serdecz. których 8.304 zł. mogą być zapłaco- amianę z «bPoię;ą reklamy». - ж 

nie dziękujemy za poświęconą nam chwi- ne w gotówce przy wymianie obliga- ,„, ekr peak owy w Tea 

leczkę... cyj rublowych na złotowe, a na po« — Ossendowski w Wilnie. Słynny 
— Interwiewu? zostałą sumę 323856 zł. miasto emi- podróżnik polski F. A. Ossendowski wygło- 

— A, broń Boże! Jak nawet można uży- tuje nowe 5 proc. obligacje złotowe Si na rzecz Wil. Towarzystwa SS= 
wać tak'okrutnego wyrazu! Chwile łaskawej że spłatą w przeciągu 24 lat, licząc czego | Opieki Fach sz "e Te. 
rozmowy takiej... z uroczą damą—to przecie Od daty 1 lipca 1925 r. : a póskiego odczyt na temat «Legendy, 
najrzetelniejszy, a jakże rzadki promyk w Druga 5 proc. pożyczka, zaciąg- opowieści i przysłowia murzynów  atrykań" 

naszym ciężkim, a nieraz gorzkim zawodzie. nięta na budowę wodociągów i ka- skich«. : ala Za ощ 

I w tym momencie zakotłowało się nie- malizacji z roku 1912, została zreali- Adi AA Pak wiet oi д 

miłosiernie na pełniutkiej już sali; a orkie- žowana w r. 1913 na rynku londyń- ktėrą zapozua z mazyką murzyūską, arabską 
stra kiedy nie huknie wszysikiemi swemi skim w wysokości 4.244.562 rubli na i hiszpańską. 4 ь 

trąbami! lat 62. Obecnie pozostaje do spła« Bilety od 50 gr. już 3 się maca S 

W ścisku u drzwi glėwnych coš zabar“ Cenia długu 4 222.449 rubli, co przy kasie Teatru Polskiego I1S-3 w. bez pov 
i ofi K-ncert popołudniowy. W sobotę 

wiło się, zamigotało. ustalonym warunkami emisji paryfe- 5 bm. o g. 5-ej agd odbędzie się w Te- 
— Kostjumy, patrzcie, kostjumy!—ztąd' cie 1 funt szt. = 9 rub. = kop. atcze Polskim wielce interesujący once 

zowąd dały się słyszeć głosy. daje resztę długu 446.520 fun. szt. młodocianych sił artystyczaych Fłaliny Kae 

Jakoż istotnie: przybywała strojnie 1 Wskutek prowadzonych pertraktacyj ugsenicy Cecylii Kowajokke. Me VT 
malowniczo, wesoło i skrzydlato Reduta. L WA o z. uzdolnionej skrzypaczki, uczenicy A, Konto” 

* skiemi, wyjaśniło się, że w Żachod- rowicza. 
Bal kosijumowy. niej Europie znajduje się obecnie Ze względu na wartościowy program 

Kostium — hml.. sprawić sobie kostjum Około połowy obligacyj, a mianowi- Koncertų, p PERL я 

na jediią balową Age — IEšt cie na sumę 225.000 funt. szt., a SOBOGH iwOdi nie zainteresowanie. 

A jednak było ich, kosijumów, nawet pozostała część w Rosji. Bilety od 50 gr. w kasie Teatru Pol- 
wózieinia, TĘ z" lubu Oficerskiego Wierzyciele zachodnio europejscy skiego 11—9 w. bez przerwy. ||| R 

Przewažaly mi-costumes. Pudrowana pe- Wyrażają zasadniczo zgodę na anulo- 13. S aaa ei S dle 

ruczka na główce — of, А. madame de wanie zaległych procentów. się w gilino im. Ad. Mickiewicza, ui. 

Ia iai Al ódiG) tas WOJSKOWA, Dominikańska 3, ostatni wieczór poszji sk 

mię — ot, i... Kleopatra. Bardzo to wy- — — Szpital sezonowy w Dru- Pa it e e a wystągiitalóno 
Bo i dO OGC AA cay skienikach dla oficerów. Szefo- towana astystka w sztukach na scenie Re- 

bałem — Indjanin. Hu! Jaki ' przerażający! stwo Budownictwa Ill Okr. w Orod- duty na A, i «Kakadu». Dziś 
Co by to dali Romek, Kazio i Helenka, że- nie organizuje w uzdrowisku Druskie- „7 o zt . ‘ШЩ: 
by go zobaczyć! Była Turczynka. Był pazik. nickiem szpital sezonowy dla ofice- grzechu,.. mężczyzny», Oraz występy znane- 
aa = rą a rów i ich rodzin. W związku z tem go piosenkarza Karola Hanusza. Ceny miejsc 

i а 8 „10: i i . 

Ы_аск-Ьох_юш‘а? To ci dopiero widok nad Szefostwo PA S pzetóc wo L Śliwińskiego. W niedzielę 
widokami! Była <paizanka».,. uzdrowisku odpowiedni budynek lub nadchodzącą 6 lutego o godz. 6 wieczorem 

Reduta dostarczyła <lwią część» kostju- willę (mniej więcej 20-pokojową Z w gmachu Feairu Polskiego wystąpi raz 
mowych — pań. Pani Kossowska w białych ogrodem i budynkami gospodarczemi) jeden zaakomity pianista Józet Śliwiński. 
rozkrynolinowanych tarlatanach, p. Perza- na okres 3-letni na czas od 15 maja Kasa czynna od godz. 11 do 9 bez przerwy. 
nowska w mi-cosfume liljowym, p. Hohen- do 31 września każdego roku, po- WYPADKI i KRADZIEŻE 
dlingerówna cała w iudowych wstęgach a 
wzorzystych etc. Lecz najpiękniejszą tualeię cząwszy od roku 1927. Termia skła 

. — lle sporządzono protokułó w. Da. 
1i 2 bm. sporządzono protokułów sanitar- 

z balowych wogóle miała na sobie p. Ku- dania ofert upływa 20 lutego b. r. 

nych 26, za nieprzestrzegan e ruchu kołowe- 
szlówna. 

Taficz.no z niesłabnącą werwą: za PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
na górnej sali, dancingowo w sali ае — Strejk szteperów skończył go 10, za prowadzenie nandlu w godzinach 
restauracyjnej. Do białego dnia. : 2%. późnych — 0, bijatyk ulicznych 2, oraz za- się. W tych dniach został zakończo o ps 19. 

? й у — Samobójstwo. Dn. b. m. w miesz- 
strejku nie są narazie bliżel kaniu Heleny R. (Słowiańska 1), będąc w 

stanie nietrzeźwym, wystrzałem z rewolweru znane. 
i ; przestrzelił sobie owolicę serca jej na- Jak wiadomo strejkujący domagali I osią Męziigiekz lugietEwiz (39 ais 

3 się podniesienia płac zarobkowych, 7, p t io iežki 
wać należy na ręce przewodniczące- gdyż maximum tych płac przy 10— M A es r" s" 

go komisji p. dr. Stanisława Cywiń 12 godzinnej pracy wynosił 5 zł. — Tragiczny finał zabawy. Dn. 2 
skiega (gimn. im. Zygmunta Augu: dziennie. bm. o godz. 5 m. 30 powróciła do domu z 

sta) do dnia 15:go lutego 1927 r. Płace zarobkowe zostały sztepe- 
Do podania dołączyć należy: rom podwyższone. 

1. Metrykę urodzenia, 2) życiorys 
własnoręcznie napisany, 3. świdce: ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie członków wo szkolne o ile je posiada, 4. dwie 
nienakiejone fotografje, 5. świadecwo Zaw. Zw. Literatów Polskich w 
moralności wydane przez władze kom- Wiłnie. W myśl decyzji Zarządu 
petentne miejsca zamieszkania, 6. o- Związku Zawodowego Literatów Pol- 
platę za egzamin w wysokości 30 zł. skich w Wilnie powziętej na zebraniu 
(trzydziestu). w dniu 31.1 rb. doroczne walne ze %ł. 10. 

dacji 

zabawy tanecznej 25-letnią Marja Markówna 
(Borowa 6). W pół godz. później Markówna 
zawiadomiła policję, że bawiąc się z rewol- 
werem spowodowała wystrzał, którym  po- 
zbawiła życia swą 60-letnią matkę. 

Dochodzenie ustaliło, iż kuła trafiła w 
serce Makowej, powodując zgon. 

Ofiary. 
— Bezimiennie na nędzę wyjątkową 

branie członków związku odbędzie -



Premiera! 
am Nr 6 Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5. 

SĘ% W sobotę dnia 5-go lutego 1927 r. 
o godz. ll-ej wiecz. 

Progr. 

Między innemi 

BETA 

DZIEJE GRZECHU... MĘŻCZYZNY 
Wielka rewja w 2 częściach, 12 odsłonach, z udziałem ZOFJI KOSIŃSKIEJ wode- 
wilistki teatru warsz. oraz całego zespółu <Kakadu>». Gościnne występy ulubieńca 
Warszawy, znanego piosenkarza teatrów «Qui Pro Quo» i «Perskie Oko» 
HANUSZA w zupełnie nowym repertuarze. 
senki: <Zgaś lampę», <Operacje operowe», <Milość międzynarodowa» 

«To tylko w Polsce może być». «Czardasz» i t. p. szlągierowe utwory. 
Początek 6d godz, 7 i 9 wieczorem. Balet 10 osób. Orkiestra w pełny © komplecie. 

wykona najnowsze pio- 

w salach teatru „KAKADU* Dąbrowskiego 5. 

Wielka mnskarada ». t. Rarneoat © „KAKADU” 
Stroje balowe, wizytowe i kostjumy. Maski nie obowiązują. Bufet na miejscu. Gmach teatralny © 

dobrze ogrzany. Wstep 3 złote. Bilety wcześniej do nabycia w kasie teatru „KAKADU* od godz. 5 wiecz. 

SŁ O WO 

   KAROLA 

<Argentynka», 

  

Najgłośniejsza 
sensacja 
sezonu! 

ul, Wilefska 38, 

iliejski Kinematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (nl. Ostrobramska 5) | 

    

Z serji wszechświatowych szlagierów! 

Bracia Schellenberg 
W rolach głównych: Konrad Veidt, Lili Dagover i Liana Bajd 

Seansy o g. 4. 6, 8 1 10 m. 15 w. 

Dziś będą wyświetlany film: 

„CZARNY PIERROT* 

monumentatny $ 8 

arcyfilm. 

0
0
0
0
4
0
 

dramat sensacyjno-salonowy 
w 2.ch serjach, 14tu aktach. 

W rolach głównych: urocza DARY HOLM i niezrównacy HARRY PEEL. 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., 

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

W. Szczepańskiego 

KASA CZYNNA; w niedzielę ! święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 

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

Kino-Teatr 

ul. A. Mickiewicza 22, 

2 5 Najgłośniejsza 

sensacja świata 

W roli głównej. największy 

artysta Świata 

Złodziej z Bagdadu 

Dia uczni i młodzieży dozwolone! 

Douglas Fairbanks 
Przecudne widoki wschodu! Niesłychana wystawa! Genjolna gra! 

epos wschodni 

w 10 akt. 

  
  

| 
| „Polonia“ ; 

     
  

  

    

      

  

  

a aaa sa 56 o ao e4 Przy UI. Ad. Mickiewi: p)ZĄDCA ROLNY |"-—"poxTÓF 
' с * : cza ia: drżę I D ZELDOWICZ 

i i - nowoczesi 
Węgiel opałowy i Koks WANY. suchy, ciepły gospodarstwach z ° 

3 . ; prawem korzyst. z długoletnią praktybą chor,WENERYCZ- 

z dostawą do domu w każdej ilości nowoczėsn. wygod. i powažnemi reko: | NE, MOCZOPŁC. 

x poleca Ф Dowiedzieć sięz ul. mendacjami poszukuje SKÓRNE 

% Wielka 15, Dinces, posady. Hryniewicz, | od 10-1, od 5-8 w, 
Dom Handlowy „Murpol* $ Woronowo pow. Lida Sy 

а Mickiewieza 34 tel. 370. * 

000000000000060% $ wi Śmiałowska QTUDENT_ udziela $Zeldowiczowa 

| : - — į przgimiije od. godz. 9 O warunki umlarko- | RYCZNE 1. <nor. 
D-rzy Bujalski, Obiezierski | se 39., Mickiewicza wane, Zgłoszenia | DRÓG MOCZ, 

ow: lokują położnice | 46 m. 3 ustne, pisemne, ul. | prz. 12-2 i od 46 

i Waszkiewicz 1 chore z cierpie- WZP. Nr Moniuszki 27—2. Wa | 

niami kobiecemi 
: 

w Zakładzie Położniczym a opałowy i w. Zdr. Nr. 31, 

ul. W. POHUŁANKA Nr 31. W iel > ODAJE SIĘ DO 
‚ (W_nowym iokału). ę „Apiavą D „powszechnej 

SŁYNNA w zamkniętych plombowanych wozach wa x z 

WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA Ceny najniższe. н A й m ane , 

prawnuczka Lenorman, która Jagiellońska 3 m. 6, isę Rdmanda: Gie 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
rzyszłość, sądowe sprawy, o miłości 

fe d. wyzdrowiała; odnawia przyję- 

tei. 811. chowicza za Nr 12018 
a o przyjęciu na prze: 

chowanie listów za- 
  cia, od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz,, 

ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 

  

į Rurynowany 
3 Poszukiwany S Reis eca 

' Mebli znający się dokładnie i tacho- 
wo na robotach stolarskich i tapi- 
cerskich. Oferty z dokładnem poda: 
miem curicujum vitae świadectw i 
i referencji składać w Biurze Ogło- 
szeń St. Grabowskiego. Garbarska 1 
pod Nr 60001.       

PSEROGĘCOOCOPCPOLŁOPOOPO 

) NOWOOTWORZONY «ii $ 

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

POLEC A po cenach niskich: 

$ Naczynia majsyznt. 
4 Kuchenki LAS ee, 

2 Wagi i odwažniki, . ' 

® gwoždzie 

оч szczotki: swozeo 
z dostawą do mieszkań i hoteli bez $ 

kosztów dodatkowych. 

    

    

   

    

    

| przemysłowych 

stąawnycn tegoż banku 
na 8.600 rubli i za 
Nr 12019 na 8 akcje 
tegoż banku na no. 
minalną sumę 750 

rubli, jako zagubione 
unieważniają się. 

Zarząd Sp. Akc. Browaru i 
1 innych przedsiębiorstw 

«E. Lipski» w 
Wilnie podaje do wiadomości, że 
w dniu 27 lutego r.b. o_ godz. 
6-ej popoł. w lokalu Zarządu 
przy ul. Popławskiej Nr. 29 od- 
będzie się zwyczajne walne 
zgromadzenie Akcjonarjuszy z 
następującym porządkiem dzien= 
nym: 

1) Sprawozdanie Zarządu i bi: 
lans na dz. 30 września 1926 r. 

2) Instrukcja i pełnomocnictwo 
dla Zarządu oraz preliminarz na 
rok 1926—1927, 3) Wybory 
członka Zarządu i kandydata za- 
miast ustępujących z kolei, 4) Wy 
bory Komisji Rewizyjnej, 5) Wol- 
ne wnioski. 

W razie niedojścia do skutku 
zgromadzenia z powodu nie- 
przedstawienia przez statut ilości 
akcji, powtórne Zgromadzenie, 
które będzie ważne przy każdej 
ilości przedstawionych akcji, od” 
będzie się z tym samym porząd- 

* kiem dziennym w tymże lokalu 

  

Administracja 

DOBR 

poszukuje rutynowa* 

nego młodego ekono- 

ma na ordynarję, 

Oferty składać do 

Administracji Dóbr 

Belmont - Albinów 

poczta Brasław. 

    

Do wynajęcia 
2 pokoje dla mał: 
żeństwa wejście 

niekrępujące, 
można korzystać z 
kuchni, Od godz. 
11—2 i od 5—7, 

    

  

           w dniu 20-go marcar.b.o godz. 
6-ej popoł.     Potrzebny 

BUFETOWY     

uł. Subocz 21 m. 4 | 

(90444444444404442999 A Wilenski Syndykat Rolniczy 
  

PLACOWKA POLSKA 
MEBLOWA 

S. MAKOWSKI-—-Zawalna 15. 
mając 36 lat praktyki w dziale 
meblowym — wypełnia gustownie 

i tanio wszelkie zamówieria 
oraz opakowanie mebli. 

   Zawalna Nr. 9 
telefon 323. 

„poleca WĘGIEL kamienny 

o wysokiej koloryjności z dostawą 

Wilno,    

       

na wyjazd z kaucją 
1,000 zł. Informacje: 
Lwowska 7 — 12 

od 10—11. 

RUR Swój do swe- 
gol Kupujcie w poł- 

skim składzie apteca- 

nym Władysława Tru: 

biłły Ludwisarska 12 

róg Tatarskiej. 3 ga- 

tunki mydła po cenie 
Zwiedzenie zakładu do kupna nie 

obowiązuje. 

  

Gabinet kosmetyczny 

G. Okonskiego 
ul. Jagiellońska 8. 

Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 

włosów, wągrów i t. p. defektów 
skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 
kosmetycznych) plastyczny, wibra- 

cyjny, pneumatyczny, elektryczny 
'ł oraz iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. 

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

, Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

“ w Wilnie, Franciszek Legiecki w m; 

г Wiinie, przy ul. Wileńskiej Nr 28 
m. 5 zamieszkały, zgodnie z art, 

1030 UPC podaje о wiadomości 
publicznej, że w dniu 9 lutego 

1927 roku o godz. 10 rano w Wilnie 

przy ul. Adama Mickiewicza Nr 1 

odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 

leżącego do Franciszki i Stanisława 
Majewskich majątku ruchomego, skła- 
dającego się z umeblowania i pianina 
zuajdującego się w cukierni <Swite- 

gz 

  

    zismka»,  Oszacowanego na sumę 
A - zł 1,054. 
З 3921 VI. Komornik Pr. Legiecki. 
  

    

do domu. 

    

kosztu. 

Qgłoszenie. 
Władysław i Weronika Jakuczun, dzieci Adeli 

Jakuczun, ur.:—pierwszy w r. 1898, druga—W r. 1900, 

zam, w Antokałcach pow. Wileńsko-Trockiego, wnieśli 

prośby o zmianę nazwiska rodowego Jakuczun na 

nazwisko Janczewski. 
Wileński e: on pw 

rośby do powszechnej wiadomości z nadmienieniem, 

a ad uk. 4 Ueda 24 X. 19 r. (Da. U.R.P. 

Nr. 88 p. 478) wolno przeciw ich uwz lędnieniu 

zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zarzuty, 

które podać należy do Wileńskiego Urzędu Woje- 

wódzkiego w przeciągu pl od = Sch. 

w Monitorze Polskim, które jednocześnie z : 

"wileński Urząd Wojewódzki.     Wilno, dnia 31. 1. 1927 r. 

ŽAS 
BAA 
US owy B is 

ry 
| rp | CA AE A ! 

      
      
    

       

i 6 POKOI i KUCHIA 

  

  

2 przedpokoje, 
3 drobne ubikacje, 

strych, piwiarnia, 
składzik świeżo odre- 
montowane w śród. 

mieściu odnajmę 
natychmiast 1 tanio. 
Wiadomość w Biurze 

Ogłoszeń Jutana, 
Niemiecka 4, tel. 222. 

— 

DKOIK 
słoneczny 

umeblowany, 
elektryczne oświetlenie 
wejście niekrępujące, 
z całodzieninem b. 

dobrem utrzymaniem, 
2 minuty od Łukiszek. 
Ul. Jakuba Jasińskie- 

go 7 m. 1. 

gubioną książkę 
wojskową wydz 
przez P. K. U; 

Wilno, rocznik 1897 
na imię Kazimierza 
Misiewicza, wieś Pili- 
miele gm. Mickuny, 

pow. Wileński 

GUBIONO tym- 
erreżęhi prżiedkiae 

czenie wyd, przez 
19 P.A. P.S artalerji 
polowej na imię Fran- 
ciszka Kowalewskiego 

unieważnią się. 

Belmont-Albinów 2000000020 00890900090009992 

PRZETARG. 
Wydział Elektryczny 
Magistratu miasta Qilna 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy 

na dostawę 500 słupów: 

400 słupów dla sieci powietrznej 
elektrowni 10,5 mtr. wysokości 18 cm. 
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Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 1927 roku 

Oferty 
ELEKTRYCZNYM MAGISTRATU MiASTA WILNA, 

pokój 66 dnia 15 lutego 1927 r. do godziny 11-ej rano. 

0030466466066444460646464566606646 

100 słupów 
Słupy muszą być oczyszczone z kory i dostarczone na 

place: przy budce 

slupów, na plac przy źbiegu ulic Szkaplernej i Nieświeskiej 

oraz na plac przy Elektrowni Centralnej na Rybakach mniel 
więcej w równych częściach. Słupy muszą być zdrowe, proste, 

bez skaz, bez dużych sęków i zimowego cięcia. 

Dostawa powinna być zakończona w kwietniu. 

Należność za słupy ze względu na budżet może być 
viszczona poczynając od 1 kwietnia b. r. 

Rejestt Handlooų. 
Do Rejestru Handlowego Dzał A. Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod nr. 5314 wcią- 
gnięto: ; 

R. H. A. 1.—5314 Firma: Mac Ber, Siedziba w 
Michaliszkach, pow. Wileńsko-Trockim. Przedmiot— 
sklep żelaza. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel—Mac Ber, zam. tamże. 

3850—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—|. 1927 r. pod Nr. 5313 wciąg- 
nięto: 

R. H, A. 1— 5313 Firma: Łapuk Chana, Siedzi- 
ba w Michaliszkach, pow. Wileńsko-Trockim Przed- 

miot — sklep bławatny i czapek. Firma istnieje od 
1910 roku. Właściciełka—Łapuk >> a: gw 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr. 5312 wcią- 
gnigto: 

R. H A. [.—5312. Firma: Lurje Simon. Siedzi- 
ba w Lidzieul. 3 Maja 7. Przedmioi—skiep papieru 
i materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1923 ro- 
ku. Właściciel—Lurje Simon. zam. w Lidzie, przy uł. 
Szkolnej 1. 3852—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1 1027 r. pod nr. 5311 wcią: 
gnięto: : 

R. H. A. IL—5311, Firma: Lib Nachama. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul+ Suwalska 7. Przedmiot—sklep kape- 
luszy damskich i gałanterji. Firma istnieje od 1910 
roku Właścicielka—Lib Nachama zam. w Lidzie przy 
ul. Mackiewicza 45. 

3853—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—i 1927 :. pod Nr. 5310 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5310. Firma: Lewitan Mowsza Sie 
dziba w Ejszyszkach, powiecie Lidzkim. Przedmiot— 
skiep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku, 
Właściciel-—Lewitan Mowsza, zam. tamże. 

3854—VI 
  

Do Rejestru Haudlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 22 — i 1927 r. pod Nr. 5300 wciąg- 
nięto: 

> R: H.5A. 1.—5309 Firma: Lachowicz Józefa, Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 40. Przedmiot—bufet i 
bilard. Firma istnieję od 1920 roku. Właścicielka — 
Lachowicz Józefa zam. tamże. 

3855—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—1 1927 r. pod Nr. 5308 wciągnięto: 

R. H A.1.—5308. Firma: Kowarski Salomon Sie- 
dziba wLidzie, ul. Suwałska 24. Przedmiot—sklep ze- 
garków. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel — 
Kowarski Salomon zam. przy ul. Lai R 

56—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 22—i 1927 r. pod Nr. 5307 wciąg- 
nięto: 

R. H. A I. —5307. Firma: Kopelman Pesia. Sie- 
dziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep 
manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku, Właściciel- 
ka—Kopelman Pesia, zam. taruże, 

3857—VI. 

grubości w cieńszym końcu. 

13 mtr. wysokości i 18—20 cm. 

grubości w cieńszym końcu, 

transformatorowej na W. Pohulance kolo 

o godzinie 12-ej w południe. 

winne być złożone w WYDZIALE 

Wwadjum 5. 
Dyrektor Elektrowni Miejskiej Inżynier Glatman. 
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Do Rejestru Handłowego Dział A. Sądu Okr. 
w.Wilnie w dn. 22—|, 1927 r. pod Nr. 5306 
wciągnięto: 

R. H. A, l. 5306 Firma: Kudłańska Asna. Sie- 
dziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
spożywczy, kolonjalny i gałanterji. Firma istnieje od 
1918 roku. Właścicielka—Kudłańska Asna, zam. tamże. 

3858— VI 
  

“ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22—! 1927 ;. pod Nr. 5305 wciągnięto: 

| R.H. A. 11—5305. Firma: Kotlarski Benjamin. 
Siedziba w Lidzie ul. Rynek 18. — Przedmiot—sklep 
spożywczy, kgionjalny i gałanterji, Firma istnieje od 
1906 roku. 
tamże. 3859—VI 
  

_„ „Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 22—1 1927 r. pod Nr. 5304 wcią- 
gnigto: 

R. H. A. I.—5304. Firma: Kac Lapidus Siedziba 
w lwju, pow. Lidzkim, Przedmiot — biuro podań i 
prośb. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel—Kac 
Łapidus, zam. iamże. 

3860—VI 

Db Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 22—1 1927 roku. pod Nr. 5308, wcią: 
gnięto: 

„.. R H. A. 1—5303. Firma: Jurkański Mowsza. 
Siedziba w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot — 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel-— 
Jurkański Mowsza, zam. tamże. 

3861—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—] 1927 r. pod Nr. 5302 wcią-- 
gnięto: 
„R. H. A. I. 5302. Firma: Horodecki Dominik. 

Siedziba w Rabuniu, pow. Wilejskim. Przedmiot — 
sklep różnych towarów Firma istnieje od 1925 roku. 
% łaściciel—Horodecki Dominik, zam. tamże, 

3862—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 22—l 1927 r. pod Nr. 5301 wcią 
gnięto. 

R. H. A. 1.—5301. Firma: Goldberg Nusin. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Szawelska 2. Przedmiot — sklep 
bławatny. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka— 
Goldberg Nusih, zam. przy ul. Kasztanowej 3. 

3863— VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 22—! 1927 roku pod Nr. 5316 wcią- 
gnięto. 

R. H. A. 1.—5316. Firma. „S.i A. Minikies S-ka.” 
Przedmiot — sklep wyrobów powrozniczych, wojło- 
ków i biczysk. Siedziba—Wilno, ul. W. Świętych 17. 
Firma istnieje ed 1927 roku. Wspólnicy zam, w Wile 
nie: Salomon Minikies przy ul. Beliny 11 i Aron Mi- 
pikies przy ul. W. Świętych 17. Spółka firmowa, za- 
warta na mocy umowy z dnia 10 stycznia 1927 r. 
na czas nieograniczony. Zarząd należy do obydwóch 
wspólników i tylko oni obaj łącznie pod stemplem 
firmowym mogą w imieniu szółki podpisywać wszel- 
kie weksle, zobowiązania, umowy, pienipotencje i in- 
ne dokumenty dotyczące prowadzenia spółkowego 
przedsiębiorstwa. 

3871—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 25—1 1927 r. pod Nr. 5360 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5360. Firma: „Gerfung S. i Sz. 
Krasnosielski S-ka", Przedmiot—sklep mąki, soli, 
zboża i kaszy. Siedziba—Lida ul. Suwalska 23. Firma 
istnieje od 1922 roku. Wspólnicy zam, w Lidzie: Sa- 
mue! Gorfung przy ul. Komercyjnej 6i S-ew:ł Kras 
snosieiski przy uł. Suwalskiej 46. Sgółka firmowa 
przyobieczona w umowę pisemną w dniu 4 stycznia. 
1927 r. i zawarta na czas nieokreślony. Zarząd należy 
do obydwóch wspólników i kaźdem z nich samodziel- 
nie uprawniony jest do podpisu za spółkę. 

3872—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 22—! 1927 roku pod Nr. 5291 wcią 
gnięto: 4 

R. H. A. 1.—5291, Firma: „F. Błosztejnowa, 
I. Zarecki dzierżawa Parowego Młyna Walcowego- 
Mejłacha Pupko w Lidzie S-ka firmowa*, Przedmiot— 
eksploatacja młyna parowego. Siedziba Lida, ul. Su- 
walska 70. Firma istnieje od 1927 roku. Wspólnicy 
zam. w Lidzie: Fryda Błosztejnowa i Jozef Zarecki, 
Kierownikiem spółki jest Józef Zarecki i do niego 
należy reprezentacja przedsiębiorstwa. Weksle, czeki, 
pełnomocnictwa wszelkiego rodzaju, umowy i wszel- 
kie zobowiązania winny być podpisywane pod stem- 
plem firmowym przez obu współników łącznie. Spół= 
ka firmowa zawarła w dniu 5 stycznia 1927 r. na 
czasokres dwuletni, z prawem automatycznego prze- 
diuženia na dalsze dwuletnie okresy, o ils na trzy 
miesiące przed upływem terminu nie nastąpi wypo- 
wiedzenie spółki przez któregokolwiek z 

73 —VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 24—! 1927 r. pod Nr. 5346 wcią- 
gnięto: 

R. H. A, 1.—5346, Firma: Berkowicz Brocha. 
Siedziba w Lidzie, uł. Krzywa 7. Przedmiot — sklep 
mączny i bakalejny. Firma istnieje od 1919 roku. 
Właścicielka — Berkowicz Brocha, zam. tamże. 

3874—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu. 24—! 1927 r, pod Nr. 5347 wcią” 
gnięto: 

R. H. A, I. 5347. Firma: Berkowicz Sosia, Sie- 
dziba w L dzie, ui. Suwalska. Przedmiot—sklep spo- 
żywczo-kolonjalny, Firma istnieje od 1920 roku. Wła- 
ścicielka—Berkowicz Sosia, zam. przy ul. - Jarosław” 
skiej 1. 3875— VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 24—1 1927 r. pod Nr. 5348 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5348. Firma: Berkowicz Chana. Się- 
dziba w Lidzie, ul. Rynkowa 50. Przedmiot — sklep 
manufaktury. Firma istnieje od 1918 roku. Właścielka 
—Berkowicz Chana, zam. przy ul. pi 3, 

—VI 
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Właściciel — Kotlarski Benjamin, zam. № „I 
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