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Filip Egaiites 
W dyskusji © budżecie minister- 

stwa sprawiedliwości posłowie Wyz- 
wolenia, Endecji i P.P.S. szli razem. 

Udział związku ludowo-narodowego 
w tej tyraljerze jaknajgorzej zaszko 

dzi temu stronnictwu. Jeśli chodzi: 
przynajmniej o nasz kraj, o nasze 

kresowe społeczeństwo to pewni je. 

steśmy, że niemądry atak na osobę 

min. Meysztowicza, tak popularnego 

ze względów znanych i zrozumiałych, 
zrobi u nas  jaknajfatalniejsze wra- 
żenie. 

Do ataku przeciw ministerstwu 

spraw wojskowych poszli zgodnie 

znowuż socjaliści z endekami, W 
czasie onegdajszej dyskusji ks. Se- 

weryn Czetwertynski, poseł związku 

we w P. K. 0. Nr 80259. | 

Wydanie 
WARSZAWA, 4. ll. PAT. Otwie- 

rając dzisiejsze posiedzenie Sejmu, 
marszałek zaznaczył, że punkt 1, 
mianowicie sprawozdanie o wnios- 
kach o wydanie 5-ciu posłów, musi 
być odłożony z uwagi na to, iż refe- 
rent pos. Dobrzański nie ukończył 
feszcze swego sprawozdania, 

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

niezamówionych nie zwraca. Redakcja rękopisów 

lzba przystąpiła do dalszego roz- 
patrywania budżetu M-stwa Spraw We- 
wnętrzn. Po referacie pos. Rusinka i 
przemówieniach posłów Kozłowskiego 
i lkowa dalszą dyskusję odroczono i 
przystąpiono do sprawy wydania 5-u 
posłów. 

Referat pos. Dobrzańskiego: 

W imieniu komisji regulaminowej 
i nietykalności poselskiej, sprawę re- 
ferował pos. Dobrzański.  Refe- 
rent odczytał pismo prokuratora 
przy Sądzie Apelacyjnym wileńskim, 
które minister Sprawiedliwości skie- 
rował do marszałka Sejmu, © wyda- 
nie posłów Taraszkiewicza, Rak-Mi- 
chajłowskiego, Miotły i Ноюмаста, 

+". Są oni w stanie oskarżenia z art. 102 
ludcwo - narodowego z  takiemi część |-a i 110 część | p. 2 kodeksu 

wystąpił refleksjami: karnego o fo, że działając wspólnie 
Na zjeździe w Nieświeżu Marszałek Pił- z jnnemi osobami brali udział w kie- 

sudski przemówił jako inśpirator polityczny. rowniczych organizacjach komunisty- 

Gdybym ja był Radziwiłłem, nie był bym cznej partji polskiej i komunistycz- 

na ten zjazd ściągał tuzów politycznych, nej partji zachodniej Białorusi oraz, 
lecz wszystkich członków rodziny Radziwił- że z polecenia centralnego komitetu 
łów i przy tym grobie kazałbym im przy- tych party] utworzyli skoordynowaną 
siądz, że będą postępowali tak samo, jak ten grupę kierującą działalnością ugrupo- 

poległy żołnierz. A gdybym był Marszał- wań politycznych jawnych jak biało- 

kiem Piłsudskim, nie przemawiałbym do; ruskiej włościańsko-robotniczej Hro- 

Radziwiłłów, jako do rodu, lecz starałbym mady i niezależnej partji chłopskiej a 

się stworzyć w Polsce nową arystokrację to w celu wykorzystania tych ugru- 

dobrze zasłużonych synów Ojczyzny, bez powań dla dążeń rządu ościennego 

względu mna to, skąd pochodzą. Stwo- państwa, polegających na przygoto- 

rzyłbym wielką grupę ludzi oddanych waniu putchu zbrojnego celem oba: 

nie rodom, nie partjom, ale Ojczyźnie. lenia istniejącego w Pafistwie Pol 

Czy marsz. Piłsudski przemawiał skiem ustroju politycznego i oderwa- 

w Nieświeżu demokratycznie, czy nia od Rzeczypospolitej części je] 
: . terytorjum. Akcja ta stoi w ścisłej 

antydemokratycznie?—Nie potrafię na» łączności z ogólną akcją komunis- 
* to odpowiedzieć. Dość że dźwięćzne tycznej międzynarodówki i pozostaje 

słowa wodza legionów |przerzynały pod ścisłym nadzorem i dyrektywami 

banałność, szablonowość i niepospo- komunistycznej partji Polski zależnej 

4 równie dobry zrobią 

lity był ten hołd herbowej tradycji od kominternu, 

wielkiego rodu na wolnej ziemi pol- 

skiej wypowiedziany. Nie można tego 

powiedzieć o słowach ks, Czetwertyń- 

skiego. Banalny frazes demokratycz- 

ności, którego nałykaliśmy się dosyta» 

który każdy powiedzieć potrafi o 

każdej porze dnia i nocy. I dlatego 

wolimy zamiast się wdawać w dy- 

skusje o inspiratorstwie czy nie - 

sniratorstwie, wolimy szczerze powie- 

dzieć, że cała ta poza Filipa Egalite 

z którą wystąpił ks. Czetwertyński nie 

wydaje się nam zbyt tortunną. 

Przechodząc od onegdaj do wczo- 

raj, chcielibyśmy podkreślić niezrozu- 

miałe dla nas stanowisko koła žy- 

dowskiego. Piszemy niezrozumiałe, 

do właśnie na lamach riaszego dzien- 

nika twierdzimy, że oświeceńsze, Za- 

możniejsze klasy społeczeństwa Ży: 

dowskiego są raczej naszym sojusz- 

nikiem w walce z propagandą bol- 

szewicką. Chcielibyśmy i siebie i na- 

szych czytelników utwierdzić w tem 

przekonaniu, lecz oto S 

nie ro - bolszewickie 

aa Schreibera z koła ży- 

dowskiego zdają się być jakgdyby 

umyślnie wymierzone przeciwko ta- 

kiemu przekonaniu. Koło żydowskie 

10 przecież buržuazyjūa grupa w na- 

szym sejmie? Dlaczego broni bolsze- 

wików? Czyż nie rozumie, jak to 

wzmacnia argumenty antysemitów? 

Rozumiemy, że żydzi są W Opozy- 

cji. Lecz pomiędzy opozycją a _filo- 

bolszewickiemi wnioskami powiniek 

być pewien dystans. I oto po—dawne- 

mu okazuje się, że najgerszym prze- 

ciwnikiem porozumienia z żydami 

jest ten nieznośny ich temperament, 

ta ich nieznośna tęsknota do prowo- 

kacyjnych gestów i manifestacyj. 

Do manifestacyj tego samego ro" 

dzaju co wniosek pos. Schreibera za- 

liczyć można wypowiadanie Się „tak 

napozor zrownowažonego p03- Reicha 

przeciw przedłużeniu kadencji obec- 

nego Sejmu. — Odroczenie wybo- 

rów — to dla Polski nie sprawa 

partyjna, lecz sprawa państwowa.. 

Wszystkie partje na tem odroczeniu 

interes, lecz 

przedewszystkiem zyska ma tema inte- 

res państwa, Rewelacje Wyzwolenia 

o Wojewódzkim, Hałki o Wyzwole- 

Następnie mówca podaje szcze: 
góły o działalności arzsztowanych po* 
słów. Akcja kierowana przez nich nie 
uszła uwagi władz polskich z 5 ciu 
okręgów sądowych na wschodzie. 
Komisja regulaminowa otrzymała do- 
kładne sprawozdania i materjały o 
sprawach toczących się tam, Ze spra- 
wozdań tych wynika, że Hromada 
nawoływała do akcji antypaństwowej, 
a oskarżeni należeli również do par- 
tji komunistycznej uważając Hromadę 
tylko za płaszczyk dla łatwiejszej dzia- 

ość: bo Hromada istniała jawnie. 
Powstała szajka szpiegowska 
działająca na rzecz ościennego 
państwa, działająca w porozu- 
mieniu z żołnierzami pewnego 
baonu pogranicznego. Jest to 
dowód wciągania żołnierzy do akcji 
przeciwpaństwowej.  Hurtki prowa- 
dzą ćwiczenia wojskowe, mają broń 
i szerzą wieści, że do  Wielkiejnocy 
wybuchnie rewolucja. Białoruś będzie 
oderwaną, a środki na to istnieją. 
Wszystkie zeznania świadków po- 
twierdzają, że posłowie ci jawnie mó- 
wili o pewstaniu na wiosnę w poro- 
zumieniu z Rosją i środkach pienięż- 
nych stamtąd płynących. Hromada 

liczyła przeszło 61,000 członków. 
Pouczane, żeby mordować  policjan- 
tów, zasypywać władze skargami by. 
je dezorjentować, a na hasło wybu- 
chu przerwać komunikację kolejową. 
Jak Hromadą tak i niezależną partją 
chłopską kierowała zakonspirowana 
grupa komunistyczna, Kierownikiem 
niezależnej partji chłopskiej został 

zamianowany przez komintern 

pos. Wojewódzki ale nie zaraz. 
Komintern początkowo nie godził się 

na jego osobę ze względu na jego 
przeszłość i mianował go dopiero po 

złożeniu przezeń na piśmie wyjaśnień 

ipo zobowiązaniu stawienia się na 

sąd rewolucyjnego trybunału w Mo- 
skwie oraz po publicznem wydaniu 

dobrej opinji przez Taraszkiewicza i 
Rak-Michajłowskiego. 

Wszystkie czyny zarzucane posłom 

stanowią zbrodnię pospolitą mającą 

charakter ciągły i zachodzi przytem 
schwytanie na gorącym uczynku. Pa- 

zostawienie posłów na wolnej stopie 

umożliwiłoby wpływanie w sposób 

szkodliwy na przebieg sprawy i nie 

dawałoby gwarancji stawienia ich 

przed sądem. Zdaniem Sądu Okrę- 

gowego wileńskiego i sędziego śŚled- 
czego, art. 110 nie mówi o zbrodni 
politycznej, lecz o zbrodni pospolitej, 

kwalifikując ją jako zdradę kraju 
w porozumieniu z obcem mocar- 

stwem. Zachodzi pytanie, czy art. 

21. Konstytucji zostałby pogwałcony. 

Artykuł ten mówi, że poseł może być 

aresztowany jeżeli zostanie przychwy* 

cony na gorącym uczynku zbrodni i 

jeżeli aresztowanie jego jest niezbęd- 
ne dla prowadzenia danej sprawy 
i usprawiedliwione okolicznościami 
śledztwa. "WP 

Sprawa ta ma wielką doniosłość 
jako Średek profilaktyczny. Blisko 

70.000 członków hurtków — byli to 

ludzie prości, którzy tylko ulegli kie- 

rownictwu i o ile ich kierownicy by- 

liby pozbawieni możności wykonania 
swego planu, hurtki same nie pro- 

wadziłyby tej akcji. Dopuszczając do 
wybuchu powstania na Białorusi, 

rząd wziąłby na siebie odpowie- 
dzialność za nieobliczalne nastę- 
pstwa. Rząd wolał trzymać się hasła 

„wojna wojnie* i przeszkodził putcho* 
wi. Teraz Sejm powinien zgodzić się na 
żądanie sądu, aby społeczeństwo nie 
powiedziało, że Szjm oprócz wszyst- 

kich innych zasług stał się jeszcze za- 
służonym dla zdrajców Państwa. To 
nie jest w interesie Sejmu ani demo- 
kracji polskiej. O godz. 2 m. 30 za- 
rządzono przerwę do godz. 3-ej min. 

30 po poł. 
Dyskusja. 

Po przerwie, w dyskusji nad kwe- 
stją wydania posłów przemawiali po- 
słowie Rogula (Biał.) przeciwko wy- 

daniu, Szrajber (Koło Żyd.) przema- 
wiając przeciwko wydaniu uzasadniał 

wniosek mnieĮszošci, pos. Marweg 

(ZLN) za wydaniem, Ballin (N.P.Ch.) 
przeciwko, Sochacki (Kom.) przeciw- 
ko wydaniu. 8 

Poseł Lieberman (PPS.) przemawiał 
za wydaniem, pos. Jaremicz (Ki, Biał) 
przeciw wydaniu, pos. Strański (ChD) 
za wydaniem. Po dyskusji marszałek 
poddał pod głosowanie wniosek, for- 
malny posła Śchrejbera (Koło Żyd.) 
o przekazanie sprawy wydania 5-u 
osłów z powrotem do komisji regu- 

laminowej, która miałaby wyłonić 
specjalną podkomisję w składzie 3-ch 
posłów, a zadaniem tej . podkomisji 
byłoby ponowne, szczegółowe rozpa- 
trzenie sprawy. 

W głosowaniu przez drzwi za 
wnioskiem oświadczyło się 100-ciu 

posłów, przeciwko wnioskowi 163— 
wobec tego wniosek upadł. Po gła- 
sowaniu wynikła na ławach kumuni- 
stów ogromna wrzawa w czasie której 
marszałek zarządził przystąpienie do 
imiennego głosowania, przedewszyst- 
kiem nad wydaniem posła Taraszkie- 
wicza, następnie kołejno nad wyda: 
niem  Rak-Michajłowskiego, Miotły, 
Woloszyna i Holowacza, 

niu i t d. i t. d.,te wszystkie brudy, społeczeństwo polskie więcej nabędzie 

to ten obrzydliwy przedsmak tych Sił do przeżycia tego ciężkiego kry- 

odmętów, w które rzucone będzie zysu jakim są Wybory powszechne 

społeczeństwo polskie w razie wybo- W państwie podminowanem hurtkami 

rów na jesieni. Miejmy nadzieję, że i cieniem twierdz niemieckich na swo- 

za jakie półtora, dwa lata i partje i ich granicach. Cat, 

Podczas gdy obliczano głosy, 
marszałek zarządził głosowanie nad 
rezolucją Schreibera, pokrywającą 
sic z pierwszą częścią rezolucji 
Sochackiego. Rezolucja stwierdza, 
że aresztowanie 5ciu posłów bez 
uprzedniego zezwolenia Sejmu było 
niezgodne z art. 24 Konstytucji. Przed 
głosowaniem tem marszałek zwrócił 
uwagą, že istnieje decyzja Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie, wydana naskutek 
odwołania się 3-ch aresztowanych 
posłów w kwestji środka zapobiegaw- 
czego. Sejm może oczywiście w tym 
stanie rzeczy powziąść rezolucję, lecz 

będzie ona miała znaczenie tylko te- 

oretyczne, W głosowaniu. rezolucja 

Schreibera większością głosów upa- 

dla. Co do rezolucji posła Sochac- 
kiego, a właściwie drugiej jej części 
marszałek oświadczył, że nie poddaje 
ej pod głosowanie jako niezgodną 

z Konstytucją. Po 20-minutowej przer- 

wie w czasie której ukończono „Obli- 

czanie głosów, marszałek ogłosił na- 

_stępujący wynik: 
Za wydaniem Taraszkiewicza 159 

gł, przeciw 89, 12 kartek nieważnych; 
za wydaniem  Rak-Michajłowskiego 
165 gł., przeciw 83, 11 nieważnych; 
za wydaniem Miotły 166, przeciw 83- 
4 nieważnych; za wydaniem Woło, 
szyna 165, przeciw 85, 9 nieważnych; 
za wydaniem  Hołowacza 165, prze- 
ciw 84, 10 kartek nieważnych. 

| Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 1 naj- 
wydatniejszą far! do _ bielizny 

> i celów mietiakich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia, 

  

  

DEBATY W PARLAMENCIE NIEMIECKIM. 
BERLIN, 4 Il. PAT. Drugi dzień wielkiej debaty nad expose rządo- 

wem przybrał niezwykły charakter polemiki pomiędzy przedstawicielami 
dwuch największych frakcyj rządowych. Polemikę przeprowadził w imieniu 
centrum przewgdniczący frakcji centrowej Reichstagu poseł Guerard, który 
z naciskiem dał wyraz nadziei, iż kontakt między socjalistami a centrum 
nie zostanie zerwany aczkolwiek narazie oba stronnictwa muszą iść róż: 
nemi drogami. 

Guerard zwrócił się z kolei do hr. Westarpa, żądając wyjaśnień, co 
znaczyło oświadczenie, iż o polityce porozumienia nie może być mowy 
dopóki choć jeden żołnierz obcy stoi na ziemi niemieckiej, oraz czy nie- 
miecko-narodowi akceptują decyzję w sprawie kompromisu co do twierdz 
wschodnich czy też nie. Partji ludowej Stresemanna zarzucił mówca  nie- 
dopuszczalne w stosunkach międzynarodowych wciąganie do polityki we- 
© nętrznej osoby przedstawiciela Watykanu msgr. Paccelli i nieprzyzwoite 
atakowanie go w prasie. Przemówienie swe zakończył przedstawiciel cent- 
rum oświadczeniem, że jego stronnictwo nie przyłączy się do hasła „Precz 
z socjalistami", które rzucił wczoraj Westarp i że centrum bez udziału 
nacjonalistów regulować będzie swój stosunek do socjalistów i innych 
stronnictw. Biorąc wzgłąd na położenie zewnętrzne, centrum weźmie się 
do pracy państwowej wraz z koalicją pod hasłem „Ojczyzna ponad partje*. 

Jako drugi mówca przemawiał przewodniczący frakcji demokratycznej 
proj. Koch, który stwierdził, że demokraci pozostają w opozycji i będą 
czuwać ażeby osoby wchodzące w skład rządu postępowały ściśle w myśl 
wytycznych programu rządowego. : 

Następnie wszedł na trybunę hr. Westarp, ażeby złożyć formalne 
oświadczenie, którego zażądało od niego centrum i które sformułowane 
zostało dzisiaj w toku narad gabinetu oraz między Westarpem a  prze- 
wodniczącym centrum posłem CGuerardem. Westarp oświadczył, że w od- 
powiedzi na zapytanie Guerarda chce wystąpić przeciwko błędnym tloma- 
czeniom jego przemówienia, które ukazały się w prasie. Politykę rewanżu 
—oświadczył Westarp—które to słowo, co stale twierdziłem, nie jest ro- 
dzimem niemieckiem, uważałem zawsze za wykluczoną. 

Niezrozumiałe dla mnie jest wzburzenie, wywołane stwierdzeniem 
faktu, że w uchwalonej decyzji co do twierdz wschodnich i co do mater- 
jałów wojennych ministrowie niemiecko-narodowi nie brali udziału, a to 
z tej prostej przyczyny, że część ich nie była jeszcze mianowana, a więc 
nie objęli jeszcze urzędowania. Naturalnie, że ministrowie 'niemecko « паго- 
dowi skoro Się stałi już członkami gabinetu gotowi są wykonać tę de- 
cyzję. Wreszcie przekonanie, że dzieło wzajemaego porozumienia nie jest 
urzeczywistnione dopóty dopóki kraj niemiecki zajęty jest przez obce 
wojska, jest przekonaniem powszechnem. Stąd wynika właśnie koniecz- 
ność uzykania w dalszych rokowaniach ostatecznej ewakuacji. 

W czasie przerwy, konwent senjorów uchwalił, że głosowanie nad 
wotum nieufności dla rządu odbędzie się w sobotę. 

Nadzwyczajne posiedzenie gabinetu Rzeszy, 
BERLIN. 4.1. Pat. Z kół dobrze poinformowanych dowiaduje się 

Berliner Tageblatt, że wczoraj bezpośrednio po zakończeniu debaty w 
Reichstagu gabinet Rzeszy zebrał się na nadzwyczajne posiedzenie, w toku 
którego minister finansów i Kochler (centrowiec) kategorycznie zażądał, 
by niemiecko-naródowi ministrowie złożyli oficjalne oświadczenie wypo- 
wiadając się przeciw zawattym w przemówieniu hr, Westarpa dwuznacz- 
nikom. W razie gdyby nieporozumienie wywołane wystąpieniem hr. 
Westarpa nie zostało calkowicie wyjaśnione, min. Koehler zagroził, iż z 
faktu tego wyciągnie konsekwencje, 
RETRO ITT G II KISS RO BZ ZETA SAKE DA ZBROI 

Nota protestu rządu kantońskiego 
HANKOU, 3III (PAT). Korespondent agencji Hawasa donosi: Minister 

spraw zagranicznych rządu kantońskiego Czen, zrywając rokowania z 
O 'Malleyem, przesłał na jego ręce notę protestującą przeciwko koncen- 
tracji wojsk angielskich w Chinach. Nota zaznacza, że Japoficzycy i Ame- 
rykanie, aczkolwiek posiadają bardzo poważne interesy w Chinach, jedna- 
kowoż nie uciekają się do użycia siły zbrojnej. Czen oświadcza: nacjona- 
liści Chińscy są niezadowoleni z propozycyj angielskich, lecz gotowi są 
dyskutować o warunkach ugody, opartej na słusznych podstawach, likwi- 
dującej wszystkie sporne sprawy między Anglją a Chinami, pod warun- 
kiem jednak, że rokowania odbywać się będą w atmosferze wolnej od 
wszelkich gróźb. Odbywająca się atoti koncentracja sił angielskich po- 
zwała wnioskować, że przeciwko nacjonalistom  przedsięwzięte zostały 
środki przymusu, dlatego też rząd nacjonalistyczny zdecydowany jest 
przeczekać okres przymusu, zanim da upoważnienie do podpisania ukła- 
du, normującego statut koncesji angielskiej w Hankou. 

Komitet „chiński*, 
LONDYN, 4 II. Pat. jak donosi Daily News, gabinet ma powołać 

do życia specjalny komitet, któryby się miał zająć bacznie sprawami Chin. 
W skład komitetu wejść mają Baldwin, Chamberlain i Balfour. 

СТЛНИТЕИЩИКСА 

Echa wolmarskiego „putschu“. 
RYGA, 4 II. Pat. W wyniku śledztwa przeprowadzonego w sprawie 

wypadków w Wolmarze, minister spraw wojskowych zarządził uwolnienie 
jednego oficera i 5-u podoficerów. Pozostają w więzieniu jedynie por. 
Olins i sięrżant Lapko, Na pierwszym ciąży zarzut niesubordynacji. 
RAANOCHRNERZNNZNANAPZONORNOGNOGRAK 233900530600009002R0000PRRONDNDDR 

ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

szym i dotąd niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

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

Barański, Barcikowski i $-ka 

„Warszawa, ul. Zgoda 1, Teiefon 131—62, 101—37. 
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W n—ch świątecznych 

  

Sejm i Rząd. 
Opieka społeczna, 

WARSZAWA, 4—II. Pat. Senacka 
komisja skarbowo-budżetowa — рггу- 
stąpiła dziś rano do obrad nad bu- 
dżetem M-stwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej. Referował sen. ks. Albrecht 
(Ch. D.). W dyskusji podkreślano- 
konieczność unifikacji wszystkich dzia= 
łów ubezpieczeń i przekazania opieki 
społecznej samorządom. Obecny na 
posiedzeniu komisji min. Jurkiewicz 
wypowiedział się za przekazaniem 
opieki społecznej samorządom i o- 
świadczył, że M-stwo opracowuj 
projekt unifikacji działów ubezpieczeń. 
Dalszy ciąg posiedzenia odbył się 
po południu, 

Komisja skarbowo-budżetowa pro- 
wadziła na popołudniowem posiedze- 
niu szczegółową dyskusję nad budże» 
tem M-stwa Pracy i Opieki Społecz. 
nej. W wyniku obrad zaproponowa- 
no następujące zmiany: 10 proc. 
podwyżkę uposażenia urzędników, 
analogicznie do podwyżek w innych 
ministerstwach, wstawienie pozycji 
100.000 zł. tytułem opłat od praco- 
dawców w Niemczech z równoczes- 
nem przeznaczeniem tej kwoty na 
opiekę nad emigrantami, W dziale 
opieki nad emigrantami przyjęto wnio- 
sek, ażeby w miarę napływu docho- 
dów część z nich przeznaczyć na bue 
dowę Domu Polskiego dla robotni- 
ków w Paryżu. Następne pusiedze- 
nie komisji 8 b. m. Na porządku 
dziennym będzie referat sen. Krzyża- 
nowskiego o budżecie M-stwa Spraw 
Wewnętrznych. 

N. P. Ch. protestuje. 
Po ogłoszeniu w Sejmie wys 

niku głosowania celem sprostowania 
faktów zabrał głos pos. Adolf Bon 
(N. P, Ch.), protestując przeciw za» 
rzutom wysuniętym przez niektórych 
mówców jakoby stronnictwo jego 
było zależne i było w kontakcie z 
kominternem 1 korzystało z tego 
źródła z jakichkolwiek funduszów. 
Po tem przemówieniu na ławach kc- 
munistów i części Białorusiaów rez: 
poczęło się znów stukanie w pulpity. 
Marszałek zamknął posiedzenie i na- 
znaczył następne na dzisiaj, sobotę, 
godzina 10-ta rano. 

Regulacja w Gdyni. 

„ GDAŃSK, 4 Il. PAT. Według do- 
niesienia Baltische Press bawiłae ostate 
nio w Gdyni komisja ministerjalna, 
która odbyła z przedstawicielami m. 
Gdyni konferencję na temat uregulo- 
wania planu zabudowania m, Gdyni, 

Ratyfikacja umów, 

WARZAWA, 4 Ii. PAT. Sejmowa 
komisja spraw zagranicznych przyjęła 
projekty ustaw w sprawie ratyfikacji 
konwencji epiumowtj i umowy pol: 
sko-niemieckiej re guiującej ruch ko- 
lejowy. i 

  

Podziękowanie, 
Wieice Szanownemu Panu 

Profesorowi Dr. Lucjuszowi 
Szymafskiemu, jego asystentowi 
Dr. Abramowiczowi za uratowanie ' 
mego wzroku oraz W,Sz. Panu prof. 
Dr. Januszkiewiczowi, Dr. Rudziń- 
skiemu, ,Dr. Klukowskiemu i cale- 
mu Epersomelowi 11 kliniki chorób 

wew. U, S$. B. za troskliwą opiekę 
podczas mojej choroby—składam na 
tem _— miejscu gorące i serdeczne 
podziękowanie. 

4 II 1927 r. 

" Ks. Józef Alchimowicz.     

  

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca ošwia- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud  utrwała granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8 

  

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

praktyczną jak teoretyczną, 
Pięć lat praktyki w majątkach pro 
wadzonych intensywnie w Poznań: 
skiem i na Pomorzu. Zna 516 na 
hodowli bydła, oraz na wszelkiej 
książkowości gospodarczej. Posłada 
dobre świadectwa oraz rekomendacje. 
Łaskawe oferty EE _ kierować: 
Cicheiski Piotr Maj. Święte, poczta 
Plesewo, pow; Grudziądz (Pomorze).



ZACHOWAWCY A RZĄD. 
W „Dniu Polskim* z dn. 8 grud- 

nia r. z., ukazał się artykuł p. Alfa 
pod tytułem „Dwa šwiatopoglądy“, 
omawiający stosunek zachowawców 
do Rządu. Autor, przeciwstawiający 
stanowisko nasze stanowisku Obozu 
Wielkiej Polski, pisze w konkluzji: 

„Między Obozem Wielkiej Polski, 
a konserwatyzmem istnieje nieporo- 
zumienie, którego nie usuną ani wy» 
stąpienia przeciwko hasłom radyka- 
lizmu* społecznego, ani najrozsądniej- 
szy chociażby program gospodarczy. 

„Prawdziwy konserwatysta stawia 
interes Państwa ponad wszystko. Su- 
mienie nakazuje mu zawsze wiernie 
Państwu służyć, zawsze i wszędzie 
dla Państwa pracować i to nawet 
wtedy,gdyby praca ta była twardą i 
niewdzięczną. 

„Ideol. gja ta będzie dla obozu 
Narodowo - Demokratycznego,  cho- 
ciażby się on nazwał Obozem Wiel- 
kiej Polski, niezrozumiałą. Tej ideolo- 
gii nie rozumie ten, który, tworząc 
ciganizację mającą objąć tylko część 
narodn czyni to w myśli, że „zorga- 
nizowany należycie naród, jest po- 
tęgą, Której nic na jego ziemi prze- 
ciwstawić się nie zdoła". Nic, a więc 
nawet nie Państwo. 

„Drogi, po których kroczą p. 
Dmowski i konserwatyzm, rozchodzą 
się bardzo daleko. Idą wprost w 
przeciwnym kierunku; dla zachowaw- 
czo myślących potęgą, której nic 
skutecznie przeciwstawić się nie zdo- 
ła, może być tylko Państwo, t. į, or- 
ganizacją przyrodzona, nie sztuczna, 
wszystkich bez wyjątku obywateli 
kraju obejmującą”. 

Artykul powyższy wywołał ostrą 
krytykę teraźniejszej opozycji, oczy- 
wiście powierzchowną, lecz mogą- 
cą obałamucić część opinii publicz- 
nej, insynuowano bowiem konserwa- 
tystom, iż w razie nastania dajmy na 
to, rządów bolszewickich będziemy 
również je popierali i z nimi szukali 
współpracy! Otóż stanowisko nasze 
wobec Rządu nie jest niczem innem, 
jak ścisłem zastosowaniem się do 
najczystrzej doktryny Kościoła kato- 
lickiego i rzecz dziwna, że nasi opo. 
zycjonišci o tem nie wiedzą, W En- 
cyklice swej „O pochodzeniu władzy 
państwowej* papież Leon Xill cytuje 
słowa św. Pawła Apostoła, który nie- 
ustannie i gorąco zalecał chrześcja- 
nom, poddanym pogańskich cesarzy, 
posłuszeństwo i uległość rzymskim 
władzom. Obowiązek szanowania wła- 
dzy istniejącej rozwija wielki papież 
obszernie tak w tej Encyklice, jak w 
RY a Vo w liście do E- 
piskopatu francuskiego z 16 lutego 
1892 roku: ч ч 

„Zmiany rządów ograniczają się 
jedynie do ich formy politycznej, albo 
do sposobu, w jaki są przekazywa- 
ne; nie dotyczą one bynajmniej 
władzy samej w sobie. Pozostaje 

Dnia 5 lutego br. w salonac 

Odbędzie się 

doroczny 

ul. Ad. Mickiewicza 13 

Lista pp. Gospodyń i Gospodarzy ogłoszona będzie w dniach 
najbliższych. 
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Znane ze swojej dobreci wedliny wiejskie wyrabiane przea Lucję 

R Wysocką w majątku CHOCIEŃCZYCE znajdują się w handlu, 

OZNACZONE PLOMBAMI FIRMOWEMI. 

Warszawskiej Zamkowa 3, w D.-H. Baneł Mickiewicza 23, 

B. Gełębiowscy Trocka 3 i Stępkowski Mickiewicza 20. 
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ona niewzruszoną i wymaga uszano- 
wania, albowiem, traktowana w swej 
istocie, istnieje ona i narzuca się sa- 
ma przez się dla dobra ogólnego, 
które jest najwyższym celem i daje 
początek społeczności ludzkiej. inne- 
mi słowy, we wszelkich okoliczno- 
ściach władza cywilna, jako taka 
idzie od Boga i zawsze od Boga. 
Non est enim potestas nisi a Deo. 

A cóż w takim razie mielibyśmy 
czynić w razie zapanowania u nas 
sowietów? Otóż w pierwszej z wy- 
żej zacytowanych Encyklik, pisze Le- 
on XIII: 

„Jeden jest tylko powód uwalnia- 
jący ludzi od posłuszeństwa, miano- 
wicie gdyby żądano od nich czegoś 
przeciwnego prawu naturalnemu 
czyli Bożemu, tam bowiem, gdzie 
zachodzi pogwałcenie prawa natury 
lub woli Bożej, zarówno sam rozkaz, 
jak wykonanie go byłoby zbrodnią. 
Gdyby więc kto znalazł się w tem 
położeniu, iż miałby do wyboru nie 
usłuchania rozkazów Boga, albo pa- 
nujących, powinien postąpić według 
słów Jezusa Chrystusa, nakazują- 
cych oddać «Cesarzowi co jest ce- 
sarskie, a Bogu co jest boskiego», a 
idąc za przykładem Apostołów, śmia* 
ło powiedzieć: «Słuchać należy Boga 
bardziej niż ludzi». | nie można za- 
rzucać tym, którzy w ten sposób 
postępują, iż łamią obowiązek posłu- 
szeństwa, jeśli bowiem wola panują- 
cych jest w sprzeczności z wolą 
i prawami Boga, to oni sami władzy 
swej granice przekraczają i sprawied: 
liwość odwracają. Władza ich traci 
wówczas swą podstawę, albowiem 
gdzie niema sprawiedliwości, nie mo- 
że być władzy». 

W liście swym do Episkopatu 
francuskiego zgigbia Leon XIII „kwe- 
siję i daje wskazania dostosowane 
zaprawdę do okoliczności, w jakich 
się Polska od czasu swego odrodze- 
nia znajduje: 

„Należy ściśle odróżniać władzę 
istniejącą od prawodawstwa. Prawo- 
dawstwo różni się do tego stopnia 
od władzy politycznej i jej formy, że 
w najdoskonalszym ustroju prawo- 
dawstwo może być opłakane, z prze- 
ciwnie w ustroju politycznym najwię- 
cej wadliwym, może się zdarzyć pra- 
wodawstwo bardzo dobre. . . Otóż 
właśne na tym gruncie wszyscy iu- 
dzie dobrej woli powinni zapomnieć 
o swych politycznych sporach i zjed- 
noczyć się, aby jak jeden mąż, wszel- 
kiemi sposobami prawnemi i uczci- 
wemi, zwalczać postępy złego prawo- 
wodawstwa. Posłuszeństwo należne 
władzy istniejącej, nie stoi temu na 
przeszkodzie*. : 

Do cytat powyžszych wydaje mi 
się, iż nic dodawać nie potrzeba. 
Określają one całkowicie ace linję 

s wania, jasną i prostą. 
R ' Władysław Glinka. 

h Domu Oficera Polskiego 

Medyków 
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SŁOW O 

Wymiana jeńców z Kownem. 
(Od specjalnego wysłannika „Słowa* do Oran). 

Odczyt proi. F. A. 
Ossendowskiego. 

Staraniem Wil. Tow. Przeciwgruz- 
liczego i centrali opiek szkolnych, 
odbędzie się odczyt prof. F, A- 
Ossendowskiego dn. 6-go lutego br. 
w sali „Lutnia" o godz. 12 m. 30 
Pp. Wil. Tow. Przeciwgruźlicze prage 
nąc postawić na należytym poziomie 
Poradnię swą przy ul. Żeligowskie- 
go 1, pokonywała i pokonywa wciąż 
wielkie trudności materjalne, nieraz 
tylko kosztem poświęcenie się i wiel- 
kiej ofiarności nielicznej garstki osób 
grupujących się w owem T-wie. 

Poradnia przeciwgruślicza jest o- 
becnie jedną z najbardziej niezbędnych 
placówek zdrowotnych m. Wilna, or- 
ganicznie niemal związaną z ianemi 
instytucjami jak n.p. Ceatralą fQłpiek- 
Szkolnych. 

Pomimo jednak  niezaprzeczonej 
konieczności istnienia jedynej w Wil- 
nie poradni przeciwgruźliczej, porad- 
nia owa nie ma stałych sum zabezpie- 
czających jej byt materjalny. 

Zwracanie się do ofiarności spo- 
łecznej drogą kwest, oraz zbierania 
ofiar, staje się nieraz najbardziej z 
dotkliwych cierni oplatających istnie- 
nie poradni. Wilnianiel Nasze to 
dzieci korzystają z usług Przychodni 
szkolnych skierowując się w razie 
potrzeby do Poradni Przeciwgruźii- 
czej, która rozpościera swą  troskli- 
wą opieką poczynając od. niemowląt 
aż do starców. 

Naszym przeto moralnym obowiąz- 
kiem jest przyjście z pomocą tej 
wytężonej akcji walki z gruźlicą, osób 
sięgających swym wzrokiem w przy- 
szłość narodu, bo któż jak nie 
Rzeczpospolita Polska potrzebuje w 
zaraniu swego bytu ludzi zdrowych 
na ciele i duszy. 

Pomoc nasza obecnie jest b. łat< 
wą i trzeba tylko przyjść w niedzielę 
dn. 6-go lutego do Teatru Polskiego, 
by wysłuchać wielce interesujących 
opowieści znakomitego podróżnika 
polskiego prof. Ossendowskiego. 
Odczyt uzupełniony będzie muzyką 
murzyńską, arabską i hiszpańską w 
mistrzowskiem wykonaniu p, Zofji 
Ossendowskiej. 

Wierzymy przeto iż ze względu 
na cel oraz osobę prelegenta, niko- 
go ze sfer wileńskich nie zbraknie, a 
wypełniona po brzegi sala Lutni bę- 
dzie wyrazem wdzięczności spleczeń- 
stwa wileńskiego. 

Al. Mar. 
RARER POZWRBAZPEZTESKAONO O YKIENN NKP 

Kandydatura Lukaschka, 

BERLIN, 4 II. PAT. Deutsche Al- 
gemeine Zeitung donosi ze Sląska, 
że b. członek komisji mieszanej w 
Katowicach z ramienia Niemiec Lu- 
kaschek zgłosił swą kandydaturę w 
konkursie rozpisanym przez Zabrze 
= stanowisko burmistrza tego mia- 
sta. 

Awantury w uniwersytecie 
wiedeńskim, 

„ WIEDEŃ, 4 II. PAT. Dziś pono- 
wiły się starcia pomiędzy studentami 
niemiecko-narodowemi a socjalistami. 
Nacjonaliści zgromadzili się u wejścia 
do uniwersytetu nie dopuszczając 
studentów. Także w instytucie anato- 
micznym przyszło do starć, gdyż na- 
rodowcy usiłowali wyprzeć socjali- 
stów. Żeby uniemożliwić dalsze nie- 
pokoje rektorat zawiesił wszystkie 
wykłady na czas nieograniczony. 

Komuniści czescy działają, 

PRAGA, 4 Ii. PAT. Poseł do sej- 
mu czesko.słowackiego Smerał po- 
wrócił z Rosji sowieckiej, gdzie bawił 
kilka miesięcy i będzie przemawiał 
w niedzielę na agiiacyjaem zebraniu 
komunistycznem, 

  

„BERLIN TANZT“, 
Auf dem Markt von Cauterets 
Tanzt gefesselt Atta Troll! 

Heine. 

Było to nie w Wilnie, gdzie się 
na każdym publicznym balu spoty- 
kają wiecznie jedne i te same osoby— 
lecz było te w Warszawie, gdzie dziś 
niewiedzieć z kim spotkać się możnal 

Aibo ja wiem? Może to był jaki 
australijski czy brazylijski Polak, wró- 
cony do niepodległej, suwerennej oj- 
czyzny, ten jegomość... dalibóg, ma- 
jacy w sobie coś egzotycznego, z 
którym przypadkiem poznałem się w 
pokoju - odpoczywalni za salą + ba- 

lową. 
Prawdal Poznał mas z sobą p. 

Hermann Imbiss, gruby przemysło- 
wiec berliński bawiący w W/arszawię 
w sprawie jakiegoś układu czy kon* 
fliktu z rządem polskim. 

Na sali balowej formalnie szalał 
Charleston... czy może ów taniec 
murzyński zwany blac-bottom,  ilu- 

strujący — tak przynajmniej dowodzą 
fachowcy—proces wygrzebywania się 

z błotnistego dna rzeki. Miałem tego 
widoku rzetelnie dosyć. 

Schroniłem się do balowej odpo- 
czywalni, Miałem widocznie lekko 
skwaszoną minę, bo siedzący wygod- 
nie w fotelu mój egzotyczny rodak 
przerwał rozmowę z p. Imbissem i 
zainterpelował mnie wesoło trafiając w 

‚ sama sedno: 
— Pan zdaje się nie gustować w 

tańcach teraźniejszych? 
Ścisnąłem ramionami. 
— A niesłusznie. Wiem.., užywają 

w szerokich kołach opinji tańców 

nieprzyzwoitych. Wielu ludzi, osobli- 
wie starszych, gorszy się... 

— Nie jest to właściwy wyraz. 
— Powiedzmy przeto; ma wraże- 

nie, że taniec modern jest to wyłado* 
wywanie jakiegoś orgazmu, jakiegoś 
erotycznego, niemal  chorobliwego 
podniecenia... Słowem, že te „nowe“ 
tańce to—cała pornografjal Na do- 
miar uajzuaełniej tolerowana, ba, do 
której się często gęsto zachęca... Sło- 
wem—coś okropnegol 

l poprawiwszy się w fotelu, cią- 
gnął dalej. 

— Mocno się ja temu dziwię. Lu- 
dzie zdają się zapominać, że każdy 
nowy taniec wchodzący w modę wi- 
tany był takiem akurat wołaniem o 
„. interwencję policj. Ach, mój Bożel 
Wówczas gdy w gawocie lub menu- 
ecie tancerz i tancerka dotykali siebie 
zaledwie końcem palców, albož my 
to nie wiemy, co się działo... w bu- 
duarach, w alkowach, na „wyprawach 
do Cytery* dla Watteau. Qdy zaczę- 
to tańczyć walca—sto lat temu — w 
wielu głowach nie mogło się po- 
mieścić aby tancerz pozwolił sobie 
tancerkę ..objąć w półl Trzymać ją 
w objęciach! A ona aby odważyła 
się rękę swą na ramię jemu położyć! 
A jednak — utarło się. Dziś.. dziś 
właśnie wale uchodzi za najprzyzwo- 
itszy, idealny taniec. A tak mu wy- 
myślano.. sto lat temul Akurat jak 
wówczas ludzie z XVili-go jeszcze 
stulecia wciąż jeszcze kurczowo trzy- 
mali się tej swojej przeminionej epo- 
ki, tak dziś tylu to a tylu ludzi nie 
może wciąż zgodzić się z tem, że 
żyjemy już w wieku XX-tym a nie 
wciąż jeszcze w X'X-tym, 

Qdyśmy wczoraj punktualnie o 
8 ej minut pięć wyruszali z Wilna do 
Oran, nikt nie przypuszczał, iż po- 
wrócimy dopiero na dzień drugi i 
tym razem potknąwszy się o specy- 
ficzną złośliwość kowieńską. Mimo- 
woli przyznać by rację należało sta- 
roście Łukaszewiczowi, który z przy- 
czyny likwidowania ciągłych zatargów 
granicznych poznaje tych kowień- 
skich dostojników w łot i nawylot, 
utrzymuje, iż każdą z niemi sprawę 
na ostrzu noża stawiać należy. 

Jedziemy zatem do Oran. Tym 
starym, odwiecznym szlakiem Wilno 
z Warszawą łączącym. Na wymianę 
podąża prezes Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża, p. Ukiechowski, 
prof. Wladyczko, prokurator Pliszczyń- 
Ski, a silną eskortą dowodzi komen- 
dant policjj konnej Bibiłło. Już to 
przyznać należy, że wagon dla dele- 
gacji wybrała Wileńska Dyrekcja nie 
najprzedniejszy, Szczęśliwie jednak do 
Oran niedaleko. Tu nas z otwartemi 
rękami nigdy niestrudzona wita pa- 
ni Zanowa, i do bufetw dworcowe- 
go zaprasza, gdzie wszystko już 
jest ślicznie przyszykowane: i her- 
bata i zakąski i przyjęcie dla 
więźaiów. Na dworcu też spotykamy 
naczelnika wydziału bezpieczeństwa 
p. Kirtiklisa i p. starostę Łukasze- 
wicza, i komendanta policji na pow. 
Wileńsko - Trocki p. Dubowskiego. 
Więźniowie zjadają obiad z apetytem, 
(a obiad był pierwszorzędny) i z po- 
śpiechem się wszyscy do sanek sa- 
dowimy. Juž to p. Łukaszewicz za- 
rządził bardzo sprężyście; dla każdego 
jest podwoda, nawet futra i kożuchy. 
W wyciągniętej linji mkną sanie do 
Dmitrówki. Przodem delegacja, przed- 
stawiciele władz, dalej 23 więźniów 
Litwinów, (nie jak uprzednio ;poda- 
waliśmy 27) pod eskortą policji, 

W myśl umowy zawartej w Genewie, 
wymiana nastąpić miała o godz. 11 
pp. to też p. Uniechowski nagli do po- 
Śpiechu. Bokami zrzadka sośniną kare 
łowatą porośnięte pociągnęły się pagór- 
ki, dalej wydmy piaszczyste, tu i owdzie 
ze śaiegu zupełnie ogołocone, Krajo- 
braz zaajo my, swojski, iutejszy. 

Nieomal z zegarkiem w ręku przy- 
byliśmy o godz. 11 nad brzeg Mere- 
czanki, do mostu, który kiedyś za do- 
brych dawnych lat leżał na trakcie do 
Olity. a dziś.. jest kresem. Przez 
środek mostu, iprzechodzi w poprzek 
coś nakształt płotu czy bramy, któ- 

rej symbolem jest zardzewiała kładka 
i drut kolczasty. Tam z za drutu jak nia 
z klatki wygląda ku nam sam par „Vir- jaków jak niema tak niema. 
sinikas” Januszauskas (Herr von Ja- 
nuszewsky za czasów Ober Ostu, 
jeszcze przedtem Januszewski popro- 
stu). Prezes Uniechowski i prof. Wła- 
dyczko udają się natychmiast na 
„tamtą stronę". Podobno już przybył 
dr. Salupas, prezes Kowieńskiego 
Czerwonego Krzyża, i baron ;Dra- 
chenfels Szwed, sekretarz Międzyaa- 
rodowego C. K. i onegoż delegat. 

Wszystko już było do wymiany 
przygotowane po naszej: stronie, gdy 
wi gruchnęła, iż jeńcy Polacy z 
Kowna jeszcze nie przybyli, Wypadło 
czekać. „Zaraz przyjadą* zapewniał 
dr. Sziupas, Lecz tu wraca prof. Wła- 
dyczko i oświadcza, że Polaków do 
wymiany przybędzie zaledwie 6-ciu, 
zamiast przewidzianych 20:iw.— „Więc 
jakże będzie?.—pytamy. 

Sprawa przedstawia się jak na- 
stępuje: My oddajemy Kownu 23 
więźciów, z których G-ciu ułaskawio- 
nych jest bez prawa powrotu na te- 
rytorjum polskie, zaś w stosunku do 
17-tu zastosowano amnesiję całkowitą. 
Wiadomem było że 7 z liczby tych 
ostatnich zadeklarowało chęć pozo- 
stania w granicach Polski. Mimo te- 
go Polski Czerwony Krzyż na wlas- 
ny koszt przywiózł wszystkich do 
granicy, aby jednym ułatwić przedo- 
stanie się do Litwy darmo i by lo- 
jalnie pozwolić przedstawicielowi li 
tewskiego krzyża przekonać się na* 
ocznie kto chce w Polsce pozostać. 
Strona polska wykazała tem maxi- 
mum dobrej woli i lojalności wobec 
zobowiązań przed Międzynarodowym 
Komiteiem Czerwonego Krzyża.—Jak- 
że w tym wypadku postąpili Litwini? 
Qto dostarczyli do granicy tylko 6-ciu 
Polaków przymusowo wysiedlanych, 
resztę zaś, w ilości 44 osób wyrzu- 
cając poprostu z więzień na bruk ko- 
wieński, każąc nam przytem wogóle 
wierzyć na słowo, że zostali oni wy- 
puszczeni, Jeżeli zaś tak, to co pocz- 
ną ci biedacy bez paszportów zagra- 
nicznych, pieniędzy i dachu nad 
głową?l 

„ Wiadomość ta wywołała przygnę 
biające wrażenie po stronie polskiej. 
Zajął się jednak tą sprawą natych- 
miast prezes Uaiechowski i, o ile 
wiemy, udało się mu dojść z dr. 
Szlupasem i Drachenfelsem do poro- 
zumicnia w sprawie udzielenia tym 
nieszczęśliwym pomocy. 

Komunikacja Radjo=Orient. 
WARSZAWA. 4.l. Pat. Z początkiem lutego staraniem Ministerstwa 

Poczt i Telegrafów została otwarta w drodze osiągniętego porozumienia 
z francuskiem towarzystwem Radjo-Orient regu!arna obustronna komuni- 
kacja radio-telegraticzna do użytku publicznego pomiędzy Polską a Syrją, 
Libanem, Transjordanją, Palestyną, Egiptem, Eritreą i Abisynją. Wymiana 
tej korespondencji odbywa się w drodze radio-telegraficznej bezpoćrednio- 
między radio centralą warszawską a 
rzystwa w Beyruih. 

radiostacją wspomnianego towa- 

Wykrycie składu broni. 
We wsi Nowiki, położonej w strefie granicznej funkcjonarjasze Korpu- 

su Ochrony Pogranicza kryli nieduży skład amunicji i broni. Skład mieścił 
się w domu Bedusakiej Zaziesioda i skonfiskowana broń składała się z ka- 
ABIAÓW typu miemieckiego, francuskiego, ładunków do nich oraz rewolweru 
systemu <Parabellum» z ładunkami. 

Sprawa przekazana została do posterunku policji w Słobódce. 
Arsenał ten jest pezsrowię jednym z wielu zorganizowanych przez do- 

1 wództwo <hurtków» <Hromady>. edztwo ustali osoby dostarczzjące tę broń. ‚ 

Wybuch eteru w wagonie. 
WARSZAWA, 4-1I. PAT. Da. 4 b. m. o godz. 2 m. 15 w nocy na szlaku 

a stacji Oran zdążyli. 

Dęblin — Kowel między stacjami Minkowice-Jaszczów w esobowym pociągu w 
wagonie III kl. wybuchł pożar wskutek zapalenia się eteru wiezionego przez 
jednego z pasażerów żyda, który zdołał zbiedz i jest poszukiwany przez wła- 
dze. Pociąg matychmiast zatrzymano, a palący się wagon został izolowany. Mi- 
mo szybkiej akcji ratunkowej wagon spłonął doszczętnie w ciągu 15-tu minut, 
zaś 16 osób zostało poparzonych z tego 6-iu konduktorów, którzy udawali się 
na służbę. Poparzonych zabrał specjalny kolejowy pociąg sanitarny, który . 
przybył na miejsce wypadku i odstawił rannych do szpitala w Lublinie. Pociąg 
wyszedł w dalszą drogę z przeszło 2-godzinnem opóźaieniem. 

[ć się już poczyna, a jeńców Po- 
Mowy 

być nie może żebyśmy na pociąg do 
Tymczasem tam 

w ilnie przygotowania, czekają. 
Wówczas jeszcze mie wiedzieliśmy, 
dziś już zupełnie pewnie stwierdzić 
musimy, że opóźnienie wymiany za- 
rządzone było z góry przez Kowno. 
Doszło bowiem do jego wiadomości, 
że w Wilnie przygotowuje się wielka 
manifestacja w cześć zwolnionych z 
kazamatów  kowieńskich Polaków. 
Niedopuścić więc do: tegol pukiere- 
szować plany! 

W tym to czasie chodząc po 
moście granicznym, a  przytupując 
dla rozgrzewki dochodziliśmy aża. 
do samego „terytorjum litewskiego*. 
Starosta Łukaszewicz pysznie sobie 
ze straży litewskiej dworował, lecz 
żartowaliśmy sobie tak poswojemu, po 
przyjacielsku. Straż litewska to ludzie 
tutejsi. Płacą im po 18 dolarów" 
miesięcznie, więc służą, ale co im: 
tam te klótnie i spory i ten „stan 
wojny z Polską*. Wspólnie sobie- 
siedzimy „po stronie litewskiej" i 
rozmawiamy tak o dobrych dawnych 
czasach i o tej dzisiejszej „granicy*. 
„Oby jej nigdy nie było*—wyrażają 
życzenia strażnicy litewscy. 

O godz. 5 popoł. przybyli dopiero 
jeńcy Polacy na wymianę. Dokonano. 
jej przy świetle lampek elektrycznych 
policjantów. Najpierw przeszło na 
stronę litewską 6  wypuszczonych 
Re nas wigžaiow. Požaiej 6:ciu 

lakow przeszło na naszą stronę. 
Z 1Tiu Litwinów, 7-miu wyraziło 
chęć pozostania po naszej stronie, 
10-ciu przeszło. Wszystkim im pro- 
kucator Pliszczyński odczytał akt 
amnestji. Tam, za mostem, w Qra- 
nach — miasteczku, dały się słyszeć 
po okrzyki: to zgrupowani «szau- 
isie urządzili wrogą Polsce manife- 
stacje 

Mało kto z nas zwracał na to u- 
wagę. Śpieszyliśmy do Oran. mia- 
steczka, byle coś ciepłego dostać, 
zjeść, ogrzać się po 6 godzinach wy- 
czekiwania. Juž to znowu p. starosty 
Łukaszewicza i komendanta Dubow- 
skiego zasługa, że dla wszystkich 
gości zaalazły się wygodne noclegi i 
jakoś tam było do rana. 
PEMEM 

Nowości wydawnicze. 
— W «Gazecie Literackiej» Nr 3, 

snajdujemy drobną notatkę ate wymowną: 
«Romantyzm zajmuje jeszcze żywo krytyków- 
i literatów europejskich. Jedno z ostatnich. 
opracowań L. Reynand'a nosi tytuł <Le Ro- 
mantisme, ses origines anglo-germanigues». 
W tym jednym wyrazie... Cate credo pisma, 
Romantyzm jest czem, czem nawet nie war-. 
to już zajmować sę! Wyobraźmy sobie no- 
tatkę tej treści: «Klasycyzm najmuje jeszcze 
żywo etc.». Nie do pomyślenia! Lecz Roman- 
tyzm kopnąć pogardliwie stowem—i owszem. 
Taki już dziś prąd w obozie «młodych», 
kiórych organem jest «Gazeta Literacka» 
mocno zbliżona do «Wiadomości Literacą 
kich». Nieco tylo radykalniejsza. 

  

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 nędzy, wszystko co miał z 
mebli i ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rod iny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 42 m. 5. 

D-rzy Bujalski,  Obiezierski 
i Waszkiewicz 

lokują położnice 
i chore z.cierpie- 

niami kobiecemi 
w Zakładzie Położniczym 

ul. W. POHULANKA Nr 31. 
(W nowym lokału). 

  

      

  

— Przyzna pan jednak, że te mu- 
rzyńskie podrygi i indjańskie kon- 
torsje... 

— A tak. Właśnie. Nowoczesny 
taniec jest pjonierem uniwersalizmu. 
Jest to wnikanie rasy dotąd pogar- 
dzanej w rasg dotychczas panującą 
(białą),  Rozszerzają się horyzonty 
ludzkości. 

— Pan tak sądzi? 
— Powiem więcej. W teraźniej- 

szych modnych tańcach jest mniej 
erotyzmu niż np. w tymże „idealnym“, 
„rozmarzonym“ walcu. Jest w nich 
sporo—może panowie się zdziwią?— 
ekkiej atletyki. Taniec teraźniejszy to 
prawie rodzaj ewolucji sportowej, Takl 
Wyraziłbym się: rytm w nich jest te- 
raźniejszości. A co do demoralizacji, 
deprawacji etc. — bądźmy  spokojail 
Ludzie z przed stu lat, którzy pierwsi 
zaczęli tańczyć walca, proszę mi 
wierzyć, stali pod względem t. zw. 
moralności o całe niebo wyżej od tej 
socjety, co tańczyła menueta z tan- 
cerzami w „przyzwoitej* odległości 
od tancerek, 

Żywszym już to było powiedziane 
tonem. Egzotyczny rodak jakby odsap- 
nął monumentalnym frazesem: 

— Ludzkość się doskonali. Trze- 
ba się z tem zgodzić, Człowiek staje 
się coraz lepszym; wyższym i szla- 
chetniejszym duchowo. 

— Amen! Amen! — ją! wołać p. 
Imbiss. 

Ja zaś, aby rie dać rozmowie do 
zbytku spóważnieć, pośpieszyłem za- 
pytać: 

— А м Berlinie, czy też taficzą 
tak zapamiętale jak dziś wszędzie? 

— O takl — odrzekł bez namy- 

słu pan radca komercyjny knbiss, O 
tak! Nie śmiem wynosić nad miarę 
mego rodzinnego miasta lecz mam 
wrażenie, że pod tym względem Ber- 
lin teraźaiejszy nawet Paryżowi nie 
ustąpi. > 

I widząc zaciekawienie na naszych 
twarzach, popił z kufelka kruszonu, 
zapytał czy nas dłuższą chwilą poga- 
wędki nie znudzi i — po jakiej pau- 
zie minutowej, patrząc przed siebie, 
jakby się w coś wpatrywał, tak mó- 
wić zaczął: 

— Zaczynam od najwyższych sfer. 
Wyobraźcie sobie, panowie, najwy- 
tworniejszą berlińską restaurację. Ber- 
liński Ritz lub coś podobnego. U pa- 
łacowych podwoi szwajcar — wspa- 
niały. Możecie założyć się że Rosja- 
nia. Ręka, moga, cała postać — ra- 
sowa. Nie trzeba jeździć do Paryża 
ogiądać arystokrację rosyjską na emi- 

racji. Ten portjer u berlińskiego 
itza — to wielki książę in partibus 

i w „ciężkiej materjalnej sytuacji*. 
W pośrodku sali — na amery- 

kański sposób — duża tafla szklana, 
z dołu oświetlona, o tęczowo-opalo- 
wych rozbłyskach. Dookoła tej tafli, 
tej areny tanecznej spożywa się przy 
stoliczkach kolację. Daaciag. Ale ja- 
kil Kompletna międzynarodówka. Lo- 
kaje raówią wszystkiemi językazni, tua- 
lety, że wyszukańszych nie znaleść 
wieczorem u Ritza w Paryżu lub w 
londyńskim Caritonie. Kuchnia? Na 
świecie niema lepszej. Subtelny zapach 
morskich wód płynie z ostryg; stare 
wina roztaczają bukietów swych aro- 
maty. Kolosalne ceny; elita publicze 
ności. 

Na sali gasną światła i zapala się 

parguet lumineus .. Po žarzącym się 
i opalowo mieniącym się parkiecie 
obracają się tańczące pary jakby ja- 
kieś emanacje samej, upajającej mu- 
zyki. Przedziwna w całej sali harmo- 
nja nastroju i rytmu. Wszystko w 
tem z bajki oświetleniu jest Pięknem 
i Czarem. Ledziutko od czasu do 
czasu, trącone falą muzyki zadzwonią 
po siolikach kryształy... 

W szatni na dole, teraz już cał- 
kiem pustej wiszą krocie w  najko- 
sztowniejszych tutrach i najdroższych 
jedwabiach. Rasowy potrjer rozparł 
się wygodnie w fotelu — i pali spo- 
kojnie papierosa. 

A teraz poproszę panów na t. zw. 
Tanzdiele. Coś pośredniego między 
Tanzbar i Tanzkaffee. Też niemiło- 
siernie drogo, lecz towarzystwo do 
bardzo znacznego stopaia mięszane. 
Sporo tancerzy i tancerek płatnych, 
„wtancywaczy“, Ei ‚ jak m6- 
wimy w Berlinie. Dancing tež — a 
jakže! Sala roccoco; jak z igły; sile- 
mie się na przepych. Ostrygi po mar- 
ce sztuka. Powietrze ciężkie, przepo- 
jone pesfumami.  Osobliwie ostro 
pachaą panowie tancerze (platai) ob- 
sługujący damy żądae emocji tane- 
cznej a niemające znajomych na sali. 
Tam przy stoliku pan bankier, tu je- 
go urzędnik; tu wielka dama, tam 
jej szwaczka, Półświatek? A i en tak- 
że. Tu wolno. A nawet trzeba. 

Za to taniec — aż wre. Zaczyna» 
ja wychodzić z mody tańce zbyt po- 
wolne. Nie modny już jest głęboki 
dekolt. Girland mawpółnagich girls 
już niema. Sała zalana potokami świa- 
tła z reflektorów. Oświetlenie iście 
piekielne — a zabawa, w dosłownem 

rozumieniu szaleje. Wszystko idzie 
do głowy; atmosfera przesycona... 
jakby to się wyrazić? — elektryczno- 
ścią. Kelner smaruje rachunek też... 
bezpamiętny. Figuruje na nim pozy- 
cja: tancerz... tyle to a tyle. 

A u wyjścia aa wiicę całe bandy” 
wyrostków dobijają się. „zaszczytu* 
zawołać auto, otworzyć drzwiczki sa- 
mochodu. Lecz jakże wiele osób ru. 
sza do domu pieszo! Portjer też nie 
jest żadnym wielkim księciem. Bez 
najmniejszej żenady gawędzi sobie z 
kokotą Lulu, co jeszcze nie schodzi 
z ulicy czekając aż z Tanzdiele 
wszyscy się rozjadą i rozejdą... 

Jest też t. zw. Keller; są Festsdle... 
Lecz ja może panów na śmierć za- 
nudzam? 

Zaprzeczyliśmy jednogłośnie. 
— No, to proszę jeszcze o chwil- 

kę wytężania wyobraźni. Ja tylko im- 
Po S szkicuję. 

bramie kamienicy późnym wie- 
czorem stoi jakiś człowiek. Upatrzy 
przechodnia, schyli się ku niemu i 
coś mu szepnie. Gdy „..poskutkuje, 
drugi jakiś drab prowadzi «gościa» 
w głąb podwórza i pe schodach do 
suteryny. Dwie trzy, duże izby. Mu: 
zyka, gramofon. Opary piwne; zapa- 
chy likierów i tanich perfum, Płaszcze 
i futra wiszą na kołku po ścianach. 
Prostytutki i alfonse, drobni funkcjo- 
narjusze biurowi z resztkami Bożena- 
rodzeniowych gratyfikacyj w kieszeni, 
artystki-morfinistki, dwóeh trzech ele- 
ganckich panów z damami swemi, 
sporo cudzoziemców „studjujących“ 
obyczaje zagranicznych miast, albo 
tacy, co wpadli w ręce jakichś podea 
rzanych przewodników... Tańczą. Pj- 

Tymczasem godziny płyną, ści em-- 
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tama 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., WARSZAWSKA 
Ber twarogo 180 — 200, masło nieso- SME с 3 Iutego 1947 «. KURIER GOSPODARCZY KARNAOAŁ OILEŃSKI tone 700 — 7: solone 550 — 600, dasero: powi I waldty: 

ZIEM WSCHOD KICH "Rn 2a. 91 spr. Kopce Bal urzędniczy. 
= w. kartofli 12 gr. za 1 Dolary 3,92 8.94 890 Tiok wmiarkowany; ochoczošė za to 

ou gdn paski poreda S О sten S At SS Eini Ы a Ula е Н оНОО | ace rzygotowuje ogólny plan akcji parcelacyj uraki 12— . Х + i 
—% 4 Ustawa stemplowa. rządzenie z dnia 10.XII.26, rozporzą- Paie ut i py idos aa | kg. brukiew 15 m órki Kris Nowy-York 85 8.97 Sa oberęk iskry krzesi z posadzki. : й " dzenie z dnia 27.XIL[26, instrukcja przez Ministerjum Reform Rolnych. Na Šlą- 800—1 gr. za 100 szt, groch 50—60 gr. Paryż 35,30 35,35 / wiatło kolorowe zalewające pierwszy, EW ŁO OŚW) 5 organów skarbo- $ku Cieszyńskim, parcelacja będzie przepto- ва 1 kg., fasola 60—65 gy. za 1 ks, lapka Prey Ža aa: MA Ww arek zawie Ale sakus i Н i 4 @ i iej — х . Я za- hca 1926 1: (Obowiazujcej od wyj (Dz. U. M.$. z dnia 22:XI.20, gut 26 paula ga L SPU PROW ca nęzat 0 —. Na Grane 2 АМ MAI gi Adi pa jed tyka wes а 4 stycznia r. b.) powstała już pami- 906 353) т ozporządzenie z dnia pzzewidziane Jest wywłaszczenie na Śląska Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru: Włochy 38.43 3853 38,54 medaus wanie WAJDZE š i s * , jesz) im do ha ziemi, natomiast w gzki 120—200. у O ACE 14 XII.26, przepisy przejściowe z dnia r. 1928 planowana jest parcelacja 1.900 ha Cakior; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 „ OCE ay 2 9 jest wszędzie i sto razy jeden. : b wydawnictwa zawierające komentarze 27 gru Anta 1026 r. i druga instrukcja kio EJ 1 500 ha z mająt- p detalu), is 155 (w karcie), 175 (w Aron p <= sj ki NL seks acz * do rakas G aaa do ustawy, skorowidze do niej, prace : w prywatny: talu) gr. za 1 kg. Połyczka kolkas 062 22 07 28 k ь 4 Ž i 1 f: R liny śywe 350—360, śnięte 250— У 1 , bal. i 4 analizujące ustawę z punktu widzemia 7 dnia 27 grudnia 1920 < KRONIKA ZAGRANICZNA. 280 żę Pkg, szczupaki żywe 360-320, śniętę 45 proc. listy zast aa Na otwarciu był obecny p. Wojewoda. fiskalnych b Jak w tem tempie pójdziemy da 200—250, okanie żywe 350, śnięte 280 ziemskie złotowe | » , Tańce prowadzili pp. Żyłko i S. Stanie- prawnego, potrzeb fiskalnych, potrze lej, czyni uwagę jedno z pism facho- — Handel zagraniczny Estonji w r. __300 kargsie żywe (brak), Śnięte 150—180, £ proc. listy ziemskie 38,75 wicz. Znakomicie. gospodarczych i t. p., nie mówiąc o ej, czyn 66 „ Dane, dotyczące handlu zagranicznego karpie żywe (brak), śnięte 250—280, leszcze 5 ? oc warsz.złotowe 55,— 56— „ Škromnie a wesołol Oto charakterystyka iezli h artykułach ten temat Wych — gospodarczych, kto wkrótce estońskiego za cały 1926 r., nie zostały żywe 350- śnięte 2 sielawa 150— 49 proc. warsz. złotowe 54— в0 Šlicznego balu. Dwie, trzy wystawniejsze mięziiczonyca artykulac A osiągniemy liczbę skasowanych 28 jeszcze ogłoszone, lecz liczby obrotu handlu wąsacze żywe (brak), miętuzy 120—150, $ proc. obl. na. Warsz. 1915—16 r. 28. tualety. Oto p. Irena Bocheńska (suknia pail- w prasie codziennej i pismach fa- oai wh zagranicznego za okces 11 miesięcy 1026 r. gtynka 120-150, płocie 120--180, drobae GIEŁDA WILEŃSKA. le ubierana przepysznym czarnym haftem); wskazują, iż obrót był nieco słabszy, niż w : miga eteitowna sylwetka pani Żyłko w nad chowych. tym = HE 1925 r. Obrót za 11 Wilno, dnia 4 lutego 1927 r. Jak trudną jest ustawa Świadczy wyraz gustownej tualecie; pani poruczniko- | 

  

tawa o atach stemplowych = © m-cy 1925 r. osił 17.532*1 miljn.' mk. m iš ` wa Wiiuchowa w sukience jak m ie... Pu LVII dz t й Р“ a fakt, że z okazji jej wejścia w życie ok padczć Šias 11 m-cy 1026, wy- z 2 p reed 0 zda PoE 891 Qd skromnych koa i T "ale Reż Z ПНА ННЕ utworzony w Dzienniku Urzę- niósł 17.4913 miljn. mk. est. sztukę. | i Dolary St. Zjedn. 8,911/: — 8, dziewczyna —majina; co mężatka—giń za nią unifikacyjną, przedewszystkiem. Kasuje 2 Po przerachowaniu jednak na dolary (1 Złoto. do ostaika! Czy jąk tam będzie do rymu? 28 dotychczasowych ustaw i roz- dowym Ministerstwa Skarbu specjalny d. = 372 mk. est.) oprót handlu zagranicz- — Rubl 473, 4712 A oczy niewieście wszystkie tak i biegą 
+ ona AE SSE a ‚а dział pod nagłówkiem: „Wykładnia nego za 21 miesęcy 1926 r. wynosi 470 3 | A Į E N 0 t E“ e „731/, „Tiu za p. nadkonisarzem St. Oratem. Bo prze: porządzeń i na ich miejsce ustanawia s miljn., czyli więcej niż w ciągu okresu cało- s» Listy zastawne. cie 1 płci zwanej <brzydką» wzmianka też nowe przepisy ujęte w 181 artykułach Ustawy o opłatach  stemplowych, rocznego któregokolwiek z lat przed 1925 r. się należy. 

Ujawnia się to w następujących liczbach REŻYSER Wil.B. Z. zł 100 3520 — 

  
  

    

A ini bu" у ś . . na 35 stronicach iuquarto. Rozporzą- Ustalona przez Ministerstwo Skarbu”, obrotu, obliczonego w dolarach (według Dymitr Buchowiecki. Akcje. Bal Sądowników. dzenie wykonawcze do  niej zawiera w dziale tym będą ogłaszane wy- > kursów rocznych — w miljn. y Bank Polski 108 Wytworny bal. Dość powiedzieć: 201 artykułów na 47 stronicach. jaśnienia, udzielane przez Ministerstwo *9% som 11-3 1924 41-3 Kas ms Bilą towarzystuja . К 
WST 8' ich, i Unifikacyjąy charakter ustawy sta- Skarbu w zakresie ustawy o oplatach н Musas palesra. Owszem, spora liczba ziemie Ak mowi bodaj że jedyną jej dobrą stronę. stemplowych, na skutek zapytań cy jesorowie, inżynierowie. 3 1923 436 

Rozgatrując oddzieinie wwėz i wywóz 
wid<imy, że wywóz za 11 miesięcy 1926 r. 
był większy, niż w którymkolwiek roku przed 
1925 r. Był on również większy niż w okre- 

otrzymywanych od innych urzędów 
oraz od podatników. Po upływie 

każdego roku prenumeratorzy Dzien- 

Przybył na otwarcie balu bawiąc Wilnie p. minister Aleksander Meysowiczi Przybył p. wojewoda Racziewicz. Do polo- neza stanęli i powiedli bal ku pysznej za- 

Ustawa stoi na ciasnym gruncie 
fiskalnym. P. A. Banaszak, w refera- 
cie wygłoszonym w Stowarzyszeniu 

"KRONIKA 
ь i Ę е i zł. Oprócz dzienuików urzędowych, bawie trwającej—do świtu. Notarjuszów w Poznaniu powiada: ika Urzędowego otrzymają dokładny 8.6609 milo. RE e aa = = 7 m.10 Magistrat przeznacza na bei ae bal. DIY, žarstkim mazurem zakończono „traktuje ona obywateli tak, jak gdyby SKorowidz do działu, o którym mo- e 8.7874 zad CE: iš 5Б Dzi OE PR Ųų i zakup książek 1922 zł. pz . izywózż . w Polsce nie wiele było ludzi uczci- W3% wagi 2 wi części: ze sko- wyniósł 87639 if rak. ak pil siųs, Ee pe "Em Wszystije. ozobk aestdy WRS Bal podchorążych. 

i . rowidza alfabetycznego oraz z Wy- niż podczas 11 miesięcy 1945 r., kiedy to , ipie si 
wych, jak gdyby przeważali defrau a dnadów ow; o piatach wyniósł 8.8712 miij. rak est. [Doroty P.M. zostały obecnie przydzielone do stra- „g, 7 KiP!e się odbył Czytać należy «po   
danci opłat stemplowych*, 

Ustawa jest trudna i kazuistyczna. 
Nie zawiera taryfy stemplowej, nato- 
miast każdy niemal artykuł roi się od 
odsyłaczy. Tem się objaśnia ukazanie 

ludzku», w Klubie inteligencji Pracującej. > rzekę PA p damskie, 2 to yły prawie golone głowy . podcho! żych, tak gładko i fuadamentalnie ostrzyże: ne. Žality się panie: «Ach, jak to nieład- nie Co robić! Przepis taki, 
Мос tancerzy. 'Pancerki rozchwytywane 

Bilans bandlu zagranicznego estofiskie- 
go ża 11 miesięcy 1925 ke į dodatni; sal- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
do wyniosło 83*5 milja. mk. est. Meteorologji U. S. B. 

Przyczyn zmniejszenia się obrotu nie na- z dnia 4—I 1927 r. leży szukać w konjunkturach rynku we- Ciśnienie т 
średnie | 

stempiowych, objętych wykładnią w 

w roku ubiegłym, z wymienieniem 

przy każdym artykule odnośnych nu- 
merów wykładni. 

ży wood pod kierownictwem ko- 
mendanta straży p. M. Waligóry. 

— (o) Zlikwidowanie „pie- 
gutków*. Jak się dowiadujemy, 
tramwaje motorowe na Antokol, t. 
zw. „piegutki“, od roku 1027 zosta- 

wnętrznego, lecz raczej w warunkach rynku 
zagraniczaego. Należy pamiętać, że przed- й 2 i i + я pe 

zatańcowywane.. Nie szkodzi, nie szkodzi. się w druku licznych komentarzy do , Niewatpliwem jest, że A na WE ao as Kanas а0 ły zlikwidowane przez Magistrat. Sic ‚ Kapela wojskowa; w interwałach forte- d d y: ustawy. Notarjusże M. Kurman i tworzy bardzo poważne źródło do- ay spadły na rynku zagranicznym w cenie, transit gloria mundil 5 wdał się bal? Byta nie raczej: M. Glogier opracowali alfabetyczny Chodów dla Skarbu Państwa. W to co odbiło się na jej rynka wewnętrznym: Opad za do- | przy — (©) Konferencja w sprawie ki sposób móżł się nie udac М 1 
й ku 1925 stemol iost szło Producenci estońscy otrzymali mniej walut bę w mm. i skorowidz, urzędnik M-wa Skarbu “V stempie przyniosły prze zagranicznych, wskutek czego ich zdolność zwalczania żebractwa. W dniu 3 FA oeókkae taryfę opłat stempio- St9 milionów dochodu. W roku 1027 nabywcza musiała oełabnąć. Wiatr | Południowy b. m. w Wydziale Pracy i Opieki BACZNOŚĆ —ZAPOWIEDZI. R Aa ATS tego tytułu będzie o wiele _ Z poścód artykułów, których ceny na Przeważający Spolecznej odbyła się konferencja w pa Rkatomicki: Saiocnty в wych w układzie alfabetycznym, pp. rynku zagraniczaym uległy zniżce, zanotować U w a g i: Pochmurmo. Mgła. Mi- sprawie zwalczania żebractwa, na któ- » zy, ósmy z J. Sommer i H, Bartisckau —komen- 

tarze do ustawy i skorowidz na 392 

stronicach i t. p. 

Ustawa nastręcza wiełkie trudności 
samym urzędom. Cóż dopiero mówić 
© trudnościach, które stwarza dla 
techriiki administracji i książkowości 
w zakładach handlowo - przemysło- 
wych, zwłaszcza na terenie Polski za- 
chodniej, „przywykłej, jak pisze „Świat 
Kupiecki*, do systemów doskonale 
samokonirolujących sam zakład i znaj. 
dujących uznanie wśród kupującej 
„publiczności*. 

Ustawa stworzyła labirynt. „Ażeby 
‚ dać możność wyjścia z tego labiryntu, 

pisze adwokat warszawski p. H. Ce- 
sderbaum na łamach „Kurjera War- 
sżawskiego*, ludzie znający się na 

tajnikach stemplowych, wydali aż 
cztery komentarze pod różnemi tyiu- 
łami. Cóż, kiedy ci znawcy zwalczają 
się i nawet polemizują między sobą 
zawzięcie. Stoimy wobec tego bez- 
radni, szukając, a nie mogąc znaleść 
prawdy stemplowej, gdy życie co 

chwila domaga się rozwiązania*. 

Nadomiar wszystkiego ustawa po- 
woli zaczyna tracić charakter unifikae 
<yjny. Dziś mamy już 8 źródeł w 
sprawie opłat stemplowych, a miano- 
wicie: 

Ustawa z dnia LVIl. 26 r. rozpo- 
sządzenie z dnia 20.X1.26 r., rozpo» 

większy, ponieważ w ujęciu ustawy z 
dn. 1.Vil. 1926 r. opłaty stemplowe, 
jak słusznie zaznacza p. A. Bana- 
szak, nie są w wielu wypadkach ni- 
czem więcej jak specjalnym, szczegó- 
łowym podatkiem obrotowym, różnią” 
cym się od zwyczajnego podatku 
obrotowego tylko tem, że nazywamy 

go stemplem. 

należy len, stanowiący jeden z ROSE 
szych produktów wywozowych Estonji. Na 
początku 1926 r. Jan z Petseri i Vėru — ga- 

mk. est. za pud. W grudniu 1926 r. ceny te- 
£ gatunku spadły do 1.400 mk. est. za pud. 
ównomiernie z temi cenami cen 

nych gatunków uległy zniżce. Nasiona 
siew i na_ olej) kosztował 
1926 r. — 375 mk est. za pu 

wie 260—280 mk. est. za pud. 

połączone z nieprodukcyjną stratą 
czasu, dociekaniem jak, gdzie, w ja+ 
kiej wysokości należy uiścić stetmpel 
it p. nie wpłyną deprymująco na 

rozwój stosunków gospodarczych, — 

nad tą kwestją widocznie prawo- 

dawcy nie zastanawiali się. To teź 

zainteresowane sfery gospodarcze już 
teraz czynią zabiegi by kazuistyczna 

i trudna ustawa została znowelizo- 

wana Z. H—ski. 

INFORMACJE. 
Reforma rolna na Śląsku. 
W związku z przeprowadzeniem na Ślą- 

sku reformy rolnej, Urząd Ziemski w Kato- 
wicach przystępuje obecnie do zorganizowa- 
nia odpowiedniego aparatu, który obejmie 
obok Banku Rolnego także i związek do- 
starczycieli zierui, przedsiębiorstwo osadnicze 
o charakterze użyteczności publicznej, oraz 
wydział stały dla spraw osadnictwa.  Wy- 
dział ten będzie decydującym czynnikiem w 
kwestjach wywłaszczeniowych, na wypadek 
gdyby dobrowolna podaż majątków zawio- 
dła. Pozatem będzie odpowiednio skomple- 
towany skład osobowy urzędów ziemskich, 
tsk okręgowych, j:k i powiatowych. Okres 
przygotowawczy ukończy się najpóźniej w 
arugiej połowie lutego b. r. Urząd Ziemski 

niane. 
W tym samym czasie, gdy ceny wielu 

z przedmiotów zbytu Estonji uległy zniżce, 
erę = ważniejszych produ! by Wwozo- 
wy s; w iel, nafta, żyto" m gy w górę (węgiel, a, ży 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie x dnia 4 

lutego rb. 
iemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 

44,50 zŁ za 160 klg., owies 34—36, jęcz: 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę 
34, otręby żytnie 27 — 29, pszenne 28—30, 
ziemniaki 8.50 — 10.00. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
wat 100 Ua Ga za 1 ke. =: 
wa 50 proc. 00 — proc. 75 — 85, 

żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chieb pytiowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 T. ZA 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 30:90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—05, pęcząk 
50—60, jagtana 70—80. 

„ Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 
cisięce 150—160, baranie 200—220, w 
rac 250—280, schab 280—30), boczek 

280— 

1 gai. 400 — 

w 

"go Tłaszcza ez krajowa 
й at. 35) — , szmajec wiej 

450450 sadło 360—380. Р 
Nabiai: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 

tunek Ristna—sprzedawano po 1.800—2.000 

y Inu (© Da. 5 lutego przybywa do Wilna mi- 
ma ni 

na pos ш 

w połowie grudnia cena ic an U warzystwie dyrektora 

Jeanocześnie spadły w cenie ziemniaki, iążli 2 j mięso wieprzowe i wołowe, makuchy, kroch- Czy jednak uciążliwe formalności mal kartofiany, zapałki i'materjały baweł- 

dm, odbędzie się w głównej sali Pałacu Re- prezeniacyjnego dn. 19 tutego, 
„ Mnóstwo niespodzianek. Dochód na uniwersytecką Bratnią Pomoc. 
Reduta Artystyczna. Urządzają ją zgodnie z tradycją jaż ubiegłych artyści Te- jet oko gad eri Dn. 28 lutego. Jak? ax tylko oni potrafią spiętrz, a uh potratią spiętrzyć atrakcje na 

awa Taneczna — normalna, dla Członków Klubu Inteligencji Prada i gości — odbędzia się dziś. z ` Herbatka Suwałczan. Ruchliwe i tak bardzo sympatyczne Koło Akademików Su- 

nimum za dobę "—70C. Tendencja barome- 
tryczma stały spadek ciśnienia rej byli obecni przedstawiciele Wydz, 

Administracyjnego, Magistratu i Iństy- 
URZĘDOWA tucji opiekujących się starcami. Kon- 

ferencja w tym składzie była pierwsza 
— Przyjazd ministra oświaty. która ma zapoczątkować walkę z że- 

bractwem, ewentualnie unormowanie 
żebraniny na terenie Wilna. Uchwa- 
lono zebrać dane statystyczne, co da 
możność obmyśleć środki zapobieże- 
nia żebraniny. Na konferencji między 
innemi była omawiana sprawa oznak 

ster Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publiczaego dr. Dobrucki w to- 

departamentu 
wyznań p. Kazimierza Okulicza. 

— Konfiskata. W dniu 4 b. m. 
z polecenia p. Komisarza Rządu na п я > alczan naszego uniwersytetu urządza 6*20 t (tabliczek) wzbraniających žebraniny Įutego o 7 ge, iw A m. Wilno dokonano ;konfiskaty cza- w sklepach i lokalach prywatnych Techników (Wileńska akanai Vi sopism «Nasz Hołos» i «Narodny 
Zwon» za szereg artykułów zawiera- 
jacych cechy przestępstwa z art. 154 
i 263 K. K. 

Oraz sprawa bonów, które zastąpily+ rzyską. 
i mieni „Mile to zebranie ma Je) by datki pieniężne. CI J. B ke, drcybekap. 7 MO 

Po herbatce rozpoczną się tań kied, się skończą — nikt nie wła ; da 
2 о aoi SZKOLNA. 

Peas "> — (0) Szkolnictwo żydowskie. 
MIEJSKA Subsydja miejskie PA LRS EST CY M IST i 

— (o) Uregulowanie ulic. Na Żydowskie w roku a Tui 6 Olkowi “4 
uregulowanie ulic Magistrat wyasyg- 199003 zł. g ) czach 
a 103000 zł. W roku 1927 będą — „Śluby Panieńskie" w gim- a Wileń- 

rozpoczęte roboty po brukowaniu i nazjum im. Ad. Mickiewicza. W szu Diane, un Kł Z 
przebrukowaniu ulic: Beliny, 2-giej Sobotę dnia 5-go i w niedziełę „dnia go targów we wtorki ak "ei = 
Raduńskiej, Nowogródzkiej, Wiwul- 6-go lutego b. r. w sali gimn. im. ną 2. w doś cej, z ego |. 
skiego i Makowej oraz  umocnie- A a ass pow. Wileńsko- Trockiego argono 
nie brzegu Wilji. „ 6 wiecz. na c 5 go tai 
= (6) Zysła z przedsiębłorst w S oiinido zostaną „Śjuby Panień: DE act ZE i dorocz- 

miejskich. Według obliczeń Magi- skie* A. Fredry. czwartek po 23 kwietnia | pierwszy 
stratu jest spodziewany w roku 1027 Wysiłek obu zespołów został na- szy czwartek po 25 ua ‘ ’:і W pierw- 
czysty zysk z przedsiębiorstw miej< der pochlebnie oceniony. Zespol! wy- —< kala Zad e ы 
skich w kwotach następującyche elek- chowankow gimn., ktory gral I-g0 В, Сещтай Opiek Reno = S 
trownia miejska—984510 zł, wodocią- w., pracował pod reżyserją p. H. 15 aby dzieci miał od ‚ *"13*.‘; 
gi—160640, kanalizacji 125919, rzež- Oallowej, zespół, grający 2-go b. m. w atrakcjach, codziewkej = d ans nia—323306, apteka 8100 i kinema- pod reżyserją p. E. Wiercińskiego. W ERA w ie, ed Ši urządzanyc 
tograf—33800, każdej grupie charakter dzieła i sy- рр 2 i w niedz ij o gos 1 

— (0) Budżet na rok 1927/28, tuacje zostały inaczej ujęte, co nasu- wój„j = dla Ž = muzykalno- 
Z dniem 3 lutego miejska komisja wa wiele interesujących uwag, dla | yy aukų oo dziat 
finansowa przystąpiła do rozpatrzenia młodzieży zaś, która specjalnie stu. p ym wezmą udział u- 
ułożonego przez Magistrat prelimina- djuje „Śluby”, nadarza się sposob- PTGSZėni artyšci scen wileńskich, a : "obfity i odpowiedni a rza budżetowego na rok 1927/8. ność ich plastycznego i słuchowego ścięp A ie etc pomi sera 

—————————————————— Ргасе komisji finansowej idą szybkim Odczucia. do gmachu „B-ci Jabłkowskich*. tempem, Członkowie ggg» 2 ч %Ъузіу RE S na Brat- 
większej części tancerka z tancerką, garniturach. Parodja jazzbandu; jazz — Znak to — rzekłem — że moda Się na brak materjałów, u zielanych Hią Fomoc tegoż gimnazjum. 
NA ono i wi Wsypifio 6 © Oredodaciiec o Odkhybi aoi Meda pędzi ku jakiejś wielkiej. przez Magistrat, który podaje do jast włenióca TEATR i MUZYKA. do lokalu cała banda młodzieńców. lemonjada. Wcześnie skończy się bal. reakcji. Tak mi się jakoś widzi, że wiadomości komisji tylko cyfry oraz Ё — Reduta na Pohulance. <Lekk Wszyscy wyróżowieni i wybieleni. Do roboty trzeba jutro wstać. panie musiały się spostrzedz, że tak pubieżnie opracowane według u- — Promocja. W sobotę dnia myślna siostra». Przed objazdem po zie: To—klub... Tańczą z sobą. Oramo- A u wyjścia na ulicę: auta ani na dziś pogardzany wysoki bucik, trzy- Stalonego trafaretu uzasadnienia tych 5-go lutego b. r. o godz. 1-szej po sach, ostatnie dwa dni, dziś i jutro o g. fon aż skrzypi. Gdzieś z kąta jakiś lekarstwo; żebractwo się nie -iśnie, mając ich nogę jak w futerale, chro- Cyfr. poł. odbędzie się w Auli Kolumno- sa komedja Wi. Perzyūskiego p. i lady komo szkicuje to mrowie ty- żadna fjoraja nie prezentuje natrętnie nił ją od rozrastania się i przybierania _ — (o) Podatek gruntowy. W wej Uniwersytetu promocja P. Janiny V. Ga a PM J. Solskiej, w. panom róży lub gozdzika. Pareczki, nieładnych kształtów. Coraz dziś Wilnie zarejestrowano 660 placów, Hurynowiczówny, starszej asystentki z, Chmielewskiego, E. Glińskiego I wz Lokal nie zamyka się nigdy. Oprócz żywo rozmawiające, wędrują piechtą mniej naprawdę  kszłałtnych nie- uznanych za mające charakter bu. Kliniki neurologicznej na doktora cińskiego. © «salonów» dla tańca, gospodarz ma do domu. wieścich nóżek Albo i te cielistego dowlanych. Przy stopie podatkowej medycyny. Wstęp wolny. Ceny miejsc od 50 gr. jeszcze, w tejże suterenie, z pięć Jest jeszcze t. zw. Wittwenball. koloru pończochy! Czy może być 1 proc. od wartości dla placów w T „Lekkomyšina siostra» w mie- ZABAWY. dzielę o 4-ej pp. Dla uprzystępnienia jak- 
«pokojów». Można w nich przebywać Też mocno ludowa jastytucja Idą na coś bardziej niegustownego? Ot, tylko śródmieściu i 1/ą proc. dla placów na najszerszym warstwom poznania Świetnej do białego dnia—albo į dłużej. Do taki bal kobiety samotne... albo żony chęć zwrócenia uwagi na to, co się kresach miasta, podatek ten według — Zabawa taneczna. W Sali komedji Perzyńskie. , w niedzi wieczora następnego dnia gdy kto męžow-opojow... których córki „poszły pokazuje. I bez cielistego kołoru poń- obliczeń Magistratu wynosi za rok Klubu Inteligencji pracującej (Mickie: PP. wystawiona będzie w ai kad, " ma ochotę. Przyjmuje się obstalunki... na złą drogę"... Wieczorynka. A skrom- czoszek spostrzeżemy przecie to... co 1927/28 0.600 zł. Suma preliminowa- wicza 17) w_ dn. 5 b. m. odbędzie ja jago siostra» po cenach  zni- na pokoje. na. A istne odetchnienie po ciężkiej warte widzenia. Najzgrabniej wygląda na na rok 1927/28 jest mniejsza od się Zabawa Taneczna dla członków E Występ Ask Bekeffi w Reduci 

Co "lo są Festsūlė pytacie pa- pracy i no ciężkich nieraz zmartwie- noga w pańczoszce czarnej. Wieo tem tejże z roku 1926 (12980), wobec i gości. W poniedziałek 7 bm. odbędzie e: tik nowie? niach, Entreć—50 fenigów. Szatnia każdy i każda, Poco przeto udawać, zmniejszenia wartości niektórych pla-  * Młodzież akademicka mile widziana» Jeden występ znakomitych tancerek, Ла 1 Portjera ani śladu. Szatnia—20 fe- 10. Ciepłe parówki; butersznity; piwo. że się... niema pończoch? Co za ców przez komisję lustracyjną, co pa Beketfi. : nigów. Oto macie panowie przed sobą Jest dy:ygent tańców—7antmeister. pasja? Co za ambicja? Co za per- spowodowało zmniejszenie poboru RÓŻNE. PAS AE alis anja 
w Lon- 

dynie, gdzie Negri R ku 1027/8 podatek ten będzie pobie- — Wystawa Bibljoteczna w Jeże Samara wysłaWREA Ea a = ANSZAK i Wilnie. Interesujący materjał „prZEd- nego reżysera Maxa Reinhardta. Prasa Igno 
y 2 (0) Bas od lokali. We- stawiony przez  bibljoteki wileńskie dyńska mianowała p. Bekeffi jedną > zaj: dlug rejestracji z roku 1926, Wilno na wystawie bibijotecznej, zorganizo- większych współczesnych tancerek charakta- 

| rodowity Berlin, Berlin ludowy, zacny, Któżby pilnował aby tańce były aku- wersja?l 
bawiący się naprawdę wesoło i nie: ratnemi tańcami. 
frasobliwie. Niewyszukane towarzyst- polka, Rkeinlūnder. uspakajać, bom się był zapamiętał. 
wo. Futra—koty į kozy; sukienki Tu radca lmbiss nagle urwał. Skończyło slę na kolektywnej, we 
i garnitury z wyprzedaży; jakiś Simo- Zamilki. Nieco oczy zmrużył—jakby trójkę, wyprawie do sali bufetowej, { 0 rystycznych. king na raty, Przyszli rodzice — a na jakiś obraz spuszczał kurtynę. gdzie trzykrotna kolejka przedziwnie posiada lokali mieszkalnych i handlo- Wanej w listopadzie 1926 r. w War- Siosua jej, p. Julja Bekeffi niedawno, jakżel Oto siedzą za stołem a córka _ — Ależ to istną panoramę pan łagodnego konjaku dała mi uzyskać WO-p:zemyslowych na ogólną tenutę SZawie podczas II Zjazdu Bibljofilów po wielkich keacjach, powróciła z Ameryki, łańczy z narzeczonym. Nie wypada nam pokazałl—zawołałem. nastrój pobłażliwej  wyrozumiałości, dzierżawną z roku 1914 — 8 739.960 i Bibljotekarzy Polskich, *zasługuje na o w Casi porz lat występowała w aby chodzili tylko we dwoje do Fest- Wiecznie ta sama nieśmiertelna jedynie wskazany dla cztowieka pra- rubli. 4 proc. od tej sumy. wynosi to, aby zaprezentować go również Nowym Jorku, później w Chicago, Bosto- le. Niebylo jak zostawić samej w skala—odezwał się egzotyczny jego- gnącego zachować własną ducha po- 349598 rub.—=929.930 zł, Wilnu, Kolo Wileńskie Związku Bie 

tego podatku i w roku 1926. W ro- 
Fortepjan. Walc, Jęli mnie obaj panowie skwapliwie 

nie, Fiiadelfji i inn. największych miastach 
Ameryki. | ko / u, może dwunastoletniej najwyżej mość, wielbiciel tańców nowomod- godę i nie mącić jej bliźniemu _ Wobec tego, że zasadnicze ko» biiotekarzy Polskich postanowiło roz-  kitety w ceni: od 6 zł. do' 50 gr. naby- Emci. Tedy 1 ją wzięło się z sobą. nych. Od oświetlanych z dołu, szkla: swemu. morne ulegną zmianie wskutek zwoi- Szerzyć zakres eksponatów i urzączić Ea biurze «Orbis» (Mickiewi- Niech popatrzy. Piernika dostała i nych parkietów dancingowych do Cz, J. nienia od podatku lokalowego bu- wystawę bibljotek wileńskich w lutym Cza 11) i w dzień przedstawienia w kasie teatru od g. S-ej pp. 

Dzisiejsza premjera w Teatrze 
m. «Codziennie o 5-ej> — świetna | 

mały kufelek piwa. Będzie przez cały skromnej, może nawet niemalowanej 
miesiąc opowiadała koleżankom jak podłogi Wittwenballu. Tak... Tak... „We wczora ; „na tańce” chodzila... jak ją prosił do — Czytalem świeżo w gazetach— !azłem potknięcie się pióra, które 6pieszę 

dynków fabrycznych, orzeczeń komi- Г. b., w miesiącu przeznaczonym przez Erratum. We wczorajszym odcinku zna. sji szacunkowej i urzędu rozjemcze; władze oświatowe na propagandę p; : ig go, bezroboinych, weteranów i inwa- KSiążki. Zarząd Koła ma nadzieję, ŻE prawurowa farsa, która obiegła wszystkie tańca jakiś co najmniej pięcioklasista dorzucił radca—że madame Jenny, tt o: yomem narodo. lidów, podatek ten Magistrat spo- książnice nasze wezmą jaknajszerszy sceny europejskie, dziś wchodzi na repertuar —i to całkiem nieznajomy! jedna z naczelnych dziś twórczyń wym jest is i jedynie <Boże, coś dziewa się w roku 1927 pobrać w Udział w tym pokazie i tą drogązwra- Teatru Polskiego; graną będzie trzy dni z 
й i „ rzędu t. j. dziś, w niedzielę i poniedziałek, ca się do nich z prośbą o dostarcze we wtorek zaś ustąpi Atia Alees kei akies 

krotochwili «Potęga reklamy», która odło* 
żoną zosiałą z powodu choroby wykonawcy 
roli głównej K. Wyrwicz-W chrowskiego. 

Tańczą, tańczą... A z jakiem oży- mody paryskiej przepowiada, iż panie Polskę». Oczywiście — lapsus calami Czyli kwocie 700.000 zł. a rośbą c wieniemi Bawi się prosty, zdrowy będą nosiły jeszcze krótsze suknie, o io iż razem „ale korekty — — (0) Abonament pism przez nie eksponatów najpóźniej do dn. 10 człowiek, nie jakiś tam „wyzwolony'. jeszcze mniejsze kapelusze i jeSZCZE naszym hymnem garodowim |eć icdynym Magistrat. Na abonarient pism w lutego do Bibljoteki Publicznej i Uai- Ь od: «Ji ; = Grają do tańca młodzieńcy w czarnych krótsze włosy, Polska nie zginęła. WN r. 1027 Magistrat preliminowal 2500 wersyteckiej na ręce p. M. Brensztejna.
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Dekoracja prof. Marjana Zdziechowskiego, 
W dniu 4 b. m. Wojewoda Wi- czył odznaki Komandorskiego Krzyża 

leński p. Władysław Raczkiewicz w orderu „Polonia Restituta" prof. Mar- 
obecności wice-Wojewody p. Mali- janowi Zdziechowskiemu, nadanego 
nowskiego i Kierownika Oddziału w dniu 11 XI. 1926 r. 
Ogólno-Prezydjalnego p. Rauego wię- 

W sprawie wydawania zaświadczeń osobom sta- 
rającym się o przyjazd krewnych z Rosji. 

Ujęcie rzekomego jeń- 
ca niemieckiego 
z woiny 1914—1918. 

Przed kilkunastu'dniami ujęto ciekawego 
osobnika, rzekomo teraz dopiero wypuszczo- 
nego z niewoli niemieckiej, do której został 
wzięty w Czasie wojny wszechświatowej, 
jako szeregowiec <Ufimskogo połka». Osob- 
nik ten niejaki Dutkin Johan nielegalaie 
przekroczywszy granicę x Niemiec do Pol- 
ski jak zeznaje błąkał się już od dni dzie- 

„ Sięciu po różnych miastach Polski, a osta- 
petentem a placówką konsularną, któ* tpio bawił w Warszawie ukrywając się w 
ra w oczach petenta—niesłusznie anu- jednym z domów noclegowych przed czuj- 
luje wartość posiadanego przezeń za- nem oxiem policji, którą mogłaby zażądać 
świadczenia. okazania dokumentów. Dutkin po przybyciu 

Z uwagi na powyższe Min. Spraw * pk Walczą, Pat p: 
Wewnętrznych rozesłało. do pp. WO- niej zamieszkałym w Wilnie. Dalsze badania 
deki R he s: skydeiialis i Hirsz edge rzeczywišcie 
odnośne władze opinjowały ewent. był w armji rosyjskiej, lecz w jaki sposób 
przyjazdy z Rosji dó Polski "tej czy został way jo EDU I dlauėgo w niej 
innej osoby starającej się © zezwo- ana A 0 napaie nie wyjąs: 
lenie na przyjazd de kraju nie ina- _ Zachod podejrzenie iż Goldcygier 
czej, jak w trybie korespondencji 0- Hirsz vel, Dutkin Johan był na usługach 

ficjalnej pomiędzy zainteresowanymi VY ae ао аар AUIĄ ięgiców ы $ ° ch, o е 
urzędami. Jednocześnie nadmienia, ŻE gpężnieniu swego zadania został rasa 
władze administracyjne I-szej instancji wyrzucsny z.granic Rzeszy, 
w razie prośby o wydanie zaświad- , Jak zeznaje Goldcygier w ciągu osta- 

ariczyć się do tnich dwóch lat przebywał on w Hambur- 
gu, a później przez Berlin dotar£ nad: grani- 

Wydział Konsularny Poselstwa R. 
P. w Moskwie zakomunikował, że 
władze administracyjne krajowe l-ej 
instancji wydają osobom na ręce za- 
świadczenia stwierdzające, że osoba 
starająca się o przejazd x Rosji jest 
zapisaną do ksiąg stałej ludności od- 
nośnej gminy i jako iakiej przysłu- 
guje prawo obywate'stwa polskiego. 
W zaświadczeniach tych starostowie 
nadmieniają, że przeciw wyjazdowi 
petenta do Polski niema przeszkód. 
Tego rodzaju zaświadczenia petenci 
dość często składają w konsulatach 
R. P. w Rosji i w rozumieniu peten- 
tów przesądzają one na ich korzyść 
sprawę wyjazdu do Polski. Tymcza- czenia powinny ogr 
sem placówki konsularne w S.S.S.R. wydawania stronom jedynie zaświad- cę polsko-niemiecką. 
z przyczyn natury czysto łokalnej, czeń, stwierdzających lub nie siwier- Alesztowanego Dutkina vel Goldcygiera 
często widzą się zmuszone odmawiać dzających, zależnie od okoliczności odesłano na Łukiszki, a sprawę przekazano 
posiadaczom tego rodzaju zaświad- przynależność danej osoby do Pań- sędziemu śledczemu na zbadanie, 

czeń pozwelenia ma wyjazd do Polski, stwa Polskiego bez jakiejkolwiek opinii 
co stwarza przykre kolizje pomiędzy co do przyjazdu ich do kraju. Z. S Ą D Ó W. 

Smutne zakończenie hulaszczego Niszczenie nieużytecznej amunicji. ka 
ycia. 

Niniejszem Komisarjat Rządu po- Składnicy Artylerjj w Wilnie nieužy- < 
$ + ь Ls Р łani Wielu jest na bruku wileńskim młodziefń- 

daje do wiadomości, że w dniu 5 b. tecznej amunicji na terenie b. cegielni Che, podóbnycii z ueporatieniń Rostoksterć 
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Dziś botę dnia 5-go lut 
1927 r. oda MA. wiecz _ w Salach teatru „KAKADU' Dąbrowskiego 5. 

Wielka maoskarada p. t. Ramos: 0 „RAKADŲ“ 
Streje balowe, wizytowe i kostjumy. Maski nie obowiązują. Bufet na miejscu. Gmach teatralny 

dobrze ogrzany. Wstep 3 złote. Bilętv wcześniej do nabycia w kasie teatru „KAKADUS od godz, 5 wiecz. 
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Dziś będą wyświetlany filmz 

„CZARNY .PIERROT" Hz senasis salose 
W rolach głównych: urocza DARY HOLM i niezrównany HARRY PEEL, 

CENA BILETÓW; Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 
Ostatni seans o godz; 10. Orviestrą pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 

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

Wyrok A INTELIGENTNA 
Bo T _ |, WDOWA, 
fiwimieniu Rzeczypospolitej Polskiej. praktyczna, 

poważne referencje, 
poszukuje posady, па 
skromne wynagrodze» 

nie, do zarządu do* 
mem, gospodarstwem, , 

pielęgnowania 
cherych, Może być 
przychodzącą, |ub na 
wyjazd. Ad. listownie, 
ul. 3-ge mają d. Nr 7 
m. 17 Teresy Ostoja, 
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FARBUJI WSZELKIE 
TKANINY | 

BEZ GOTOWANIA___ _ ? 
(Na ZIMNO) 76 zana 

  

   
         
   

    
    

    

W dniu 12 lutego 1926 roku Sędzia Po- 
lu m. Wilna na posiedzeniu publicznem 

po rozpoznaniu sprawy Chai Kropiwnik 
pjoskarżonej o lichwę ma zasadzie art. 119i 
11122 0. Р. К. 1 art. 19 Ust. 2-VIl-1920 r. po- 

„jęstanawia: Chaję Kropiwnik za pobieranie 
tinadmiernych cen за miód sztuczny i mydło 

<pjskazać na grzywnę w kwocie osiemdziesię- 
ciu (80) złotych z znmianą w razie niewy- 

jjpłacalności na dwa tygodnie aresztu. Pobrać 
«aż Od niej osiem zł. opłat sądowych. Treść 

wyroku opublikować w pismach: <Słowo», 
«Dziennik Wileński», <Kurjer Wileński» i 
<Expresa Wileński» na koszt tejże Kropiwnik 
1 wywiesić na jej sklepie na przeciąg dni 
czterpasiu. 
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z SOS B "LikwDACJi wyprzedsję 

PIANINA, FORTEPIANY 
po cenach 

i FISHARMONIE sabrycznych 

  

GARAŻ 
wygodny do wynajęcia 

. z. Sędzia Pok od A 

K. DĄBROWSKA ©; ROW: dowiedzć sę |” 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- Sąd Okregowy w Wilnie w dn. 11 paź- 
  

Po dłuższych poszukiwaniach po- 

licji w Nowo-Wilejce udało się wpaść 

na trop kradzeży, dokonanej w war- 

sztatach kolejowych na st. Nowo- 

Wilejka. Aresztowano na miejscu 
robotę. 

Przy pomocy dobrych ludzi otrzymał 

+ $ 
r 

niego i nolens-volens musiał wziąść się za SC 

e 
owisko kierownika urzędu pocztowego . 

s, językami: polskim, litewskim, niemieckim i rosyjskim > х Od AA ai as, 

będący obecnie w eksploatacji leśnej w Hajnówce terska Nr 8 m. 1. 
Ak od każdego czasu stałą posadę nadleśnego lub Obwieszczenie. a Nr 8 m 

skromnem wynagrodzeniem. Łaskawe 

от 

  

"dziernika 1926 r. orzekł: wyrok Sądu Pokoju 
w Wilnie z dn. 12-11. 1926 r. zatwierdzić. 
Tytułem opłat sądowych za drugą instancję 
pobrać od Kropiwnik cztery złote. Na orygi- 
nale właściwe podpisy. 

Nr 3923-V1. 

LEŚNIĘ 
lat średnich. Katolik, żonaty, z małą rodziną, były nad- 

leśniczy lasów państwowych, wszechstronnie teoretycz 

„ nie i praktycznie w leśnictwie i tartacznictwie wy: 

kształcony, energiczny, pracowity i uczciwy władający 

RZY POKOJE, 
przedpokój i 
kuchnia. Osobny 

domek, mieszkanie 
trontowe d» wynajęcia 

  

+
+
 

s 

  

leśniczego za Ko i Sądzi 
zgłoszenia do <Sł mornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie Juljan Mościcki, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Wileńskiej Nr 25 m 10, zgod- 
nie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do 

owa> Wilno, ul. Adama Mickiewicza 
Nr 4 dla Leśnika. 

r, 
> 

Potrzebna 
  

m. o godz. 10-tej rano odbędzie się Szmidła (w cbrębie II Komisarjatu zjniejszego sprawozdania Mieczysława Kru- 
niszczenie przez Filję 3 Okręgowej Policji.) pa. Są 5 pełni => = R. 

‘ л zabawlen'a się miodzienCy, SsZerckl geS' Р Ž , KE : 
i - ch tamuje chroniczny brak gotówki. Pan Ujęcie sprawców kradzieży w N.-Wilejce. Di ua ię ni re 

В bił, a jednak pełno go było wszędzie, gdzie 
Kołbyko. Nazwisko aresztowanego tylko Gi było soja spędzi. Se 
pasera dotąd trzymane jest w tajem- Ale przyszły ciężkie czasy i na tego 
nicy. Prawie wszystkie narzędzia i niebieskiego ptaka. Zabrakło chleba powszed- 
małerjały skradzione przez aresztowa- 
nych zdołano odszukać, kierując się 

trzech sprawców kradzieży oraz pa- zeznaniami aresztowanych, którzy stan: I 

sera zamieszkującego w Wilnie. widząc że są skompromitowani przy- w a: Fiu 4 nie = 
i $ i i i si i я are przyzwyczajenia i tu rie pozwoli- 

Złodziejami są: Naniuk, Lange i znali się do wszystkiego ża Rakowie Mydalki - но оОО 

—_ 
P 
pobocznych «zarobkach». | й 

— «<Pociąg-widmo>, jako Roa 19.45— Pogawędka z działu <Radjoero- Okazja się znalarła. Biurokratyczny sy- | 

dniówka. Jutro wyjątkowo o g. 3 m. 30 pp. nika, — wygłosi dr. Marjan Stępowski, stem panujący u nas na pocztach pomógł 
ukaże się raz jeszcie <Piciągrwidmo> z K. 20.10— Przerwa. Prawdopodobnie ko- mu. Mógł być pewny, że przestępstwa jego 

obieranych poborów, więc zaczął myśleć o $ 

   
rr з wiadomości publicznej, że w dniu 7 lutego 

Ola konfekcji, galanterji 1627 r. o godz. 1l-tej rano, w Wilnie as wspólniczka do inte- 
ul. Krupnicza Nr 3 m. 1 odbędzie się sprze-  resu handi 

oraz ao BUWIA daž x licytacji należącego do Sania Weks- Nr EW i gwaran E lera majątku ruchomego, sktadającego się z TU“ "ieCka Nr 1—33,, wyrob. własn. tabryki mebli i urządzenia domowego Oszacowanego 
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Wyrwicz-Wichrowskim w roli Teddje Deakinl munikaty. nie prędko zostaną ujawnione. POLECA D.-H. VW. Nowieki na sumę zł. 5,550—na zaspokojenie pretensji 5 
— Ossendowski w Teatrze Polskim. 20.30— Koncert wieczorny. Muzyka Zaczął od tego, że przywłaszczył sobie : Gerszona-Lejby Łama z akiu замМами w su- przedam 

Na rzecz Wił. Towarzystwa PO Jekka. $ : z ist wysłany przez D/B. T. Bunimowicza w | Wilno, ul. Wielka: Nr 30, telef, Nr e ema S A 22 
czego i Opiek Szkolnych — znakomi W ё 22.00— Sygnał czasu, Komunikaty pra: Wilnie, a zawierający weksle z wystawienia 4 (lwa al Ceny konkurencyjne, p. p. wer Kw YJ M > z ą parę koni 

i podróżnik polsk, F. A. Ossendowski WY” sowe. Zysia Berkowicza, na sumę 300 zł. į к Ja: ; urzędnikom dogodne warunki kupna, Nr DEI (-) J. Mošcick 1 i dywan duży 
głosi jutro w niedzielę o g. 12 feści i PP. 22.30— Transmisja muzyki tanecznej z Dale' poszedł przekaz . na sumę 760 zł. | r й wienicać Ци 
odcagi na temat <Legendy. opowie Ci LPI2Y“ cakierni «Wielka Ziemiafiskas. i Pa A RER SI Da у — 19 1А 1 2 1 Х Е Т А Г 10 2А К Е a SŁYNNA DOKTÓŁ emiecka Nr 1—33, | 

rzynów afrykańskich». |... ; czowej, Pieniądze te nie zostały wpłacone 
no pak drugiej wybiina wiolinistka- i Samobójstwo oficera a w Wotonowie, to jednnk nie przeszkodziło 5 ‚ | › a WRÓŻKA - CHIROMANTKA I ZELDOWICZ 
wirtuozka Z. Ossendowska zaznejomi nas z Q. P'u. Do szpitala Dowództwa O0- p, Kasprowiczowej podnieść ię sumę w Wil- u R E asi Bać która + T 
muzyką murzyńską, paini Digenis, szaru Warownego w Wilnie przywie- nie, Podobne machinacje powtarzały się E s iai ona OO a AA Z powodu 

B jsiejez) koncert popołudniowy. Zlono wczoraj kpt. Białkowskiego, Ša reżultacie afery wykryły się i Krupa konanie okólnika M. W, R. i O.P. @ r td. wyzdrowiała; odnawia przrję“ ' SKÓRNE zmia dzierż 
Dać w A > g. 5-ej w. odbędzie się w który w zamiarze samobójczym zadał sudas sieiediiė aidai Menka 6 wię i A aps 2 Sn Jose @ cia, od godz, 10 zrana do 8-ej wiecz, od 101, od 58 w. as ns 

Teatrze Polsiim wielce inieresujący ‚ Коп- sobie ranę postrzałową. Stan despE- zienia na Łukiszkach. a m E A. 21 e 6, naprzeciw ——— przyjmowane do? 
cer! młodocianych sił ertystycznych Haliny rata, dzięki natychmiastowemu udzie- W dniu wczorajszym sąd okręgowy w Sg ułatwia broszurka a NRA S schody i DOKTÓR Szkoły Rolniczej 
Kalmanowiczówny — utalentowanej ztr- lenia pomocy lekarskiej nie budzi składzie: przewodniczącego p. Jodziewicza gg . 5 : ewo, $ Zeldowiczowa Żeńskiej w Ustroniu. 

miki, uczewicy Cecylji Krewer, oraz Maji obaw oraz sędziów Hryniewieckiego i Piłsudskiego gq a = к 
Bloch — uzdolnionej skrzypaczki, uczenicy ' po rozpoznaniu PO Arezał krusę E R b || | Ki 5 Fortepianų l pianina RYCZNE” wow osmikuji ki A. ! jcza. A ącznie za wszystko na dwa lafa t sz ' nor. U; oko! 

Kon alan na wartościowy . Roch WEZEBKREJZZCACA ES M I EIB miesięcy więzienia. Na poczet tej kary m Ы 0 e E ы DRÓG MOCZ, p w da > 
kcnceriu, oraz udział wielce obiecującyc: Sąd zaliczył oskarżonemu 9 miesięcy are- py = zagranicznych firm prz. 122 iod 46 miasta, gustow= 
sił młodocianych wykonąwców, koncert dzi- GI JESTE CZLÓNKIEM sztu prewencyjnego. Oskarżony tłomaczył gg я wynaj: 328 й ul.Mickiewicza24 | nie umeblowanego, 
siejszy wywołał olbrzymie zainteresowanie. 24 jem, że żyjąc uprzednio nad stan na- m p ps M. Gierwiatowska tel, 277 z  elektrycznošoją, 
sA programie: Beethoven, Saint-Saens, robił długów i następnie drogą detraudacji B я : W. Zdr. Nr. 31,” korzystaniem łazienki, 
Szumann, Chopin, Głazunow, D'Alvert, Ró- 5 я в chciał pokryć długi honorowe. ю * ж z Zamkowa 3. 30 у z niekrępującem 

żychi, Sarasate, Liszt, O. Pol- o T. jg zawierająca Instrukoję "min isterjainą pm wis siek a si Zgtoszenia 

wwo AE ра е ЗВВ ЕЕЕ & М i & - maa R. p > żę przyjmuje godz, „Oras | 
— Teatr Rewji <Kakadu>. Dziś o a ‚ @ Iwa (Ki | Do wynajęcia | "q> 19) Mickiewiczą Powskiego Garbarska 1 

godz. T i 9 wiecz. program Nr 6 «Dzieje n m an 3 я Szkołom i E * T Nauczy z 2 pokoje dia mał. delne 0% dła L. N. 
grzechu, mężczyzny», Oraz w: NS a cielstw @ komtortowo  umobio- żeńistwa wejście WZP, Nr 63 

go aaa Karola Hanueza, Ceny miej i 6 a m BEZPŁATNIE WYSYŁA M wane, elek. kuchnia, doła ZE AR 

gr. m i łazienka do wynajęcia | poja Kazystać s |, cz, KONECZNY. To: dE 
RADIO B : ° M A + = od saraz, Autokol 24-a| jg; 5а 59__., Chorohy zębów, S Bai 3 nie 

5 Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe B Ksiegarnia ‚ Агса z dowiedzieś się wl Saba Zr wą (chirurgia jamy ustnej, kaj ga W 2 je 

2 Panikos: Miki eisi, uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież a BM Warszawa, Nowy Śwat 35. B cy. ias anos S Sep ias z mieszk. 

e: 3 Mickiewi 1 — S. tani ; ж teorologiczny. : : wnoszenie przedpłaty na LUTY M DA A EA LD я в от @ HCĘ KUPIĆ słoneczny W ojekowyni 2 śnię bauie z 1 pok, z | 
15.30— Stocja nieczynna. |, Р —TOrIM Gochodowy w е 60 | MAŁY DO M wycznsblowany,  nikom zniżka ina Tartak IB, róż Cas. 
1645— Odczyt p. i. Wrażenia: Me. JG] Kónto Czekowe Słowa w P. K. O. DOM pokoi, woda._ciektrycz. | ao Pow, etyczna owe Tal, AE 

AAB 1 anei popoluinios?: ° eż o ae a osa skiej, Kalėaugjanioj. (6 ae b. TUDENT п dziela gęzorcy. 2 mre j 

'40— itości. > < > Witołdowej i Raduń- dobremj utrzymaniem, : ow. Się: do rano 

OCE p | «Aleksander Świę- Nr 80250. NIEDROGO do. SPRZEDANIA. : Wła skiej. Eadóóie Niani minuty od Łukiszek. korepetycyj. telef. Nr 352, zaś od 19.00— Odczyt p. t. \ 

tochowski» — wygłosi red. Zdzisław Dę- 

bicki. 
19.30— Komunikat relniczy. ZIETEDETETEL_ EIA Ela EAS 

  

LEON DAUDET. tu Ludwika Gonereta, że nic z tego Nie pozostawił jednak nie Braban- 

') kREW WŚRÓD NOCY, do wiadomości nikogo, poza tutaj ze- Pamiętał natomiast 
branemi, a to dła dwuch zasadńiczych który miał otrzymać tysiąc funtów 

będą mnie po- powodów: pierwszym powodem jest steriimgów. Dziesięć tysięcy funtów 
j to, że śledztwo jest w toku i, wsku- sterlingów miało przypaść w udziale 

tek tego wypełnienie testementu po- miastu Legdunowi, tysiąc funtów dla 
zostanie w Rh A ia a. ode (prac ME funtów na 

" * i — pewien, dopėki sędzia Dėsarraud nie akademją — БапсизКа, sto 

CE zana «sę as a a swego Sarweleafić Drugim powo- dla pracowników fabryk i przedsię- 

pó Ę ! dem jest to, że cała olbrzymia fortuna biorstw Gonereta i td. itd. Nastę- 

Po chwili p. Goneret i Rever- zmarłego przeliczona jest na walutę pował długi sznur instytucyj, o któ- 

chot ©epuścili mieszkanie posła. 
— Żaczynam przypuszczać —zau- 

ważył doktor, — że cały Lugdun 

zmówił się, by wmawiać mi, że po- 

winienem zachować spokój. Co myś- 
lisz, droga przyjaciółko? ' 

V Saądzė, iz istotnie lepiej byłoby ny z 

może nic nie przedsiębrać i czekać nym. | 
dalszych wypadków. Skoro morderca Ludwik Goneret zam 

zostanie schwytany, wszystko inne wojny wszystkie swe wy ; 

pójdzie w zapomnienie. | fabryki amunicji, za co dostał od 

Kilka dni później odbyła się w rządu wysoką nagrodę. gc 

mieszkaniu panny Celestyny  cere- W istocie nagroda ta kosztowała podbiegła do apara DA i 

monja odczytania testamentu Ludwi- dosyć drogo ambitnego fabrykanta,  — Hallo, hallo, kto mówił... 

ka Gonereta. Obzcni byli adwokaci, dzięki wielkim lapowkom, których dzieńdobry, panie prokuratorze .„ Tu- 

przyjaciele i doradcy zmarłego, Sio-. nie szczędził. taj panna a — a> pro- 

strzeniec jego, rejent w TĘCE którego Odczytywanie testamentu zajęło szę zaczekać „chwilę, — įdę zapy- 

oddał zmarły prowadzenie wszystkich blisko godzinę czasu. Główną spad- tać tych panów. i 

swych spraw, p. Celestyna, która w kobierczynią byla p. Celestyna, na Nice nie podejrzewając, powróciła 

ea czarnem ubraniu żałobnem niej też miał ciężyć obowiązek wy- do sali jadalnej: „Prokurator Maufre 

podobna była do olbrzymiego żuka płacenia części należnych pozostałym: prosi mnie telefonicznie o (wiadomość 

i wreszcie doktór Reverchot. Zgroma- spadkobiercom oraz instytucjom, któ- co do zapisów. Twierdzi, iż potrze- 

dzeni przybrali wyraz powagi i smut- rym przypadały w udziałe znaczne buje ich ze względu na śledztwo, 

ku, jak przystało na tę uroczystą sumy. Stary Satyr z „La Pocholie* Wydaje mi się, że nie należy mu od- 

й ło swych kochankach, mówić, może się obrazić”. 
chwilę, nie zapomnia 

й _ 

—"Muszę uprzedzić państwa — Pozestawił on trzy mlijony frankow = — Naturalnie, naturalnie—roziegły 

' ) k Goneret — siosirze- w dolarach, Julji Loisel, jeden miljon się głosy. 

— ais przy stole, — zanim franków w dolarach, Elodji Passe- — Skądże znowu! — zawołał Re- 

przystąpimy do odczytania testamen- tiere, oraz tyleż Tulji Moneuse. verchot. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski. 

— Jeśli przemilczę, а 

sądzać o nieczyste sumienie w tej 

sprawie. 
; — Z początku będą to komen- 

wyciągnąć wnioski 
ciach patrjotycznych zmarłego, 
rych wszakże my wątpić nie możemy, 3 „skt 1 

znając go dobrze. Powodował nim czytaniuj wszyscy udali się do sali 

jedynie zmysł praktyczności, połączo- jadalnej by posilić się nieco, 

orącą chęcią pomożenia bied- się dzwonek telefonu.  Telefonował 

o któ- lub większe sumy. 

ienił podczas Juijj o godzinie otwarcia testamentu, 
twórnie, na miał odwagę zapytać telefonicznie o 

zapisy, przybierając głos Maufre'a 
i podając się za niego. P. Celestyna 

co tutaj usłyszymy nie może dojść towi, Gantaume'owi, Estaucelin'owi. mości... podjął się Fryderyk Goneret, tykułu podkreślał zaufanie, jakie ży- 
o [Marajuszu, uszczęśliwiony ze sposobności rozma- wił zmariy dla swych służących, cze- 

wiania z tak wysokim dostojnikiem. go dowodem były wysokie sumy, któ- 
Przypomniał mu przedewszystkiem o re im pozostawił, Zaznaczał również, 
konieczności utrzymania w tajemnicy że dziwnem jest, jż najbogatszy czła- 
wszystkich wiadomości, szczególnie wiek w Lugdunie zamieniał wszystkie 
zaś dotyczących zapisów dla służą: swe kapitały na wałuty obce. 

tysięcy cych, poczem zaczął opowiadanie. 

łał mniemany prokurator—muszę za- niego, rozchwytywano gazetę. Skan- 
: notować. Czem tłomaczy pan sobie dal przybierał tak wielkie rozmiary, że 

cudzoziemską, ludzie mogliby stąd rych Goneret pamiętał w swym testa- pominięcie Brabanta, Gantaume'a i zaczęła się im interesować prasa pa- 
ujemne o uczu- mencie, pozostawiając im mniejsze, Estancelina? 

W chwili, gdy, po skończonem młody rejent. 

roziegł w testamencie? 

rzypominają sobie państwo, iż Cavalcat, który, dowiedziawszy się od dywać wśród spadkobierców? 

jako pomocnik sprawiedliwości... cha, 
cha, cha... 

przerwana. Fryderyka ogarnął nieo- gle rozmowę ich przerwały wałania 
kreślony niepokój. Czyżb; 
mistyfikacji. 
komunikując swych obaw pozostałe 
mu 
chwili, do prokuratora. 

pan prokurator? Wszakże pan telefo- re zawierała gazeta, szczegóły towa- 
nował do mnie przed chwilą, w spra- rzyszące 
wie testamentu Ludwika Gonereta?' 

których nie poruszam nigdy telefo- nerkami! 
nicznie. 

potwierdzone przez Pince-Sans-Rire, miljony, które miała otrzymać przyja- 
w którym ukazał się artykuł, wyszcze- ciółka. Nie oka.ała jednak swych 

Odpuwiedziałny 2 ogłoszenia Zenon Ławiński, 

Warunki umiarko» 

wane, Zgłoszenia 
ustne, pisemne, ul. 
Moniuszżi 27—2, 

domość: W. Stefańska 17 m, 2, od 
9 — 12 zrana, zapytać p. inżyniera 

lub lstowuie. 

4 — 6 osobiście: 
ul. Trocha 3, m. 2. 

do Biura Ogłoszeń $, Ul. Jakuba Jasiūskie- 
Z a 4. 

a Ž. 
go 7 m. 1. 

  

    

  

— Zakomunikuję mu żądane wiado- gólniający zapisy Gonereta. Autor ar- uczuć, Zaczęły obie rozmyślać, w ja 

ki sposób mogłyby uzyskać jaknaj- 
szybszą wypłatę swych miljonów, któ- 
reby wpłynęły na zasadniczą zmianę 
ich trybu życia. 

— A gdybyśmy tak poszły na- 
tychmiast do rejenta Fryderyka Go- 
nereta „pana Fryderyka*. Prawo jest 
prawem i pieniądze te do nas należą. 
Na może odmówić nam wydania 
ich. 

— Ależ nie zastanawiasz się,—zawo- 
lala Eiodja, która lepiej salis się 
na tych sprawach. W tej chwili śledz- 
two jest w toku, poszukiwany jest 

„morderca naszego dobroczyńcy, po- 
śpiech nasz mógłby być źle zrozumia- 
ny. Tulja też mma swoją część. 

— А, prawda, zapomniałem o 
niejl... roześmiała się Julja i dodala:— 
Lecz Desarnaud dwa razy pomyśli, 
zanim się zdecyduje dokuczyć miijo- 4 
nerkom. Co do mnie, pierwszym kro- 
kiem, który uczynię, będzie pozbycie | 
się Brabanta. Obrzydł znów już nie- | 
zmiernie. Wyjdę za mąż za kogoś po- 
rządnego. Dosyć tych głupstw. Po- 
trzebuję chłopca wykształconego, spo- 
kojnego, który nie będzie puszczał | 
mych pieniędzy na jakieś podejrzane 
afery. Nauczyłam się wielu rzeczy od || 
mego starego. Twierdził on, 'żeśża | 
dziesięć tysięcy spekulacyj, „można | 
znaleść tylkoydwie—trzy, najwyżej pięć 
dobrych. Pozostałe są pułapkami na 
głupców. Pozostawię me kapitały w 
farbiarni. 

Druga ta bomba spowodowała wy- 
— Proszę. trochę wolniej—zawo- buch jeszcze silniejszy od poprzed- В

а
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ryska, po niei zajęły się tą spraw: 
— Nie mogę tego pojąćl—odrzekł gazety zagraniczne. Prieiniona 62 

: Szona temi napaściami, p. Goneret 
— Czy Cavalcat został pominięty jeździła swą wsnaniałą limuzyną, szu- 

; : „ kając rady, od Reverchota do Loyzs- 
— Dlaczego miałby się on znaj- sata od prawników do polityków i 

adk t. d. Dawano jej rozmaite rady, lecz 
— Jako przyjaciel całego domu i wszystkie jednakowo bezskuteczne. 

uija i Elocja powracały wybrze- 
"żem Saony z Lugdunu do «La Po- 

Na tem rozmowa została nagle cholle», żartowały wesoło, gdy na- 

y był ofiarą roznosicieła gazet, proponującego im 
Chcąc się uspokoić, nie numer Pince-sans-Rire. 

— Zobaczmy, co opowiada nasz 
towarzystwu, zatelefonował, po Cavalcat..—rzekła Julja. 

O mało co nie upadła pod wra- 
— Hallo, tutaj rejent Goneret. Czy żeniem niezwykłych wiadomości, któ- 

„im nie dopuszczały podej- 
rzeń o nieprawdziwości ich. 

— Ja? Broń Bożel Są to kwestje, — Otóż, kochana, jesteśmy miljo- 

: — Co tam jest... pokaž no mi! 
Fryderyk Goneret zrozumiał, co Elodja była mniej uszczęśliwioną 

ię stało. Przypuszczenia jego zostały niż |ulja, cgarnęła ją zazdrość o trzy 
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