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NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa i 
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NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 13 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 0 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 : 
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domn lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
| zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 80259. 

  

b demokratycznego, 

  

BAZAR 
Głębokie 

Zjazd członków i sympatyków 
Głębockiego Koła Organizacji Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej w celu 
wysłuchania referatu politycznego 
prezesa organizacji ks. Eustachego 
Sapiehy oddawna był zapowiedziany 
w Dzisieńszczyźnie. Oczekiwano jed- 
nak takiego okresu zimy, któryby ze 
względów komunikacyjnych pozwolił 
na najliczniejsze stawienie się. 1 oto 
3 lutego zjazd się odbył, sciągając 
138 osób. 

Ks. Sapiehę, obecnego prezesa Za- 
rządu Głównego w Warszawie, acze 
kolwiek pierwszy raz będącego w 
Giłębokiem, łączą dawne nici z mie- 
szkańcami  Dzisieńszczyzny. Wszak 
tu z Głębokiego w 1920 r. twór ks. 
Sapiehy, dywizja Lit.-Białoruska, roz- 
poczęła swój ofiarny szlak, by pod 
Radzyminem złożyć krwawą daninę 
idei Jagiellońskiej. Nie jeden z obec- 
nych na zebraniu w wyprawie tej 
uczestniczył... Wszak w pamięci o- 
becnych, jako zamieszkałych na 
chwiejnym „moście Grabskiego" ży- 
wo stoją przed oczami wpływy klucza 

który w postaci 
tryumviratu sejmowego  Grabski— 
Dąbski—Barlicki uniemożliwił ks. Sa- 
pieże, jako ówczesnemu ministrowi, 
przeciwstawienie się partyjnemu  fry- 
marczeniu Państwem. Zwalczając od 
czasów obalenia Moraczewszczyzny 
przerost demokratyzmu parlamėntar- 
lego, ks. Sapieha, potomek  staro- 
nego rodu, wnuk powstańca, który 

złożył całe swe mienie na ołtarzu 
Ojczyzny, przez swą popularność w 
najszerszych sferach inteligencji jest 
uosobieniem prawdziwego demokraty 
społecznego. 

W referacie swym, trwającym dwie 
i pół godziny, w słowach przekony- 
wających przedstawił zebranym całą 
historję powstania Organizacj: Z. P.P. 
w Wilnie, późniejsze powstanie takiej 
samej organizacji w Warszawie, z 
Klubami w Poznaniu i Lwowie, wresz* 
cie zfuzjonowanie się Wileńskiej or- 
ganizacjj z Warszawską przez po- 
wstanie jednej Polskiej Organizacji 
Z.P.P. w Warszawie z autonomicz- 
nym okręgiem wileńskim. 

Zaznajomiwszy zebranych z cela- 
mi organizacji ks. Sapieha nawoływał 
do pracy, podkreślając, iż losy Pań- 
stwa na Ziemiach Wschodnich znaj- 
dują się w ręku inteligencji polskiej, 
która powinna zapełniać szeregi Sa- 
morządów, Tow. Rolniczych, Kółek 
Rolniczych, Domów Ludowych—sło- 
wem być wszędzie tam dokąd woła 
nakaz społeczny, 

Organizacja Z. P. P. na terenie 
Dzisieńszczyzny ma bardzo wdzięczne 
pole do działania. Odrębność struk- 
tury gospodarczej kraju, znajdującego 
się w sferze wpływów dorzecza 
Dźwińskiego, brak większej własności 
ziemskiej, wreszcie znaczny pęd do 
komasacji wpływają na swoisty świa- 
topogląd pozbawiony szablonu utar- 
tej demagogji. Jeden z miejscowych 
znawców stosunków rolnych dowo- 
dził mi, iż przy znaczniejszym wy- 

siłku urzędu ziemskiego i mniejszej 
formalistyce biurokratycznej w prze- 
ciągu pięciu lat można skomasować 

®# całą Dzisieńszczyznę. Słowem  Dzi- 
sieńszczyzna jest na drodze prędkie- 

'go doścignięcia ideału struktury a- 
grarnej w oparciu się o średniaka. 

Ależ, jak wobec tego kompromi- 
tującą dla naszej myśli państwowej, 
dla naszych teoretyków radykałów 
musi wyglądać praca  „hurtków*, 
Skierowana i prowadzona na szkodę 
tego średniaka, którego z taką zajad- 
łością i energją tworzy nasze Mini- 
sterstwo Reform Rolnychl? l nic też 
dziwnego, iż od obecnych nazjezdzie 
w Głębokiem słyszeliśmy zapytania 
jak sobie w Warszawie tłumaczą a- 
gitację Hromady w Dzisieńszczyznie, 
gdzie już nic, lub prawie nic z ziemi 
do rozdania nie pozostaje? Czy nasi 
radykali rozumieją, iż średniak Dzi- 
sieński do jakiejby narodowości nie 
należał=jest wrodzonym wrogiem 
wszelkiej wywrotowej agitacji parali- 
żującej jego pracę na roli? 

„ To też likwidacja Hromady spra- 
wiła szczerą radość wśród szerokich 
mas Dzisieńskich średniaków. 

jednego z trzydziesto dziesię- 
cine"'ych gospodarzy słyszałem 'zda- 
nie, _ Piłsudski zdobył sobie wielką 
wdzięczność w Dzisieńszczyźnie: „On 
jeden może wprowadzić porządek, a 
już wielki czas, bo gospodarza nam 
potrzeba”. 

Ta tęsknota do gospodarza; do 
silnej władzy jest dzisiaj powszech- 

Powstanie © Portugalji. 
LONDYN, 7.1. PAT. Do Daiły Mail donoszą z Lisbony: Komunikat 

oficjalny stwierdza, że akcja powstańcza :obejmuje obecnie jedynie miasta: 
Oporto, Figueira i Kagueira, gdzie powstańcy pozbawieni większości swych 
przywódców, którzy zostali aresztowani, są poważnie zagrożeni. Według 
informacyj korespondenta Daily Mail, powstańcy pod wodzą gen. Souza 
Diaza są całkowicie panami sytuacjj w północnej części rzeki Douro i 
bombardują skutecznie wojska rządowe. Komunikacja między północną a 
południową częścią Portugalji jest wciąż przerwana. 

Bombardowanie Oporto. 

LIZBONA, 7.1i, PAT. Po gwałtowiem bombardowaniu Oporto przez 
wojska rządowe, powstańcy poddali się nie stawiając warunków. Wojska 
ządowe ściga ą tylko przywódców powstania, usiłujących zbiedz. 

PARYŻ 7 il. PAT. Korespondenł Havasa donosi z Lizbony, że do 
Oporto wysłane zostały posiłki. Skutkiem bombardowania wybuchły w 
mieście pożary. Podniecenie opinji publicznej w Lizbonie wzmaga się.. 

Minister Rzeszy—uczestnik zamachu Kappa. 
BERLIN, 7—1.. Pat. Kanclerz Rzeszy wystosował w ub, sobotę do 

rządu pruskiego telegraficzne wezwanie o dostarczenie wszystkich aktów 
dotyczących złożenia z urzędu landrata, obecnego ministra spraw wewnę- 
trznych Kiidella. 

Acht Uhr. Abendblatt donosi, że dochodzenia w sprawie uczestnistwa 
Kiidella w zamachu Kappa będą prowadzone nie osobiście przez — Капс!е. 
ra Marxa lecz przez prezydenta sądu Rzeszy d-ra Simonsa Dochodzenia. 
mi temi ma się specjalnie interesować prezydent Rzeszy Hindenburg. 

Wizyta króla szwedzkiego u posła polskiego. 
STOKHOLM, 7—Ii. Pat. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej dr. Alfred 

Wysocki wraz z małżonką wydał obiad, w którym wziął udział król 
szwedzki Gustaw. Do stołu zasiadło 24 osób zaproszonych z pośród 
przedstawicieli dworu, władz i towarzystwa. Król opuścił salony posełstwa 
około północy. 

Zbliżenie Łotwy i Estonii. 
RYGA, 7—lIl. Pat. Prasa wyraża zadowolenie z powodu podpisania 

traktatu w sprawie unji gospodarczej Łotwy z Estonją i podkreśla, że jest 
to pierwszy w Europie dokument tak ścisłego przymierza między dwoma 
państwami. Dziennik Socjal-Demokrats uważa, że traktat łotewskorestoński 
był koniecznością gospodarczą i jest wielkim krokiem naprzód na drodze 
zbliżenia między krajami bałtyckiemi, 

Łaska cesarza Japonii. 
TOKIO, 7 II. PAT. Z powodu pogrzebu swego ojca, cesarz przezna* 

czył półtora miljona yen na cele dobroczynne i ułaskawił 20,000 przestęp- 

ców, kilkunastu skazanym na Śmierć darował życie, zaś więzienie doży- 
wotnie zostanie skrócone. Akt ułaskawienia dotyczy między inemi skaza- 
zanego na dożywotnie więzienie zabójcy premjera Hary. Nie 
podlegają ułaskawieniu sprawcy zamachów na członków domu cesarskiego, 
Niezależnie od tego jednak aresztowano kilkaset podejrzanych osób. 

Interwencja Włoch w Szanghaju. 
* WIEDEŃ 7 li. PAT. Do „Neues Wiener Tageblatu” donoszą z Lon- 

dynu, że interwencja Włoch w zatargu chińskim jest żywo omawiana w 
londyńskich kołach politycznych. W najblizszych dniach ma odpłynąć 
do Śzanghaju jeszcze jeden okręt wojenny włoski z 1.000 żołnierzami na 
pokładzie. Dzienniki sądzą, że wzamian za udział w ekspedycji Włochy 
otrzymają nowe obszary kolonialne. 

LONDYN. 7.11. PAT. Według ostatnich wiadomości otrzymanych z 
Chin, nastąpiło w Hankou i w Szanghaju znaczne uspokojenie. 

LONDYN. 7.Il. PAT. Do Chicago Tribune donoszą, że ważna stra- 
tegiczna miejscowość Lijang, położona 15 mil na południe od Hang- 

Czou, została zajęta przez nacjonalistów. 

MESTRE TATE TWOTZ PZP PRE PRZZPRICCTZE TOPROEZNY REKTY ATRTSTWEERECCEKCI 

nym postulatem prawomyślnego spo- odbywa. Sprzedano około 450 pud, 
łeczeństwa  rolników-średniaków w żyta w partjach od 3 do 8 pudów. 
Dzisieńszczyźnie. Zapotrzebowanie zaczyna się znaczne, 

— — — — gdyż chłopi to co mieli zjedli i zapa- 
sy dobiegają końca. Starosta Dzi- 
siefiski rozpoczął energiczną akcję 
dokarmiania dzieci w szkołach po- 
wszechnych. Mówmy otwarcie: zbliża 
się głód który ogarnie całą Brasław- 
szczyznę, Dzisieńszczyznę, częściowo 
północ pow. Święciańskiego i Wilej- 
skiego. Głód nie wskutek braku ży- 
ta, które dzięki kredytom sprowadzo- 
ne zostanie w dostatecznej mierze, 
lecz głód pieniędzy, których ludność 
nie posiada dla zakupu żyta. W Głę- 

Umysłowość zachowawcy i rady- 

Ba okrešlilbbym w następujący spo- 
$ 

Zachowawca potrzeby szerokich 
mas przerabia w tyglu znajomości 
życia. Radykał, pozbawiony poczucia 
rzeczywistości, stara się dogmat wy- 
pielęgnowany w swych myślach za- 
szczepić masom często wbrew ich 
woli. Skutek jest ten, iż zachowawca 
jest prawdziwym wyrazicielem szero- 

kich warstw demokracji, radykał—nie- 

licznej grupy stanowiącej „ideowy 
sztab”. 

Nie mając naturalnej łączności z 

życiem, umysłowość radykała w walce, 

wymagającej wysiłku, załamuje się i 

wpada w histeryczny stan samobi- 

czowania, Dezorjentacja sfer radykal- 

nych przy likwidacji antypaństwowych 
hurtków jest najlepszym tego dowo- 
dem. Szuka się winnych i znowu „ra- 
dykalnie* podług zastarzałej recepty 
zaczyna się robotę od początku. Okła- 

muje się siebie, bałamuci się w War- 
szawie sfery rządzące byle tylko do- 
godzić doktrynie. 

A oto przykład z Głiębekiego. 
"Północ Wileńszczyzny jak wiemy na- 
wiedził w tym roku nieurodzaj. Dzię- 
ki staraniom p. Wojewody Raczkie- 
wicza otrzymała Wileńszczyzna 1750 
tysięcy złotych kredytu konsumpcyj- 

nego. Rzecz niebywała i nieznana do- 
tąd w Wileńszczyźnie. Zorganizowa- 
ny został zakup i sprzedaż żyta. 

Będąc w Głębokiem w dniu targo- 
wym śledziłem jak się ta sprzedaż 

bokiem stwierdziłem, iż pieniądze na 
zakup żyta pochodzą ze sprzedaży 
bydła, które masowo ludność wy- 
przedaje. Nie sądzę by to było po- 
żądanem! Nieraz slyszałem od „Śred- 
niaka* Dzisieńskiego, iż pomimo na- 
'rzekań dzieje mu się dobrze w Pol- 
sce, jako dowód przytaczał, iż posia* 
da kilkakrotnie większą ilość krów, 
niż za rządów rosyjskich. 

Otóż czy nie lepiej byłoby przez 
presję opinjj na rząd przyśpieszyć 
wydanie obiecanych kredytów na ro- 
boty publiczne? 

Czy nie korzystniej było by, do- 
magać się zwiększenia kredytów dla 
Kas i Banków Spółdzielczychina pomoc 
przy zakupie żyta? 

Krytyków z -szerokiemi programa- 
mi zawsze mieliśmy poddostatkiem, 
do pracy jednak systematycznej, sta- 
łej brak nam ludzi. Praca ustępuje 
miejsce doktrynie—bo cóż powiedzą 
sfery postępowe? 

Michał Obiezierski. 

est dziś niemożliwa, tak nawet nie- 

Na źądanie publieznośei Bazar został przedłużony do dnia 8'go lutego włącznie. 

Bazar otwarty od 4-ej do 9-ej wieezor. Wejście 5O gr. dla dorosłych i 20 gr. dla uezącej się młodzieży. 
Centrala Opiek Szkolnych Srednich Zakładów 

Nowa wojna europejska. 
Frazeologja pacyfistyczna, którą z polskiego. Ultra-pacyfizm europejski 

taką maestrją posługuje się p. Briand fo groźba dla polityki polskiej, 
2 u nas zwłaszcza p. Skrzyński,, nie- Bo zważmy tylko. Jeszcze w lipcu 
wątpliwie zawiera w sobie prawdę, 1914 r. gdy Austrja występuje ze 
prawdę rozwodnioną, ale prawdę. swoją anty-serbską akcją to wierzy w 
Szanse pokoju są dziś ogromne. Nie lokalizację konfliktu. Jeszcze wtedy 
mamy takich zgrupowań jakiemi przed ścierają się z sobą teza lokalizacji i 
1914 byly trójprzymierze i trójporozu- europeizacji. Teza europeizacji zwy- 
mienie, a więc każdy incydent nie jest cięża coprawda z latwością, ale prze- 
rozpatrywany pod kątem naruszenia cież zgodziliśmy się, że wtedy było zu- 
równowagi, prestiżu, interesów olbrzy: pełnie co innego. Wtedy Europa cała 
miej grupy państw europejskich. De- szła do wojny, wtedy Francja sama 
mokracja, demokratyczny system rzą- chciała rewanżu, dziś Europa i mówi 
dów powojennych istotnie tem się į myšli tylko o pokoju. 
różni od stosunków przedwojennych, A więc: 
że dziś już nie mamy państw w któ- Jeżeli w 1914 r. konflikt austro- 
rych głos w polityce zagranicznej za- serbski doprowadził do europeizacji 

bierały koła wojskowe. Wiemy, że tego konfliktujato ze względu nanie- 
przed rokiem 1914 tak było w Rosji, dostateczność nastrojów pacyfistycz- 
tak było w Austrji, tak było w Niem- nych w Europie 
czech. to: 

Pozatem Europa źle wyszła na za dwa, za trzy, za cztery lata 

wielkiej wojnie. Została zepchnięta na konflikt niemiecko-polski może się 
plan drugi. Straciła bezpowrotnie swoje skończyć lokalizacją, a to ze wzglę- 
dominujące stanowisko w polityce du na przerost uczuć pacyfistycznych 
globalnej. Wielka wojna osłabiła nie- w całej Europie. 
słychanie nawet Anglję, nie mówiąc Gdyby w lipcu r. 1914 mocarstwa 
już o zgnębionej Francji i zwyciężo” powiedziały: dokalizujmy konflikt, 

nych Niemczech. Na drugą wojnę koszta takiej lokalizacji opłaciłaby 
europejską nie tak łatwo się Europa Serbja, jako słabsza. ‚ 
zdecyduje. Gdy powstanie niemiecko-polski 

Mówi się coprawda o možliwo- konflikt należy się obawiać, że w ra: 

ściach nowej wojny europejskiej. Są zje zasady lokalizacji konfliktu, kosz- 
tacy (i to ludzie zajmujący w polityce ta takiego konfliktu zapłacimy my 
europejskiej arcypoważne stanowiska) Polska,—gdyż nie wierzymy w bier- 

którzy przewidują w okresie jakichś 7 mość Bolszewji, raczej obawiamy się 
lat wojnę europejską. Po jednej stro- że każdy konflikt niemiecko-polski 

nie w tych przewidywaniach umiesz- przeistoczy się z natury rzeczy w kon- 

cza się Niemcy i Włochy, ze względu flikt pomiędzy odosobnioną Polską, a 
na naprężenie antagonizmu  franko- koalicją germano-bolszewicką, niestety 
ltalskiego, na antyfrancuski imperja- napewno wzmocnioną przez przystą: 
lizm Włoch,—pof stronie drugiej An- pienie do niej republiki litewskiej, 
#, Jugosławię, Polskę. Nierozumiem _ Dziś w sprawie twierdz ustąpiła 
tej kombinacji z Anglją, a bez Rosji. Francja, a myśmy tylko przyjęli to do 
Rosja jest krajem do którego pacy- wiadomości. Ale to dziś, kiedy scho- 
fizm demokratyczny nie dotarł, Prze- dzi dopiero z widowni $międzyaljanc- 
ciwnie nie pacyfizm, lecz wojna wy- ką komisja rozbrojeniowa, kiedy sta- 
zwolenia proletarjatu jest tam noto* nowisko międzynarodowe Niemiec 
rycznym ideałem. Rosja by wstąpiła: waha się pomiędzy jeńcem świata, a 
do takiej wojny, a z tem wstąpie- światowym synem marnotrawnym. 
niem ładnie by wyglądały nasze Stawiając kropki nad i, obawiamy 

szanse wojny na dwa fronty. Ody- się, że gdy Niemcy sprowokują kon- 
byśmy nawet później zwyciężyli, mu- flikt o korytarz, to Europa nam po- 

sielibyśmy przejść przez podobną wie: „Panowie, oddajcietym Niemcom 
Kalwarję, jaką przeszła Serbja pod- ten korytarz, skoro się tak napierają“. 
czas wielkiej wojny. . Wiadomo zaś, jak mocno w opinii 

Jednakże nie wierzę w aktywność niemieckiej stoi sprawa odebrania nam 

Anglji na terenie europejskim. Ci, któ- korytarza. Tego kierunku opinii nie- 

rzy tak sobie nową wojnę europejską mieckiej nie, odwrócił pacyfizm, nie 
planują, opierają się widać na prze- odwróciły mowy samego |p. Brianda. 

konaniu, iż ”asada „Anglja zwraca A my korytarza oddać nie może: 

się przeciw najsilniejszemu miocar- my i nie oddamy dobrowolnie. 

stwu na kontynencie", iż zasada ta į Kiedy to w traktacie z 29 Marca 

nadal działać będzie automatycznie z 1790 r. o polsko*pruskiem przymierzu 
żelazną konsekwencją. Myślę, że nie zażądały od nas Prusy Gdańska i 
można tak ufać tej zasadzie. Konty- Torunia — nie przystał na to Sejm 

nent dla Anglji nie jest już tym kon- Wielki. Historycy nasi orzekli, że 

tynentem 0 dawnem znaczeniu. W Sejm Wielki miał rację, pomimo iż 

inną wierzyłbym wojnę, jeżeli chodzi później spadły na nas największe 

o psychologję angielską," o kierunek klęski jakie państwo spotkać mogą. 
polityki angielskiej W wojnę koalicji I my powiemy, że Sejm miał rację, 
Polski, Turcji, Afganistanu, Japonji gdyż wyrzekanie się terytorjum jest 
przeciw Bolszewji. Anglja tak lubi rzeczą niemoralną. A nadomiar wtedy 
wojować do „ostatniego żołnierza.: było zupełnie co innego. Wtedy od- 
swego sojusznika*. Ale koalicja taka danie Gdańska i Torunia miało ten 

wielki argument za sobą, że była to 

cena kupna sojusznika. 
Dzisiaj odstąpienie od. Pomorza 

pod presją wrogich Polsce Niemiec 
byłaby to cena kupna... utracenia nie- 
zależności, utracenia autorytetu pań- 

stwa, utracenia międzynarodowego 

znaczenia. 

Mussolini oświadczył: „Nie wierzę 
by wojny wygasły, przeciwnie sądzę, 

że obruszy się znów jakaś wojna 

jak huragan na nas” i powiedział 
także: „Sądzę, że państwa małe wy- 

gasną, że ich nie będzie*. 

Pomimo przekonania o pacyfizmie 
Europy, wierzymy w wojny lokalne 

Oto ów pacyfistyczny, ów arcy- a podzielającįzdanie  Mussoliniego о 
pokojowy nastrój Europy całej zwra. państwach małych, chcemy by Polska 
ca się przeciwko interesom państwa została, jako państwo wielkie. Cat. 

możliwa, że nadaje się chyba jedynię 
„do fantazji Wellsa. 

Wreszcie nie wierzymy w nową 

wojnę europejską jeszcze dlatego, 
że podczas takiej wojny nawet w 

Anglji, nawet we Francji powstałoby 

niebezpieczeństwo bolszewizmu. 
W wojnę europejską nie wierzymy» 

a natomiast głęboko wierzymy w p.' 

Brianda i p. Skrzyńskiego, którzy nas 
zapewniają, iż pacyfizm panuje w ca- 
łej Europie. 

Lecz z tego poniekąd banalnego 

twierdzenia pozwolimy sobie |wyciąg- 
nąć konsekwencję. 

Naukowych w Wilnie 

Sejm i Rządu. 
"W Sejmie 

WARSZAWA, 7.1I.. (tel wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym lzba kontynuo- 
wała dyskusję budżetową nad budźże- 
tem Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej oraz Min. Robót Publicznych. 
Dyskusja wypadła blądo. Zarówno 
wśród posłów jak i publiczności za- 
interesowanie debatą budżetową mi- 
nimalne. Według przypuszczeń dy- 
skusja budżetowa zakończona zosta- 
nie w sobotę 12-go bm., w dniu tym 
prawdopodobnie odbędzie się głoso- 
wanie. Nieulega wątpliwości, że o ile 
chodzi o całość budżetu, większość 
Izby ustosunkowuje się przychylnie i 
i przeto wynik głosowania nad ca- 
łością nie przyniesie niespodzianek. 

Sprawa pos. Wojewódzkiego 
WARSZAWA, 7.11 (żel wł. Słowa; 

Obrady sądu marszałkowskiego w 
sprawie pos. Wojewódzkiego trwają 
w dalszym ciągu. W dniu dzisiejszym 
przesłuchano szereg członków Wy- 
zwolenia „m. in. sen. Woznickiego, 
pos. Bagińskiego, pos. Ledwocha, 
Tabora oraz p. Radlińską sekretarkę 
klubu Wyzwolenie. 

P. Jackowski 

WARSZAWA, 7.11 (żel. wł. Słowa) 
Dymisja dyrektora departamentu po- 
litycznego w M. S. z. p. Jackowskie- 
go dotychczas nie została przyjęta. 
Wedlug wersyj kursujących w kołach 
politycznych prośba o dymisję nie 
została przyjęta i dyrektor Jackowski 
pozostanie na swem stanowisku. 

Zniesienie służebności. 

WARSZAWA, 7.ll, PAT, Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej podpisał roz- 
porządzenie w sprawie zniesienia słu- 

žebnošci na ziemiach b. zaboru ro- 
„Syjskiego. Rozporządzenia te ukażą 
się w najbliższych dniach w Dzienni- 
ku Ustaw. Rozporządzenia wykonaw- 
cze do rozporządzeń w sprawie znie- 
sienia służebności na ziemiach b. za- 
boru rosyjskiego zostały już opraco- 
wane przez M-stwo Reform Rolnych 
oraz uzgodnione z właściwemi mini- 
sterstwami i zostaną niebawem opu- 
blikowane w Dzienniku Ustaw. 

‚ W niedzielnej Rzeczypospeliłej ukazała 
się quasi-dowcipna wzmianka o rzekomej ro- 
mowie ks. Bust. Sapiehy z Panem Prezyden- 
tem Ministrów. ы 

Rozmowa taka naprawdę nie miała miej- 
sca, ani <w zeszłym tygodniu» jak to upla- 
nował cobie współpracownik <Rzeczypos- 
politej» (w zeszłym tygodniu ks. Sapieha 
wogóle nie rozmawiał z marsz. Piłsudskim) 
ani wogóle nigdy. 

Troskę o odkrycie właściwych intencji 
kierujących współpracownikiem zamieszcza- 
jącym na łamach Rzeczypospolitej informa- 
cje kłamliwe,, pozostawiamy redakcji tego 
pisma. 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
i td. wyzdrowiała; odnawia przyję* 
cia, od godz, 10 zrana do 8 ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i 

na lewo, 

„BIAŁE NOCE" 
Rywalizacja między Wielkim Księciem 

a potężnym bogaczem. 

  
  

  

  

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

utrzymanie rodziny, 
Henryk Bulanda, | 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
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 

     



DEBATA BUDŽETOWA 
Budżet ministerstwa robot publicznych. 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu 
rozpoczęło się o godz. 12 w połu- 
dnie. 

Jako sprawozdawca budżetu min. 
robót publ, zabrał głos poseł, Posac- 
ki (Piast), omawiając zmiany, propo- 
nowane przez komisję sejmową w 
budżecie tego ministerstwa. Najwię- 
kszą obecnie troską powinno być 
zwiększenie ruchu żeglugi, regulacja 
i obwałowanie oraz uspławnienie naj- 
ważniejszych rzek i budowa odpo- 
wiednich magazynów. Pozatem  Stoi- 
my przed ołbrzymiem zadaniem na- 
prawy dróg istniejących. i budowy 
dróg nowych. 

Poseł Bryła (ch. d.) podkreślając 
dotychczasową dodatnią działalność 
ministerstwa, apelował do rządu, aby 

ustalił swój plan względem resortów 
technicznych. Mówca zgłosił rezolucję, 
zawierającą żądanie odbudowy dróg, 
przeznaczenia na ten cel kredytów z 
ewentualnej pożyczki inwestycyjnej, 
wreszcie pobudzenia ruchu budowa- 
nia "domów robotniczych i urzędni- 
czych. 

Pos. Hausner (P.P.S.) wniósł re- 
zolucję, głoszącą konieczność zwięk- 
szenia czynności ministerstwa robót 

Budżet min. pracy i 

Po przerwie sprawozdawca pos 

Byrka referował budżet M-stwa Pra- 

cy i Opieki Społecznej. Oznajmił on, 
że (iminist estwo zamierza postawić 

wniosek o podwyższenie kredytu na 
akcję opieki nad emigrantami o 
100,000 zł. 

Pos. Puchatka (Ch.D.) zauważa, 

зе ministerstwo pracy i opieki społ. 

jest pod względem finansowym upo- 

sażone zbyt nisko i z tego powodu 

nie może ono spełnić należycie 

swych zadań. Z całego wynoszącego 
58.000.000 budżetu, 52 i pół miljona 
idzie na t. zw. opiekę socjalną. In- 

spekcja pracy rozwija skuteczną dzia- 

łalność, natomiast przedmiotem — 5- 
nego niezadowolenia jest dział Kas 
Chorych. Zarzuca rządowi, że do- 
tychczas nie wniósł noweli do ustawy 
o Kasach Chorych, względnie że nie 
uregulował tej bardzo palącej sprawy 
w drodze rozporządzenia Prezydenta. 

Pos. Harusewicz (ZLN) zajął się 
w swej przemowie tylko sprawą Kas 
Chorych, powiadając, że panują w 
nich skandaliczne stosunki i że Kasy 
Chorych są instytucją najbardziej znie- 
nawidzoną. Nie rzeczowym jest jed- 
nak argument — powiada mówca—że 
tą opinię szerzą o nich lekarze ze 
względów konkurencyjnych. Czas o- 
tworzyć oczy i nastawić uszów na te 
skargi. 

Pos. Malzerowa (Kolo Żyd) do- 
wodzi, że ludność żydowska, która 
potrzebowała wydatniejszej opieki, 
jest w budżecie stosunkowo upośle- 
dzona. W dalszym ciągu sprzeciwiła 
się przerzucaniu ciężarów opieki spo- 
łecznej na samorządy. 

Pos. Zerbe (Zjedn. Niem.) zarzu- 
ca rządowi i Sejmowi, że nie mają 
świadomej połityki socjalnej. Broni 
następnie Kas Chorych i przytacza 
trudności, które one mają do zwal- 
czania. Wskazuje, że budżet zbyt 
mało prelimiauje na pomoc dla bez- 
robotnych. 

Pos. Szmigiel (Piast) zajmuje się 
głównie działalnością urzędu emigra- 
cyjnego i wnosi 6 rezolucyj domaga- 
jąc się m. in. zwolnienia rolników od 
opłat na Kasy Chorych. | 

Pos. Ossowski (Ch. D.) domaga 
się zniesienia zbytniej samodzielności 
tychże Kas Chorych, usunięcia nie- 
fachowej administracji i nieracjonalnej 
gospodarki, zniesienia nieograniczo- 
nej powszechności i charakteru mo- 
nopolistycznego Kas Chorych, który 
sprawia, że instytucja ta niema kon- 
kurentów. Wreszcie domaga się roz- 
dzielenia kas miejskich od kas wiej- 
skich. 

Pos. Stańczyk (PPS) wywodził, że 
sanacja stosunków gospodarczych 
została u nas dokonana jedynie kosz- 

tem szerokich mas pracujących, któ- 

publicznych przez włączenie do niego 
spraw morskich, zwłaszcza budowy 
portów, utrzymania wybrzeża, wszyst- 
kich państwowych czynności pomia« 
rowych, wszystkich agend budownic- 
twa państwowego z wyjątkiem budo- 
wy fortec i powierzenia temu mini- 
sterstwu wyłącznej opieki nad tech- 
niczrią gospodarką, rozwojem i roz 
budową osiedli, rozbudową miast. 

Pos. Madejczyk (Piast) wniósł re- 
zolucję wzywającą rząd ażeby wpły- 
wy z daniny lasowej używane były 
zgodnie z ustawą na cele odbudowy. 

Pos. Helman (Str.Chł.) wyraził 
przekonanie, że pod kierownictwem 
obecnego ministra robót publicznych 
resort ten potrafi zaspokoić potrzeby 
społeczeństwa a _ przedewszystkiem 
ziem wschodnich. 

Minister robót publicznych Mora- 
czewski odpowiadając na zarzut, że 
ministerstwo wstrzymuje wydawanie 
uprawnień elektrycznych, wyjaśnił, że 
obecnie pracuje się mad odpowiednie- 
mi zmianami taryfowemi, na wszystkie 
zaś inne zarzuty—oświadcza minister 
—jest jedna odpowiedź <niema pie: 
niędzy». Na tem rozprawę nad budże- 
tem M-stwa Robót zakończono: 

opieki społecznej. 

rych byt pogorszył się. Wystosowuje 
mówca pod adresem ministra pracy i 
opieki społecznej cały szereg zarzu- 
tów. Mówca wnosi cały szereg rezo- 
lucyj zmierzających do usunięcia po 
wyższych niedomagań, przedkłada 
wnioski © podwyższenie sum na po- 
moc dla bezrobotnych z 34 miljonów 
na 80 mil, i o podwyższenie o tę 
sumę dochodów z podatku majątko- 
wego, o podniesienie kredytów na 
opiekę nad emigrantami do 1,210.000 
zł. z równoczesnem podwyższeniem 
sumy dochodów z opłat od praco- 
dawców zagranicznych ze 180 na 
280.000. 

Pos. Wojtiuk (Komun.) ošwiad- 
cza się przeciw budżetowi. 

Pos. Milczyński (NPR) zarzuca 
ministerstwu, że nie zrobiło nic w 
zakresie ustawodawstwa społecznego. 
Na znak nieufności do działalności 
obecnego ministra pracy i opieki 
społ. składa wnioszk © skreślenie 
100 zł. z budżeiu tego M-stwa. 

Pos. Heller (Koło Żyd.) omawia- 
jąc kwestję bezrobocia podnosi nie- 
dolę pracowników umysłowych, do- 
maga się rozszerzenia ubezpieczenia 
od bezrobocia także na fizycznych i 
umysłowych pracowników zajętych 
w mniejszych warstatach, na chalu- 
pników i samodzielnie pracujących 
rzemieślników, domaga się stosowa- 
nia wskaźnika drożyźnianego przy re- 
gulowaniu wysokości płac. 

Pos. Bator wyzywa rząd do 
zaprowadzenia ścisłej statystyki na- 
turalnego ruchu ludności na całym 
obszarze kraju, przedstawienia Sej- 
mowi planu zatrudnienia zmarnowae 
nych dotąd sił roboczych, w szcze- 
gólności planu likwidacji subwencjo- 
nowanego bezrobocia. 

Następnie zabrał głos minister 
pracy i opieki społecznej Jurkiewicz 
odpowiadając na zarzuty poczynione 
w ciągu dyskusji. 

Co do bezrobocia uważam—mówił 
minister—wraz z całym rządem, że prze- 
dewszystkiem trzeba bezrobotnym da- 
wać pracę. Zatrudnienie jednak robot- 
ników kosztuje 4 i pół razy tyle co 
zasiłki, co ze względów budżetowych 
jest obecnie nie do uzyskania. Dlate- 
go zasiłki muszą być częściowo wy- 
dawane. Dostają tylko ci, którzy naj- 
bardziej potrzebują i pod tym wzgłę- 
dem stosowana jest ścisła kontrola. 
Zarejestrowanych bezrobotnych jest 
201,000, niezarejestrowanych około 
50,000. 

| Rysownik „DUŃNCIO* 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 

SŁ O 

Zjażd Agronomów. 
Jak już donosiliśmy, w dniu 5.go 

b. m. odbył 
niczego U. 
Ziemi Wileńskiej: 

W obradach zjazdu wzięli 

wo 

Niefortunne projekty dr. Szlupasa. 
Z Rygi donoszą: Znany z wymiany jeńców pomiędzy Polską i Litwą, 

się w sali Studjum Rol- prezes kowieńskiego czerwonego krzyża dr. Szlupas, który jest jednocze- 
S. B. zjazd agronomów Śnie wybitnym publicystą litewskim, ogłosił na łamach «Lietuvos Zinios» 

artykuł w którym domaga stworzenia federacji wszystkich państw  bałiy- 
udział ckich czyli Litwy, Łotwy i Estonji w jedno państwo. Autor artykułu znaj- 

delegat Min. Rolnictwa p. Regulski, duje, iż jest to jedyne wyjście w obecnej chwili dła Litwy, której sytuacja 
nacz. Wydz. Rolnictwa p. Szaniawski, 
Prezes Urzędu Ziemskiego p. Łączyń- 

ski, Dyr. Łastowski, prof. Rogóski i 
inni. Po zagajeniu obrad przez p. 
Czerwińskiego inspektora hodowli Z. 
K.R. zabrał głos prof. Rogóyski pod- 
nosząc konieczność konsolidacji pra- 
cy społeczno-rolniczej. Mówca pod- 
kreślił, iż tylko zespolenie wszystkich 
organizacyj rolniczych zapewni pra- 
cy kulturaino-rolnej należytą pomoc 
związków komunalnych i rządu. Po 
referacie prof. Rogóyskiego odbyła się 
ożywiona dyskusja poczem uchwalo- 
nó rezolucję stwierdzającą koniecz- 
ność wspólnego frontu rolniczego. 

W kwestji zrealizowania.iej uchwa- 

uważa, że należałoby punkt ciężkości 
zespolenia pracy oprzeć w pierwszych 
okresach na akcji rządowej pokiero- 
wanej przez M. R. i 0. P., inni (pp. 
Taurogiński, Żapyr, Geniusz) raczej 
przychylili się ku pracy na. podsta* 

międzynarodowa jest bez wyjścia. 
Idea doktora Szłupasa jest bardzo niepopularna na Łotwie i 

ski, Insp. ochrony lasów p. Kotkow- większość publicystów łotewskich poprostu wyśmiewana. 
przez 

Trzy wyroki Śmierci w Poniewieżu. 
Z Kowna donoszą: Dn, 2 b. m. 

rozważywszy sprawę 4 włoś ian pow. 
nasa, 

wojenny sąd doraźny w Poniewieżu, 
Birżańskiego Kozakiewicza, Aleksiu=: 

Strużasa i Turło, postawionych w stan oskarżenia za należenie do 
partji komunistycznej, agitację wśród ludności i wojska oraz szykowanie 
zbrojnego powstania przeciwko istniejącemu ustrojowi, uznał oskarżonych 
za winnych i skazał Kozakiewicza, Aleksiunasa i Strużasa na śmierć, Turła 
na 12 lat ciężkiego więzienia. Strużasowi, ' jako niepelnoleiniemu, kara 

śmierci została zastąpiona przez dożywotnie ciężkie więzienie. 
Skazani Kozakiewicz i Aleksiunas odwołali się od wyroku do Prezy” 

denta, prosząc o ułaskawienie. 

Z SĄDÓW. 
Wyrok w sprawie bandy Mej- 

szagolskiej. 

W 1922 r. w okolicy Mejszagoły pow. — 
Wileńsko-Trockiego grasowała banda zło- * 
dziei włamywaczy. Długi czas nie można 
było wpaść na trop. Dzięki konfidencjonal- 
nym danym udało się władzom śledczym 
dowiedzieć się nazwiska członków. Byli ni- 
m: Mackiewicz, brącia Ignacy i Józef Du- 
ksztyn-Minvowscy, ich siuiąca M. Szćzerbo 
1J. Pietkiewicz. 

Zarządzono aresztowanie ich. 
„ W moment kiedy policja wkraczała do 

mieszkania Mackiewicz?, ten wyjął rewol- 
wer i pierwszym strzałem zabił policjanta. 

Pomimo to ujęto go. Stawiony przed 
sądem doraźnym skazany został na karę 
śmierci przez rozstrzelanie. 

W dniu wczorajszym pozostaii współ- 
winni dokonywania kradzieży. Po przesłu- 
chaniu długiego szeregu Świadków sąd uz- 
nał winnym jedynie Ignacego Duksztyn-Mił- 
kowskiego i skazał go na osadzenie w wię- 
zieniu zamieniającem dom poprawy na okres 
lat trzech zmniejszając nit ę karę, na mo- 

Dn. 3 b. m. Prezydent, rozważywszy prośbę skazanych, zadecydo- 
wał, iż należy ją uwzględnić, i ułaskawił. Kara śmierci dla nich zostanie 

ły część obecnych (prezes Łączyński) zastąpiona dożywotniem ciężkiem więzieniem. 

Stresemann na urlopie. 
NICEA. 7.11, Pat. Stresemann przybył dziś do Beaulieu pod Niceą; 

wach komunalnych — wreszcie pro. Wykrycie organizacji terrorystów we Lwowie. 
Rogóyski i naczel. Szaniawski uwa- 
żali, iż należy za punkt wyjścia wziąść 
już istniejące zrzeszone do wspólnej 
pracy organizacje rolnicze (W. T. R; 
Z. K. R., Zw. osadn.), a prace oprzeć 
o fundusze uchwalane przez organi- 
zacje komunalne i subwencje rządo- 
we, zjednywane autorytetem zrzeszo- 
nej i zespolonej pracy. 

W końcu zebrani uchwalili wyło- 
nić komitet, którego zadaniem będzie 
przedstawienie na następnym zjeździe 

rzających do połączenia tych organi- 

wały akcię dobrze ZONA 
ski Wschodniej. Onegdaj po zdoi 

Ze Lwowa donoszą: Władze policyjnz od dłuższego już czasu obserwo* 
grupy wywrotowców ma terenie Małopol- 

yciu szeregu dowodów doszło do ujawnie- 
nia tej organizacji. W skład organizacji wchodziła przeważnie młodzież ukra- 
ińska z pod znaku Petruszewycza. Na jej czele stał na terenie Małopolski 
Wschodniej b, brygadjer wojsk ukraińskich. Otrzymywał on instrukcje od ma- 
czelnego kierownictwa terorystycznej organizacji wojskowej z Berlina. Działal- 
ność tej organizacji sięga w początkach swych 192I roku. ramienia jej doko- 
nano szeregu aktów sabotażu, teroru, napadów i zamachów PEC Do 
erganizacji tej należeli teź aresztowani niedawno Jan i Michał Wierz iccy za 
akcję szpiegowską. Jedną z funkcyj tej organizacji było też uprawianie szpie- 
ostwa. 

W dniu wczorajszym po zebraniu bogatego materjalu dowodowego are- 
sztowano 11 csób w tem 3 kobiety. Aresztowani staną przed sądem, oskarżeni 

wyników toczących się układów, zmie- © zbrodnię zdrady głównej i zbrodnię szpiegostwa. 

zacji, a w razie gdyby układy te na- WRYTYPYNNWTAYNTWT PTI TTT ITT 
trafiły na pewne trudności, Opraco- 
wanie zasad współpracy wszystkich 
wyżej wymienionych czynników. 

Po przerwie zebrani wysłuchali in- 
teresujący referat p. Turczyńskiego 
p. t. «Plan pracy agronomów w ziemi 
Wileńskiej ułożony na podstawie zbytu 
produktów nabiałowych». Po referacie 
odbyła się dyskusja, poczem powzięto 
uchwały: 

1) wywarcie jaknajwiększego na- 
cisku na rozwój produkcji zwierzęcej, 
a w szczególności na rozwój mleczat= 
ni i zorganizowania zbytu nabiału, 

2) praca kuiturałaa rolnicza roz- 
proszkowana dotychczas w powiatach 
powinna jbyć skupioną w pewne re- 
jony, które powinny tworzyć się tam 
przedewszystkiem, gdzie ruch koma- 
sacyjny osiągnął największe rozmiary, 

3) Zjazd podkreślił konieczność 
należytego: zorganizowania szkolnictwa 
rolniczego, począwszy od wprowadze- 
nia wykładów rolniczych do szkół'po- 
wszechnych. Zjazd zdecydowanie się 
przeciwstawia tendencji Min. W, R. 
i O. R. zlikwidowania Studjum Rolni-. 
czego, 

Przed rozwiązaniem zjazdu zebrani 
wyłonilijkomitet organizacyjny z 8.0sób, 
reprezentujących wszystkie istaiejące 
instytucje społeczno-rolnicze, którego 
zadaniem ma być zrealizowanie po- 
wziętych uchwał i zwołanie następne: 
go zjazdu w;dn. od 2—4 kwietnia r.b. 

Do Komitetu weszli pp.: J. Jele- 
niewski—dyr. szcoły rolniczej w Bu- 
kiszkach, Jurkowski—sekretarz W.T.R. 
Łęczyński — prezes Okr. Urz. Ziem. 
Makowski—Związek Osadników, Ro- 
goyski — profesor studjum rolnicz U. 

. B., Sienkiewicz — członek Sejmiku 
Wil.-Troc., Szaniawski — naczelnik 
wydz. rolnego przy urzędzie wojew. 
Taurogiński—kierownik Zw.K.R. i Org. 
Roln. z. Wileńskiej: W. H. 

  

Na karnawał 
Wykwintną bieliznę męską i dam- 
ską, krawaty, rękawiczki i t. p. 
po cenach konkurencyjnych po- 
leca firma O. Kauicz, Wilno 

Zamkowa 8, tel. 939. 

  

  

  

LEON DAUDET. 

5) RREW WŚRÓD NOCY. 
— To ten staruszek z Paquet-Vien 

na którego padło podejrzenie? — za* 
pytała Elodja, nałewa ąc sobie drugą 

. szklankę lemonjady i wypijając ją 
szybko, jak spragniony psiak, zanu- 
rzając piękne usteczka w płynie. 

— Używa fałszywego nazwiska 
Notredame. Z pewnością nie jest to 
jego pierwszy wysięp, sądząc z tego, 
co o nim mówią. Sprawa staje się 
tem bardziej interesującą, że jest on 
klerykałem, wrogiem Loyssata. Bę- 
dzie to dobry kawał dla konserwa- 
tystów Lugduńskichi Dobra gratka 
dla dzielnego Sauteniera, który otrzy- 
ma niezawodnie awans. 

— Zawsze podejrzawałem go tro- 
chę — zauważyła Julja, sięgając po 
cytrynę. — Morderca mógł przyjść 
tylko stamtąd, gdyż to był jedyny za- 
kątek, w którym mur się rozwalił. 
Będzie ta wielkie rozczarowanie dla 
Desarnauda, który koniecznie chciał 
dowieść, że to ktoś z nas zamordo- 
wał panal 

|. — Ależ nic podobnegol — zawo- 
łał Sautenier, wzruszając ramionami — 
Ani moi przełożeni, ani ja, ani na 
chwilę nie podejrzewaliśmy personelu 
„La Pocholie*, gdyż wiedzieliśmy, jak 

piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winiety, ilustrację książek i t. p. 
rzeczy,  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 

bardzo byliście do niego przywiązani. 
Dz:sarnaud musiał prowadzić śledztwo 
z pewną metodą, to wszystko; musiał 
więc przedewszzstkiem wybadać naj- 
bliższe otoczenie. Potem dopiero 
miał się zająć ludnością okoliczną. 
W przeciwnym razie mógłby się na- 
razić na zarzut stronności. 

Inspektorowie popijali w  miłcze- 
niu, kiwaniem głowy potwierdzając 
Sautenierowi. 

— Panowie nie czytali jeszcze 
ostatniego numeru Pince-sans-Rire?— 
zapytała Emilja. 

— Nie, 
— Więc proszę, przeczytajcie, oto 

gazeta. Dowiecie się, że macie do 
czynienia z dwiema miljonerkami. 

Brygadjer rozłożył gazetę ponad 
kieliszkami i karafką. Dwaj inspekto- 
rzy, zaintrygowani tą wiadomością, 
nachylili się czytająć |poza jego ra 
mię. Wszyscy trzej zostali olśnieni 
tą kaskadą miljonów, spadających na 
trzy piękne najady, z których dwie 
odpoczywały teraz w ich towarzy- 
stwie. 

— Stary Goneret miał gust — 
myślał Sautenier, kióremu trzy miljo- 
ny Julii Loisel zawróciły zupełnie 
głowę. Zapomniał nawet o swej nie- 
chęci do agentek policji, które jego 
zdaniem komplikowały jedynie pracę. 
Miał więc rozpocząć atak, gdy jeden 

  

z inspektorów przypomniał mu o 
jego obowiązkach. 

— Czas już na nas, — rzekł. 
— Czy nie mogłybyśmy panom 

towarzyszyć? — zapytała zainirygo- 
wana Elodja. i 

— Owszem, proszę pani, tylko w 
pewnej odległości. Ciekawość pań 
jest najzupełniej  usprawiedliwiona; 
misja nasza nie jest obojętną rów- 
nież dla towarzyszy pań z „La Po- 
chole*. 

Po tych enigmatycznych słowach, 
Sautenier wyruszył na czele oddziału. 
Po kwadransie, gdy już zmrok fzłota- 
wy ogarniać poczynał ziemię złocąc 
gałązki drzew i madając połysk ka= 
mieniom nadbrzeżaym, dotarli trzej 
policjanci do ulicy Paquet-Vian, dwie 
kobiety towarzyszyły im w odległości 
stu metrów. 

Marcin Tressan wiedział, że śle- 
dztwo przybrało obrót nieprzychylny 
dla niego i dla Jana Vetu. Ciavisse 
udał się osobiście dó właściciela fab- 
ryki Fil d' Argent, by zasięgnąć in- 
formacyj o panu Notredamej Po przej 
rzeniu teczki z uwagami dotyczącemi 
tej osobistości, szef bezpieczeństwa 
publicznego zdecydował, iż klerykał 
ten,j znany ze swych przepowiedni i 
rad, ukrywał się pod cudzem nazwis- 
kiem. Diaczego to czynił? Najwidocz- 
niej chodziło tu o ukrycie ciemnej 

| 
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cy amnestji, do fat dwóch. 
Pozosiali zostali e.łkowicie uniewinnieni 

z. braku dowodów winy. 
z 

Ile. elektryczności wypali Wilno 
Budżet miejski na nowy okres 

roczny przewiduje, że konsumpcja 
prywatna toku eiektrycznęgo wyrazi 
się w cyfrze 2 miljonów  kilowatów 
po 57. gr. kilowat. 

Wojsko i instytucje rządowe po- 
chłoną 560 tys. kilowatów po 75 gr., 
instytucje kulturalno-oświatowe 230 
tys. po 65 gr., przedsiębiorstwa  do- 
chodowe 170 tys. po złotemu. Toku 
silnikowego wyjdzie przypuszczalnie 
310 tys. kil. po 60 groszy., oświetle- 
nie ulic pochłonie 309 tys, a insty* 
tucje i przedsiębiorstwa miejskie 81 
tysiąc. 

Potrzebna ilość toku elektrycznego 
wyprodukowana zostanie przez el8- 
ktrownię centralną i raduńską, łącznie 
5.511.000: kilowatów. Z tej iłości 25 
procent pochłonięte zostanie przez 
wadliwości sieci elektrycznej, 7,3 proc. 
dla potrzeb elektrowni, Do sprzeda- ` 
nia zostanie 3.730.009 kilowatów. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Radaktorz:! 
Uprzejmie proszę Pana Redaktora o u- 

mieszczenie tych parę słów w swem poczy- 
tnem pismie. W Kurjerze Wileńskim w 
Nr. 21 z dnia 27 b. m. zosiała umieszczona 
anonimowa korespondencja o rzekomej poli- 
tyce prowadzonej przeze mnie w kościele, 
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przeszłości. Należało więc wyświetlić 
tę kwestję. Sędzia śledczy liczył, że 
rewizja dostarczy mu danych. 

Co zaś dotyczy Vetu, cieszył się 
on wielką popularnością wśród ro- 
botników fabryki, dzięki swej dobroci 
i miłosierdziu. Pewnego razu naprzy- 
kład oddał całą swą miesięczną pensję 
koledze, który zachorował niebezpiecz- 
nie. Innym razem oddał swe łóżko 
chorej robotnicy. «Całe życie prawie 
obchodziłem się bez łóżka, rów. ież 
dobrze śpi się na sienniku» — mó- 
wił. Vetu by! bezgranicznie przywią- 
zany do swego pana, chociaž nie wy- 
powiadał tego nigdy głośno, dawny 
bowiem włóczęga był małomówny. 
Dzięki tej okoliczności, Clavisse, de- 
cydując się ma aresztowanie Notre- 
dame'a — by dogodzić Desarnaudo- 
wi i Maufre'owi, którzy obawiali się, 
by podejrzenie nie padło na osobę, Z 
którą się musieli liczyć, nie zastana« 
nawiał się nad myślą, czy wierny 
sługa stanie w obronie wolności i 
honoru swego pana. Był to błąd, 
który potem musiał srodze odža- 
łować. Clawisse, będąc człowiekiem 
oschłym, kłamliwym i złym, pozba- 
wionym wszelkich  szlachetniejszych 
uczuć, nie podejrzewał istnienia ich 
u innych, nie wierzył $w poświęcenie 
ani w istnienie sumienia. Był on 
skończonym typem, stworzonym 

przez to powierzchowne wychowanie, 
które stawia dziecko, potem czlowie- 
ka, wobec instynktów gloryfikowanych, 
bez sił i chęci do wałczenia z niemi. 
Ludzie tacy wyzbyci są z elementar- 
nych skrupułów i nie posiadają naj- 
mniejszej delikataości. 

Na wszelki wypadek, Tressan po- 
prosił swego spowiednika, ojca Cham- 
pier, o wskazanie mu adwokata, zdol- 
nego do obrony jego interesów, przy 
okolicznościach obciążających go w 
znacznym stopniu. Nie chciał niepo- 
koić księdza opowiadaniem swych 
przeczuć. Tressan porozumiał się z 
adwokatem Petitbelin'em, doradcą kle- 
rykałów i zakładów religijnych, uspo- 
sobionym jednak bardzo ugodowo 
wadze liberalnych władz miejsco- 
wych. 

— Będę potrzebował zapewne pań- 
skiej pomocy, w pewnej sprawie pry- 
watnej, która mnie czeka — rzekł 
Notredame do Petitbelina, który obie- 
cał swe współdziałanie, sądząc, że 
chodzi tu o poradę w jakiejś spra- 
wie cywilnej. 

W sobotę, w dniu aresztu, obaj 
przyjaciele postanowili urządzić wy- 
cieczkę wzdłuż Saony, korzystając z 
wolnego wieczoru, który Wetu miał 
co tydzień. 

— Wiesz, rzekł nagle Tressan, 
pakując do plecaka skromne zapasy 

  

żywnościowe, które misli wziąć ze 
sobą. — Ješli nie zaaresztują mnie 
dziś wieczór, to jakiś czas sprawa ta 
będzie w zawieszeniu, gdyż Desar- 
naud i Maufre będą mieli wakacje i 
wyjadą. 

— Aresztowany? Za co? — zawo- 
łał Vstu z oburzeniem. — Nie mają 
wszakże 'przeciwko tobie, zarówno 
jak i przeciwko mnie, najmniejszych 
poszłak! Q czywistem jest, że to jedna 
ze żmij z „La Pocholle* zabiła ojcz 
Goneret, Wszyscy sąsiedzi są zdania, 
że morderstwo popełnił Brabant. Nie 
chciał pewnie znosić dłużej tego po- 
działu Juiji z Goneretem, jest to ko- 
los, niezwykle brutalny, który mógłby 
udusić byka jedną ręką. Oiantaume 
opowiada, że Brabant żyje od 14-go 
lipca w ciągłym strachu, tak wielkim, 

U 

że nocami woła o pomoc. Moneuse 
potwierdza to opowiadanie. 

— Możliwie. Lecz Pince-sans -Rire 
staje w obronie tych łotrzyków, któ 
rzy przekupili zapewne  Cavalcata. 
Słudzy sprawiedliwości obawiają się 
tego Świstka i jego redaktora. Zresztą - 
mogę twierdzić, opierając się na pew- 
nych danych, że dziś zapadnie decy- 
zja co do mojej sprawy. Wiem, że w 
sześćdziesiątym roku życia spadnie 
na mnie cios ciężki, cierpienia moje 
mają uwolnić jedną z bliskich mi 
dusz od męczarni czyścca. Wiem rów- 

4
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pewnošė niewzruszoną, 
M ostępując zły duch nie potrafi wzbu- go okna, owego pamiętnego poranku 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD RICH, 

Eksport drzewa osikowego zapałczanego z 
wojew. Wileńskiego i Nowogródzkiego w r. 

1925, 
W roku 1924 za okres ostatnich 

9 miesięcy wywóz zagranicę drzewa 

zapałczanego z całej Polski wynosił 

12999 tonn, w tem z terenu woj. 
Wileńskiego 5464 tonn., czyli 42,3 
proc., i wojew. Nowogródzkiego 3815 

tonn, czyli 29.8 proc. ogólnego wy- 

"wozu tego drzewa. 

W roku 1925 wywieziono z Pole 

ski ogółem 17726 tonn, w tem z te- 
renu wojew. Wileńskiego „7786 tonn, 

Eksport z w-wa Wileń- 
skiego w proc, Kierunek eksportu 

czyli 43.9 proc.,'i wojew. Nowogródz- 
kiego—4353 tonu, czyli 246 proc. 

Procentowo więc. wywóz drzewa 

osikowego zapałczanego z rozważa- 
nych terenów mie uległ w ciągu lat 

1924 — 1925 jakiejkolwiek większej 

zmianie. Nie możaa tego powiedzieć 
o kierunkach nadania. Udział po- 

szczególnych państw w naszym sk 
sporcie był następujący: 

Eksport z w-wa Nowo- 
gródzkiego w proc. 

  

r. 1924 r. 1925 r. 1924 r. 1925 

LOVA as 55.7 — 20 — 
№етсу оо 292 515 73.8 68.4 
Prusy Wschodnie 118 0.2 21.6 LŽ 
Czechosłowacja . 1.4 37.2 2.6 24.0 
Austėja оее — 10.9 — 6.9 
(dansk. 27442 1.9 0.2 — — 

Razem . 100.0 100,0 100.0 100.0 

Z powyższej tabeli wynika, że w r. 

1925 zyskaliśmy nowy rynek zbytu w 
postaci Austrji i zaacznie wzmogliś- 

my wywóz do Czechosłowacji i Nie- 
miec, natomiast całkowicie utraciliśmy 

rynek łotewski. 

W cyfrach absolutnych (w  ton- 
nach) eksport drzewa osikowego w 
roku 1925 wynosił: 

  

Šš х 
Kierunek eksportu ou ёа 

ZE EBS 
BŹ BZE 

Niemcy . . . 4010 2080 
Prusy Wschodn. 12 
Czechosłowacja 2900 1044 
Austrja . . 852 299 
Gdańsk . . 12 = 

Razem . 7786 _ 4353 
Udział w eksporcie poszczególnych sta- 

cyj nadawczych był następujący: а) па #- 
genie wwa Wileńskiego: Woropajewo — 

tonn, Parafjanowo — 1063, Usza — ° $5 , Gieładnia—945, Łyntupy — 806, Krzy- 
wicze — 722, Budsław — 282, Głębokie — 
235, Wilejka — 221, Podswilje — 140, Za- 
lesie — 120, Stasiły — 60, Podbrodzie—45, 
Nowodruck, Olechnowiczs i Kiena po , 40, 
Królewszczyzna — 35, Wilno — 30, Olkieni- 
ki — 28, N. Święciany — 24, Jaszuny—22, 
Oszmiana — 20, Rudziszki — 16 i Ziabki — 
15 tonn; 6) na ferenie w—wa Nowogródz- 
„kiego: Lachowicze — 1205 toun, Juraciszki— 
1171, Bastuny — 715, Skrzybowce y 
Bohdanów — 237, Leśna — 215, Niemen— 
140, Bieniakonie — 120, Orany—75, Budy — 
45, Słonim — 28, Połoczany — 20 i Lida — 
17 tonn. 

Celem wypośrodkowania wysokoś- 
ci bilansu handlowego dla wojew. 
Wileńskiego i Nowogródzkiego w 
obrocie drzewem osikowem, należy 

przyjąć ponadto pod uwagę eksport 

do innych województw, który był 

dość znaczny, wynosił mianowicie: 

dla w-wa Wileńskiego 10147 tonn 
«(w r. 1924 za 9 miesięcy—7531 t.) i 
dla w-wa Nowogródzkiego— 2707 t. 
«(w r. 1924 za 9 miesięcy—2928 tonn), 

—oraz import z innych województw, 
który miał miejsce tylko w odniesie- 
niu do w-wa Wileńskiego (363 tonny 

z w-wa Nowagródzkiego). Ostatecz- 
nie więc bilans handlowy przedstawia 

się za r, 1925 następująco (w ton- 
nach): 

kę o 
ła 283 
52 BZ% 

Eksport „agranicę 11786 4353 
Eksport doin. w-w 10147 2707 
Import z innych w-w 363 

  

Czynny bilans handl. 17570 7050 

mież, że twoje oddanie i przyjaźń bę- 
‹а mi bardzo pomocne. 

— Możesz liczyć na mniel — za- 
wołał Vetu, energicznemi ruchami gro- 
żąc komuś niewidzialnemu. Ktekol- 
wiek poważy się ciebie dotknąć, bę- 
dzie miał ze mną do czynienia, pozna 
jak ciężkie mam ramię. 

— Nie unoś się, drogi chłopcze, 
nie unoś sięł Obronisz mnie w inny 
sposób, ale jak, tego ani ty, ani ja 
nie wiemy. Jeśli nieszczęście to mnie 
spotka, będziesz się modlił tak, jak 
<ię uczyłem, gorąco i z całego Serca, 
Wezwiesz na pomoc świętych i bę: 
dziesz czekał natchnienia, które ci 
wskaże, jak masz działać, 

— Lecz jeśli natchnienie będzie 
| dziełem złego ducha, a nie świętych? 

— Omyłka jest wykluczona. Jeśli 
święci wskażą ci drogę, będziesz miał 

iż słusznie 

dzić w twem sercu tej pewności! 
Czy kochałeś kogo kiedyś w życiu? 

— Tak, raz tylko, lecz była to 
żona człowieka, który udzielił mi 
gościny, nakarmił mnie, wzamian za 
mą pracę i który był bardzo dla 
mnie dobry. Wyszedłem więc, nie. 
oglądając się wstecz, wciskając pięścia- 
mi do oczu łzy, które płynęły z głę- 
bi serca. 

— A więc wiedziałeś, że [ją ko- 

Cyfry dotyczące wywozu drzewa 
osikowego do innych województw 
nie są zupełnie scisłe, ponieważ—jak 

już niejednokrotnie nadmieniałem— 
„Rocznik Statystyczny przewozu to- 
warów na polskich kolejach państwo- 
wych” zawiera tak nieuchwytne pozy- 

cje, jak „stacje różne" lub „stacje 

pozostałe" danej dyrekcji k. p. Nie- 

ścisłość jednak łącznie dla obu wo- 

Jewództw (Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego) nie przekracza kilkuset tonn 

(w odniesieniu tylko do eksportu do 

innych województw i importu z tych 

ostatnich—dla eksportu zagraniczne- 
go cyfry są całkiem ścisłe). 

Udział w eksporcie do innych woje- 
wództw poszczególnych siacyj przedstawiał 
się w r. 1925 następująco: @) w-wo Wileń- 
skie: Parafjanowo—1190 tonn, Usza—1119, 
Woropajewo—1098, Nowadruck—1033, Bud- 
sław-- 999, Krzywicze—765, Ignaiino — 640, 
Smorgonie — 559, Podswilje — 514, Królew- 
szczyzna—400, P. Święciany—419, Oszmia- 
na—345, Wilejka—285, Gudogaj—160, Łyn- 
tupy—144, Oluieniki—134, N. Wilejka—115, 
Stasiły i Głębokie po 60, Rudziszki — 33, 
Wilno i Kiena po 30 i Landwarów—15 tonn; 
b) w'wo Nowogródzkie; Juraciszki—580, Po- 
łoczany—545, Basiuny—455, Lachowicze— 
270, Nowojelnia—228, Stonim—162, Eešna— 
150, Domanów—120, Orany— 63, Skrzybow- 
ce—55, Różanka—45, Budy—34 tonn. 

Z. Harski. 

INFORMACJE. 
Podatki w lutym, 

Ministerstwo skarbu nrzypomina, 
że w miesiącu lutym 1927 roku przy- 
padają do zapłaty następujące podatki 
bezpośrednie: 

1)od 15 łutego do 15 marca 
rb. wpłata 1-ej raty pafistwowych 
podatków gruntowych za rok bie- 
żący; 

2) w ciągu miesiąca lutego (do 
28 włącznie) wpłata podatku od nie- 
ruchomości miejskich i niektórych 
wiejskich za kwartał 4-ty 1926 r.; 

3) do 20 lutego rb. włącznie— 
wpłata I|-ej raty połowy kwartałnej 
zaliczki na poczet podatku prze- 
mysłowego od obrotu za kwartał 
4-ty roku 1926; 

4) do 15 lutego rb. wpłata po- 
datku przemysłowego od obrotu, o- 
siągniętego w bezpośrednio  ubie- 
głym miesiącu, przez  przedsiębior- 
stwa handlowe I i Il kaiegorji i 
przemysłowe |--V  kategorji, prowa- 
dzące prawidłowo księgi handlowe, 
oraz przedsiębiorstwa 
CZE; 

5) podatek dochodowy ed upo- 
— Sažen służbowych, emerylur i wyna- 

grodzeń za najemną pracę—w ciągu 
7-miu dni, licząc od dnia po dokona- 

chasz, byłeś tego zupełnie pewny. 
Otóż pewność, że Pan Bóg wskazuje 
nam nasz obowiązek, że właśnie Jego 
rozkaz wypełniamy, jest kwintesencją 
najczystszą tego przeświadczenia, któ- 
re się ma w miłości. Gdy poczujesz 
tę radość, to ciepło i światło, które 
spłynie do duszy twej, w takiej chwili, 
wtedy możesz działać! 

W tej chwili zastukano do drzwi: 
„W imię prawa—otwórzciel...* Jedno- 
cześnie wszedł Clavisse, Sautenier i 
dwaj inspektorzy. 

— Panowie—rzekł Clavisse, gło- 
sem ostrym.—Musimy zrewidować to 
mieszkanie oraz wybadać parę osób 
w waszej obecności. Proszę przypro- 
w te osoby. 

nspektorzy wprowadzili ią 
Mouzin i dudibrego. : 

— Pani poznaje zapewne tego 
para, którego widziała pani ze swe- 

15-go lipca? — pytał Clawisse — czy 
jest to ten sam osobnik, ukrywający 
się pomiędzy żywopłotami, które usi- 
łował przebyć niepostrzeżenie? 

— Poznaję go — odparła zapy- 
tana,—której już kilkakrotnie pokazy- 
wano Tressana na ulicy. — Nieza- 
wodnie to on jest. Gdyby miał 
brodę, byłby podobny do Wiktora 
Hugo, jak rodzony brat. Niema 
żadnej wątpliwości, że to jest ten 

sprawozdaw-- 

niu potrącenia podatku; 
Nadto płatne są podatki, na które 

płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z 
terminem płatności w miesiącu ш- 
tym rb., tudzież kwoty podatków od- 
roczonych i rozłożonych ma raty z 
terminem płatności w tymże mie- 
siącu. 

Wymiar podatku obrotowego. 

W dniu 15 bm. upływa ostateczny 
termin składania zeznań dla kupców 
i przemyslowców o obrocie. Zezna- 
nia te należy składać w ten sposób, 
by pozostał w ręku dokument, iż w 
czasie właściwym zostało ono urzędo- 
wi skarbowemu przedłożone. 

W roku obecnym poraz pierwszy 
wymiar podatku obrotowego będzie 
uczyniony za cały rok i w związku z 
tą reformą odbyło na prowincji w 
całym szeregu izb skarbowych konfe- 
rencje instrukcyjne dla naczelników 
urzędów skarbowych. Także w War- 
szawie, w ministerstwie skarbu odbyła 
się narada z przedsiawicielami izb 
skarbowych, na której dyrektor odpo- 
wiedniego podatkowego departamentu 
poinformował obecnych о polityce 
podatkowej rządu w chwili obecnej. 

Do 15 kwietnia wszyscy płatnicy 
otrzymują nakazy płatnicze z wymie- 
rzonym podatkiem obrotowym. Do 
15 maja mogą składać odwołania. 
Należy pamiętać, iż o ile ktokolwiek 
nie otrzymał do 15 kwietnia nakazu 
płatniczego, obowiązany jest sam 
zgłosić się do urzędu celem otrzyma- 
nia takowego. 1 : 

Jak się przewiduje, wymiar podatku 
obrotowego w roku bieżącym będzie 
dość mocny i władze są przygoto- 
wane na to, iż do komisji odwoław- 
czych wpłynie większa ilość apelacji. 

— (0) W sprawie rewizji koncesyj 
monopolowych. Ostatnio Min. Skarbu za- 
rządziło, by rewizję koncesyj na sklepy ty- 
tuniowe przeprowadzono w sposób następu- 
jący: urzędy skarbowe ustalają najpierw ilość 
sklepów iytoniowych wedle przepisanych 
norm dla każdej gminy i porównują z ilo: 
ścią sklepów w gminie tej faktycznie istnie- 
jących. Jeśli ilość faktyczna okaże się wię- 
kszą od ilości sklepów, która na daną miej- 
scowość winna przypadać wedle obliczenia, 
a nadwyżka koncesyj pozostaje w ręku osób 
nieuprzywilejowanych, w takim razie zarzą- 
dzają doręczenie tym nieuprzy wilejowanym 
koncesjonarjuszom natychmiast orzeczeń o 
cofnięciu koncesji z terminem 3-miesięcznym. 

Jest to jedyny wypade, w którym 
okóln:k przewiduje natychmiastowe  zarzą- 
dzenie cofnięcia koncesji. We wszystkich 
innych wypackach przewiduje okólnik, że 
w razie stwierdzenia, iż wiele konces-j, 
przewidzianych dla danej miejscowości, znaj- 
duje się w rękach osób nieuprzywilejowa- 
nych, w miarę zgłaszania się osób uprzywi- 
łejowanych, pragnących uzyskać koncesje 
na sklepy tytuniowe, przystępują urzędy ak- 
cyz i monopolów natychmiast do doręcze- 
nia koncesjonarjuszom a EZzi: 
przepisanych orzeczeń o cofnięciu koncesyj, 
przyczem termin 3-miesięczay wypowiedze- 
nia liczyć się będzie dopiero po dodatkowem 
zawiadomieniu 0 faktycznie zamierzonem 
cofnięciu koncesji. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
7 lutego 1947 s. 

Dewizy i walcty: 
Trane Śprz. Knpoo. 

Doiars 2,02 8,94 8,90 
=: se = PA 

openhaga 1 39,7 у 
Ьивауп <3,50 43,61 43,39 
Nowy-Yosr 8.55 8.97 8,3 
Paryż 35,25 35,34 35,16 

Praga 2657 26,63 26,51 
Szwajcarja 17252 17295 172,09 
Wiedeń 126.40 126.72 — 126.08 
Włochy 38.35 38,44 38,26 

Papiery Procentowe 
8 proc. pożyczka konw. 93.— 

Pożyczka dojsrowa 82 — 
Pożyczka kolejowa 99— 
5 pr. pożycz. konw 54,25 53,50 54.25 
4 ipół proc. listy zast 
ziemskie złotowe 46-47 46,603 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 7 lutego 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,931/3 — 8,924/2 
Złoto. 

Ruble 4,74 4,72 

Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zi,100 34.80—34.70 

  

sam człowiek! 
— Ależ, — odrzekł Notredame, z 

całym spokojem, — nie zaprzeczałem 
nigdy, że powróciłem do domu dnia 
tego o Świcie. 

— Twierdził pan, że celem pań: 
skiej przechadzki było oglądanie 
ogni sztucznych, w tym czasie wszak- 
że były one zgaszone od pięciu go- 
dzin. Więc kłamał pan? W jakim 
celu? 

— Odpowiedziałem to, co mi 
przyszło na myśl, nie przywiązywa- 
łem do tego żadnej wagi, gdyż nie 
obawialem się, by podejrzenie mogło 
paść na mnie; w jakim celu miałbym 
zabijać starego Gonereta? 

Ilaspektorzy wepchnęli do pokoju 
brudnego i cuchnącego żebraka, wy- 
debytego z jakiejś nory. | 

— [o on, mówię to, przysięgam, 
niema wątpliwości — oto mordercal... 
To on popchnął rondeł, skacząc, to 
on przebiegł przedemną. A, łotri— 
wołał żebrak. 

Notredame roześmiał się pogard- 
liwie i zatrzymał Vetu, który chciał 
się rzucić na tę larwę ludzką, bełko- 
cącą i nawpółprzytomną. 

— Panie Notredame, aresztuję pa- 
na—rzekł Clawisse; a teraz do robo- 
ty chłopcy! Zobaczymy co tu znaj- 
dziemy w środku! 

Rozpoczęto rewizję. 

КОСО 

Г. 

   
ŚT. Ze Strawinskich 

Loljd Kozarynowa 
Opatrzona Świętemi Sakramentam! zasnęła w Bogu 6-go lutego w maj. 

Miroszczyznie pow. Słonimskiego w wieku 'at 86. 

Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 9-go iutego w grobach Ródzinnych 
na cmentarzu w Zdzięciole, o czem pogrążeni w smutku zawiadamiają: 

Bratowa, Siostrzenice, Siostrzeńcy, Wnuczki i Wnukowie, 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

"KRONIKA 
    

WTOREK | 
8 Dziś Wsch. ai, o g. 7 m 06 

|Jana z Mattyj Zach. sł © g. 16 m. 32, 
Jutro 

'ApolonjiP.M'| 

URZĘDOWA 

— Służbowy wyjazd p. Wo- 
jewody. Wojewoda wileński p. Wł. 
Raczkiewicz wyjechał w towarzystwie 
sekretarza osobistego p. St. Stanie- 
wicza do Warszawy. Funkcje Woje- 
wody w tym okresie pełnić będzie w. 
Wojewoda p. Olgierd Malinowski. 

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
Wileńskiej Izby Skarbowej, p. Jan 
Malecki wyjechał na dni 
Warszawy w sprawach służbowych. 
W tym czasię zastępować Prezesa 
Izby będzie p. Adolf Żongołłowicz, 
Naczelnik Wydziału Akcyz i Mono- 
poló w Państwowych. 

MIEJSKA 

— (o) Płatnicy podatków nie 
interesują się budżetem m. Wilna. 
Wczoraj upłynął termin tygodniowy, 
na przeciąg którego był w Magistra- 
cie wyłożony preliminarz budżetowy 
na rok 19278, celem przeglądania 
go i wnoszenia ewentualnych spo- 
strzeżeń przez zainteresowanych pła- 
tników. W ciągu tego terminu, prócz 
paru reporterów, nikt z obywateli m. 
Wiłna nie okazał zainteresuwania 
się budżetem i do Magistratu w te 
sprawie nie żawitał. 

— (0) Z posiedzeń miejskiej 
Komisji Finansowej w sprawach 
budżetu na rok 1927 8, Komisja 
Finansowa, z powodu, że członkowie 
jej nie otrzymali odpowiedniego ma- 
terjału i praca odbywa się w przy- 
spieszonym tempie, nie wprowadziła 
uotychczas prawie żadnych zmian w 
projekcie budżetu, opracowanym przez 
Magistrat. Tylko w preliminarzu apte- 
ki miejskiej, po zaproszeniu na po- 
siedzenie kierownika apteki p. Szuto- 
wicza i otrzymaniu od niego wyja- 
śnień, zwiększono _ przypuszczalnie 
dochód z apteki z 8000 do 20000 zł 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Tow. im. jana Łaskiego. 

Zebranie Tow. im. Jana Łaskiego z 
odczytem ks. pastora W. Loppego: 
„Ustrój kościelay Braci Czeskich i 
Jana Łaskiego w Polsce* zostaje od- 
łożone na przyszły wtorek t. j. dzień 
15.go b. m 

— Nowy Zarząd Związku Za- 
wodowego Literatów Polskich w 
Wilnie. Na odbytem wczoraj wal- 
nem Zebraniu Związku pod przewod- tęga 
nictwem prezesa Czesława Jankow- 
skiego dokonane zostały wybory no- 
wego zarządu. Weszli doń: Prorektor 
prof. Marjan Zdziechowski, rektor 
Stanisław Pigoń, p. Helena Romer 
Ochenkowska, p. Tadeusz Szeligowski 
i p. Witold Hulewicz. 

— Posiedzenie T-wa Naukowego. 
Dnia 9-li b. r. o g. 19 m. 45 odbędzie się 
zwyczajne posiedzenie Towarzystwa Nauko- 
wego Lekarskiego w lokalu własnym (Zam- 
kowa 24). ; 

Porządek dzienny: 1. Dr. Józef Kuchar- 
ski— Pokaz chorych Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Św. Jakóba. 2. Doc. Dr. W. Łapiń- 
ski z Warszawy—Sprawozdanie ze Zjazdów 
w Dubrowniku, w Belgradzie 1 w Pradze 
w sprawie założenia Wszechsłowiańskiega 

AE Lekarskiego. Organizacja pierwsze- 
go Wszechsłowiańskiego Ziazdu Lekarskie- 
go w Warszawie w maju 192% r. 3) Prof. 
Schiiling-Siengalewicz — Najnowsze poglądy 
na patogenezę nowotworów. 4. Dr. Janina 
Hurynowicz — Czucie włosowe. 3) Sprawy 
administracyjne: wybory nomych członków 
T-stwa. 

AKADEMICKA. 

— Posady dla akademików. 
Zarząd Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. $. B. podaje poniżej 
odpis pisma Prezydjum Województwa 

kilka do 40 

obywatelstwa polskiego i 5) dokumen- 
tu, stwierdzającego jego stosunek do 
wojska. Nadto należy przedłożyć 
świadectwo lekarza urzędowego o 
stanie zdrowia, oraz podać nazwiska, 
stanowiska społeczne i dokładne 
adresy przynajmniej 2 wiarogodnych 
osób, na > opinje kandydat 
się powołuje”. CA RÓŻNE 

— Оаг @ załogi statku Wil- 
no. Organizacje kobiece miasta Wilna 
wysłały już dla załogi pierwszego 
transportowca handlowego Wilno 
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
ufundowany kosztem zebranych 187 z. 

gr. 
Obraz został poświęcony przez 

| E. Arcybiskupa Jalbrzykowskiego. 
ist z życzeniami pomyślnej pracy 

dla dobra Rzeczypospolitej podpisały 
Narod. Org. Kobiet Kat., Zw. Polek, 
Sodalicje Marjańskie Pań i Panien, 
Stow. Ziemianek, Koło Polek i Stow. 
Pań św. Wincentego A Paulo. 

Koncesje wódczane dla 
członków Legji inwalidzkiej. Za- 
rząd Legji Inwalidów wojsk jpolskich 
ogłosił, że ma kilkanaście koncesji 
na sklepy wódczane, o które mogą 
się ubiegać członkowie Legji. 

— Bruki zapadają s? W dniu 
wczorajszym na ulicy Mickiewicza 
naprzeciw ogródka „Zakopianka* cię- 
żarowy automobil wojskowy wiozący 
drzewo zapadł się tylnem kołem w 
ziemię. Wyjaśniło się, że koło to 
wpadło w miękką ziemię w miejscu 
gdzie niedawno przeprowadzone były 
roboty miejskie. Jak widać roboty te 
wykonane zostały z przysłowiową 
„akuratnością magistracką*, 

TEATR i MUZYKA. 

— Dziś przedstawienie zawieszone. 
— Reduta na Pohulance. Wieczór 

tafica sióstr Bekeffi' Jutro wieczór baleto- 
zz jajskomitych tancerek, Julji i Heleny Be- 
е!. 

„ W programie: tańce hiszpańskie, pot- 
skie, węgierskie, cygańskie, Charleston i in. 

Bilety w cenie od 6 zł. do 50 gr. naby- 
wać można w biurze <Orbis» i w dzień 
przedstawienia w kasie teatru od g. 5-ej pp. 

— Człowiek z budki suflera. W 
czwartek 10 b. m. po raz pierwszy sztuka 
w 4-ch aktach Tad. Rittnera p. t. <Człowiek 
z budki suflera,. 

— <Pociąg-widmo» w Teatrze Pol- 
skim. Kierownictwo Teatru, zachęcone ol- 
brzymiem powodzeniem, jakiem się cieszy 
<Pocląg- Widmo», zdecydowało dać dziś 
jeszcze tę sensacyjną sztukę. 

— Jutrzeįsza premjera w Teatrze 
Polskim, Oddawna zapowiadana premjera 
niezmiernie wesołej krotochwili amerykań: 
skiej Cooper Megue i Walter Hackett <Po- 

reklamy», a której zrealizowanie na na- 
szej scenie nie mogło mieć dotąd miejsca, 
z powodu choroby K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego, wykonawcy roli głównej, wyznaczo- 
na została na dzień jutrzejszy t. j. środę, 

Krotochwila ta ma jest obecnie z re- 
a> powodzeniem ną scenie stołecz- 
nej. 

— «Codziennie o 5-ejj w Teatrze 
Polskim. Roześmiana do najwyższej potęgi 
ta farsa, grana będzie nie codziennie, lecz 
raz tylko w piątek. 

— Koncert J. Śliwińskiego. Koncert 
Józefa Śliwińskiego wyznaczony został na 
niedzielę 13-go lutego o g. 6-ej wieczorem 
w Teatrze Polskim. 

wietny wirtuoz przybywa po odbyciu 
podróży artystycznej do Londynu i Paryża, 
gdzie święcił ogromne tryumfy, jak dowodzą 
tego głosy prasy zagranicznej. W programie 
najcelniejsze utwory z repertuaru mistrza; 
Bach, Brahms, Ch1pin, Schumann, Liszt. 

Biłety już są do nabycia w kasie Teatru 
Poiskiego od g. 11 r. do 9 w. bez przerwy. 

— Teatr Rewji <Kakadu». Dziś we 
wtorek 8-go lutego ogodz. 7 i 9 wiecz. pre- 
mjerą <Coś dia dam..» rewja w 2 częściach 
15 odsłonach, pióra Spółki z nieograniczoną 
bezczelnością. Ostatnie pożegnalne gościnne 
występy ulubionego piosenkarza Karola Ha- 
nusza w nowym repertuarze. Szczegóły w 
programach. Ceny miejsc od 75 gr. 

RADIO. 
— Program radjostacji warszawskiej. 
—15.25. Komunikaty: gospodarczy i me- 15. 

Poleskiego nadesłanego do Zarządu teorológiczny. 
T-wa. „W Województwie Poleskiem 
wakują 4 etaty praktykantów I kate- 
gorji w służbie administracyjnej z 
uposażeniem według X-go stopnia 
służbowego. 

Podając powyższe do wiadomości 
proszę Zarząd o skierowanie ew. kan- 
dydatów z ukończonem wykształce- 
niem prawniczem do tui. Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Ubiegający się o dopuszczenie go 
do służby przygotowawczej winien 
wnieść pisemne podanie do Poleskie- 
go Urzędu Wojewódzkiego z dolą- 
czeniem własnoręcznie napisanego 
szczegółowego życiorysu, Graz ory- 
ginałów względnie zalegalizowanych 
odpisów: 1) metryki urodzenia, 2) 
świadectwa dojrzałości, 3) dyplomu 
względnie świadectw ze złożonych 
egzaminów państwowych, 4) dowodu 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.10. Odszyt p. t. <Auglja a Pol- 

ska» (prelexcja II) wygłosi prof. H. Mościcki 
(dział «Historja Polski»). 

17.15 —18,40. Koncert. 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy; 

Zespół instrumentalny restauracji <Bocquet» 
Banaszewski—skrzypce, Tad. Gocławski 

— wiolonczela, Stef. Zygałło — fort. i Wł. 
Światłowski—fisharm., oraz Mieczysław Sa- 
lecki—śpiew. ё 

18.40—19.00 Rozmaitošci. 
19.00—19.25. Odczyt p. t. «Jak powsta- 

ła Francja — ośrodek współczesnej kultury» 
wygł. prof. Włodzimierz Dzwonkowski (dział 
<Historja Powszechna»). 

19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Kradzież z włamaniem. W 

nocy na 6 b. m. za pomocą przebi: 
cia otworu w suficie nieznani zło- 
czyńcy dostali się do sklepu maszyn 
do szycia firmy „Zinger” (Wielka53), 

     

            
  

W kuratorjum wileńskiem, 
W związku z pobytem p. ministra 

oświaty w Wilnie obiegają pogłoski, 
że mają być przeniesieni z Wilna p. 
Stetkiewicz naczelnik wydziału szkół 
powszechnych i p. Riess, wizytator 
szkół średnich, p. Zygmunt Fiedoro- 
wicz zaś ma zostać dyrektorem  jed- 
nego z męskich gimnazjów wileń- 
skich. 

Wśród wyżej wymienionych naz- 
wisk spotykamy osoby, szczerze 
wsród miejscowego nauczycielstwa: 
niepopularne, toteż ich translokację 
powitać należy z uznaniem. Nie mo- 
żemy się jednak powstrzymać od u- 
wagi, że rewolucyjna zmiana na 
wszelkich stanowiskach może się od- 
bić ujemnie na pracy Kuratorjum, a 
także że urzędników złych zastępy- 
wać jednak należy urzędnikami dob- 
rymi. 

Pogłoski o przeniesieniu p. kura: 
tora Ryniewicza do Krakowa nie 
sprawdzają się. Podobno p. kurator 
Sam życzy sobie odejść na to stano- 
wisko, lecz czynniki miarodajne ce- 
niąc jego osobę przechodzą do po- 
rządku dziennego nad jego  inklina- 
cjami politycznemi i życzą sobie na- 
dal w Wilnie zatrzymać tego zrówno- 
ważonego i doświadczonego kierow- 
nika szkolnictwa. 

Pewne koła wileńskie, lub raczej 
bozawileńskie przebywające w Wilnie 
życzyły sobie bardzo dymisji p. Ry» 
niewicza mając już na to stanowisko 
własnego kandydata, któremu swego 
czasu udało się nawet zdobyć kriegs- 
maturę. Na razie jednak rosnące 
wciąż apetyty będą powstrzymane. W 
danym przynajmniej wypadku kiero- 
wano się zasadą, że dymisję urzędni- 
ka usprawiedliwić można jedynie no- 
minacją lepszego kandydata na jego 
miejsce. 

KARKAGAŁ WILEŃSKI. 
W Klubie Szlacheckim. 

Co niedziela wieczorem— dancing, Broń 
Boże nie żaden bal; tylko dancing. 

Każdy to ;zreszią odrazu spostrzedz i 
zrozumieć może. Gdy w sali nawprost wej- 
ścią — gdzie do niedawna jeszcze Towa- 
rzystwo polsko-francuskie ćwiczyło się co 
środa w żywieniu dla Francji najgorętszych 
uczuć — gdy w owej sali stoją pod šcia- 
nami tylko krzesła i fotele... to ball Gdy 
zaś w tejże sali pod czterema Ścianami sto- 
liki do kolacji przysposobione... to dancing! 

A i jeszcze! Już na schodach słychać 
okrutne pogwizdywania górujące nad zaja- 
dłem rzępoleniem kwartetu. 

Delis Ręce zrozumie. 
Tylko specjalnych i specyficznych tualet 

dla klubowych ARMIJNY cd draciszów — 
niema. Bo co włożyć? Wkłada się balową 
sukienkę (z tych, co to już tu i tam były)— 
i cała parada! Pantofelki mogą być srebrne 
lub złote. Co to szkodzi? 

Dancing — dla członków, ich rodzin i 
wprowadzonych gości. Patentowany dancing 
<familijny». Ogromnie przyzwo'ty. Prawie— 
wolno wyrazić się— patryarchalny. 

Miłą a dyskretną cechę tej patryarchai- 
ności nadają klabowemu dancingowi nie- 
dzielnemu: mamy i ciocie, odsiadujące swo- 
je na dystyngowanej zabawie. Niech i on 
też coś mają z karnawału, biedaczki! Niech 
im się zdaje, że tuż, tuż zaraz albo. <po- 
Czekawszy» ktoś jej do tafica poprosi. Błę- 
dny jaki rycerz; królewicz z bajke... 

Ach, Czy może być coś słodszego nad 
kwadransik -— lubych złudzeń! 

Niestety, błędny rycerz miota się po 
sali trzymając w objęciach jakąś wiochnę- 
krasawicę. Królewicz z bajki poszedł w bri- 
dża grać... 

U stolików pod ścianami wesoło! 
Gdzie rzucić okiem: urodziwy oficer ® 

żółtem naszyciem na kołnierzu. Pojęcie prze- 
chodzi ilu lotników bywa na dancingu w 
klubie. : 

Panny i panieneczki nazywają ich — 
«żółte niebezpieczeństwo». 

Nikt oczywiście nie wie: dlaczego. 

Bal „Czerwonego Krzyża”. 
Czy będzie w tym karnawale bał Czer- 

wonego Krzyża? 
akże pytanie! Jakże by miał nie być? 

Nawet powiemy kiedy. Zajašnieje, za- 
wróci wszystkim głowy i A, będzie: 28- 
go arezo: W Pałacu Reprezentacyjnym przy 
placu Napoleona. 

Niech nikt na ten dzień żadnych  pla- 
nów nie robi. Na bal Czerwonego Krzyża — 
wszyscy! 
PAN RSRIKIIHBIPELNKLTS ET 
gdzie rozbili kasę i zrabowali 1900 
zł. gotówką poczem zbiegli. 

Kradzież zauważyła jedna z pra- 
cowniczek firmy w dn 6 b. m.o 
godz. 19. Na miejsce wypadku przy+ 
był naczelnik urzędu śledczego, któ- 
ry prowadzi dochodzenie. 

„— Fatalna pomyłka. Dn. 6 b. m. 20- 
letnia Anaa Mickiewiczówna (Senatorska 12) 
przez nieostrożność wypiła zamiast lekarstwa 
płynu do użytku Gej eni i natychmiast 
straciła przytomność. oszkodowaną. w sta- 
nie ciężsim dostawiono do szpitala 
skiego. 

— Zamach samobójczy rezultatem 
sprzeczki. We wsi Mosarz' pow. Postaw- 
skiego po kłótni z narzeczonym przebiła 
sobie nożem klatkę piersiową 20letnia Zo- 
ija ya (zam. na stacji Woropaje- 
wo). 

Desperatkę w stanie ciężkim dostawiono 
do szpitala w Głębokiem. 

Żydow-
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Preliminarz budżetowy Imieniny J. E. ks. Metropolity Jałbrzykowskiego. 
pow. Wił.-Trockiego. 

Preliminarz budżetowy na r. 1927 
—28 sejmiku pow. Wileńsko-Trockie- 
go został już ostatecznie opracowany 
i bilansuje się sumą 612 tys. zł. 

Na taką sumę opiewają rozchody, 
przyczem dochody ohliczone są na 
sumę 557 tys. Brakującą różnicę pro- 
jektuje sejmik pokryć długoterminową 
pożyczką hipoteczną, biorąc pod u- 
wagę, że obecnie hipoteka ta jest zu- 
pełnie czysta. 

Podajemy poważniejsze punkty 
budżetu, a więc: wydatki ogólnie na 
administracje pozostawione w dotych- 
czasowej strukturze. 

Spłata przypadających w tym roku 
długów oraz odsetki od zobowiązań 
wyrażają się sumą przeszło 20 tys. 
zł. Poważnym wydatkiem w roku bud- 
żetowym będzie splata 2/5 należności 
za utrzymanie polieji w 1024 r. a 
mianowicie 30 tys. zł. Tyleż zapłacą 
miny. 

Preliminarz drogowy obliczony jest 
na 121 tys. zł. Suma ta jest nie- 
kompletną, gdyż sejmik myśli o u- 
zyskaniu subwencji rządowej na bu- 
dowę dróg przygranicznych. 

Dwadzieścia tysięcy na oświatę w 
przeważnej części rozdane zostanie na 
stypendja dla kształcących się. Utrzy- 
manie szpitali i ambułatorjów 131 tys. 
zł. Opieka społeczna przeszło 44 ty- 
siące zł. 

Powaźną sumę, bo 131 tysięcy 
przeznaczono na potrzeby  rołnictwa. 
2 sumy tej 49 tyss—to koszty uirzy- 
mania szkoły rolniczej i termy szkol- 
nej w ;Bukiszkach, pozostała część 
na świadczenia ogólne, jak meljoracje 
i doświadczalnictwo. 

Subwencje na cele społeczne obej- 

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5, 

aliejski Kitematoarat 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

W przeddzień imienin Arcybisku- 
pa Wileńskiego J. E. ks. Jałbrzykow- 
skiego 6 b. m. odbyło się przyjęcie 
księży miejscowych, którzy w liczbie 
około 70 złożyli Jego Ekscelencji 
życzenia imieninowe. 

W dniu wczorajszym 7 b. m. o 
godz. 9 i pół nabożeństwo odpra- 
wił ks. kanonik Cichowski, na którem 
obecni byli przybyli specjalnie na 
uroczystość z Warszawy ks. prałat 
Poskrabski, ks. prałat Godlewski 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji 

oraz delegaci Kapituły ;Sejneńskiej i 
Łomżyńskiej. 

Jednocześnie z Warszawy nadeszły 
depesze od przedstawicieli rządu, a 
między innemi od ministrów Meyszto- 
wicza i Niezabytowskiego. W godzi- 
nach popołudniowych odwiedzili J.E. 
ks. Arcybiskupa przedstawiciele władz 
z,p. Wojewodą Raczkiewiczem na 
czele i przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa. 

prze« 
meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
cy domów przy ul: Ponarska 5, 7 i 9 (róg 
Piłsudskiego), Ponarska 1, Słowackiego 27 
(czyli Piłsudskiego 48)'i Kijowska 8. 

Do Il Komisarjatū, ul.: Majowa Nr 
72, T2-a, TA, 76, 78, 80, 82-a, 84, 84-a, 86, 
88 i 92, Betlejemska Nr 3, 4, 8, 9, 9-a, 10, 
12, 13, 17, 18, 19, 19-a, 25, 27-a, 29. 

Do III Komisarjatu ul.: zauł. Dobro- 
Czynny Nr 2, 2-a, Wileńska Nr 25, 29, 32, 

40, 24. 
Do IV Komisarjatu, ul.: Nadleśna Nr 

55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 85. 
Do V Komisarjatu, ul. Zgoda 2, 10, 

12, f4, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 
Bukowa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-a. 

Do VI Komisarjatu, ul: Popławska 
16, 32, 34, 38, Równe Pole 3, 7 (dwa domy), 
9, 15, 17, 19. 2 

mują: 400 zł. dla gimn. w N. Wilejce, 
500—dla seminarjum w Trokach, kil- 
kaset złotych na warsztaty rękodziel- 
nicze przy szkołach prywatnych, 400 — 
dla szkołnej pracowni przyredniczej i 
100—dła kasy Mianowskiego. 
4; W bieżącym roku zaangażowane 
zostaną cztery gminne _ akuszerki, 
koszty poniesie sejmik.  Weterynarja 
pochłonie 28,500 zł. 

Nie zapomniano i o akcji P. W. 
i W.'F., : 

Przewidziane jest też dalsze kształ. 
cenie wybitniejszych uczni ze szkoły 
rolniczej w Bukiszkach, w dziedzinie 
mleczarstwa. 

Stacja došwiadczalna w Bieniako- 
niach otrzyma też 3,500 zł. 

Związek straży ogniowych woj. 
Wileńskiego zasili swoją kasę sumą 
dwa tys. zł. 

Jak widać z powyżej przytoczonych 
cyfr nie zapomniano uwzględnić ni 
czego. 

W dziale dochodów główną ро- 
zycję stanowi podatek gruntowy. 

Zaznaczyć należy, że sejmik nie 
wyzyskuje źródeł ustawowo dopusz- 
czalnych aż do ostatnich możliwości, 
licząc się z ciężkiem położeniem ma- 
terjalnem ludności. 

Spodziewana, subwencja i dotacje 
rządowe, przypuszczalnie określą się 
sumą 29 tys. zł, co wskazuje na sto- 
sunkowo małe współdziałanie rządu 
w zmaganiach budżetowych. — Т. 

SERA 
Dziś we wtorek 8-go lutego o godz. 7 i 9 wieczorem: PREMJERAI 

„COŚ dla DAM“.. 
Ostatnie pożegnalne gościnne 
występy ulubionego*piosenkarza Karola Hanusza 

rewja w 2 częściach, 15 odsłonach, 
pióra Spółki z nieograniczoną 

bezczelnością. 

w nowym 
repertuarze, 

Szczegóły w afiszach i. programach. Ceny miejsc od 75 groszy. 

W rolach głównych: urocza DARY HOLM 
GENA BILETÓW: Parter — 

Dziś będą wyświetlany film: 

„CZARNY PIERROT* dramat sensacyjno-salonowy 
w 2:ch serjach, 14tu aktach. 

i niezrównany HARRY PEEL. 
60 gr, Balkon — 30 gr. 

Ostatni seans o godz. 10. Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 
KASA CZYNNA; w niedzieję 1 święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 ш, 30. 

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

Kino-Teatr 

e „Melios* ® 

„CMY PARYSKIE“ 
Premjera! Złota serja arcydzieł europejskich! Potężny trójgłos miłości i poświęcenia 

Wielki dramat nowoczesny. Przepych -pałaców na Polach 
Elizejskich. Wyuzdanie spelunek na: Montmartrze. 

Arcyfilm odznaczony Królewską Nagrodą w Londynie. 

W rolach głównych: Ivor Nowello, najpiękn. mężczyzny świata Izabella Jeans, 

    

  

z 2 Wileńska 38. fascynującą I egzotyczna NINA VANNA. Seansy o g. 4. 6, 8 i 10 m. 15 w. 

Cukier kryształ ą 
» miałkowy ai 

a » kostkowy (niżej cen rynkowych) 
@ » mączka (puder) » « 

dostarczam w partjach wagonowych i mniejszych na dogodnych warunkach. 

BA
BA
 

Władysław Górny 
Poznań, ul. Wielka 23, tel. 5476. 

  

  | 

OGŁOS     
ofertowy 

szewskiego przy więzieniu, 

przez Ministerstwo 

ogłoszenia. 

Zarząd więzienia na „„Łukiszkach* w Wilnie ogłasza 

przetarg na wydzierżawienie 

Sprawied iwošci. 

Bliższych informacyj udziela Zarząd więzienia. 

Oferty naeży wnosić w ciągu 14 dni od dnia ® 

zarząd Więzienia, 

ZENIE. 

warsztatu 

według norm usta'onych 

  

O оОР Ной 
LU Sa 

  

SUHMENENSZKE KAA AE" 

Hodowla i Sktad Nasion 

„BRACIA HOSER 
W WARSZAWIE. 

Jerozolimska 45, tel. 5—81. 
polecają: 

"NASIONA wyborowej jakości, 
CEBULKI i kłącze kwiatowe. 4 

Narzędzia ogrodnicze. 
CENNIKI na rok 1927 na każde żąda” 

nie wysyłane są bezpłatnie. 

Firma istnieje od 1848 roku. 

  

  

MEBLE 
Łóżka anglelskie fabryki <Konrad, 
Jynażzkiowikz i Ska» Two Akce, w. 
Warszawie. meble gite, fabr. <Tho« 
neta», otomany, materace, kredensy, 

stoły, kszesła, szafy, garnitury salo* 

nowe. meble biurowe i t. p. poleca 

D.-H. F. Mieszkowski | 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 

tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy 
towary za zaliczeniem. 

т opałowy 
' |? (kosika) z pierw- 

į szorzędnych ko- 

  
  

  

* pałń górnośląskich do nabycia po 

cenach konkurencyjnych w firmie: 

i Tadeusz Kowalški i A.Trylski 

mi: Mickiewicza 32. 
4 Na żądanie dostarczamy Ww wo- 
6 zach zapłombowanych. 

AIK ITS SSRS 
M Wileński Syndykat Rolniczy 

Zawalna Nr. 9 
telefon 323. 

| poleca Mogiel kamienny 

o wysokiej koloryjneści z ćostawą 
do domu. 

    

dao, 

    

  

    
     

   

     

i FISHARMON 

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

Z powodu LIKWIDACJI wyprzedaję | Lekarz-Dentysta 
PIANINA, FORTEPIANY i MARYA 

po cenac| s > 
IE tibrycmych | (Żyńska-Śmolska 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usu* 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelaaowe i złote 

  

oraz łuxusowego 
i gwarantownego 

wyrob. własn. fabryki 

6
0
0
9
0
6
0
6
6
 Nawsec” konfekcji, galanterji 

OBUWIA 
POLECA D.-H. W. Nowieki 

Wilno, ul. Wielka Nr 30, telef. Nr 908. 
| Ceny konkurencyjne, p. p. wojskowym 

Uwaga! i urzędnikom dogodne warunki kupna, 

korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4. m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3, 

4
6
4
0
6
4
 

  
  

ZĄDCA ROLNY 
R doświadczony w 

nowoczesnych   

  

    

  

a wę DOKTÓR | aa ko 
okujemy najdo- 

godniej E mocne D, ZELDOWICZ 
gwarancje chor.WENERYCZ- 

D. H.-K. <Zachęta» || NE, MOCZOPŁC. 
Gdańska 6 — SKÓRNE 

tel. 9 — 05. od 10-1, od 5-8 w, 
mA DOKTÓR 
MIESZKANIA i 
małe i duże, lokale 8.Zeldowiczowa 
handlowe, sklepy || KOBIECE, WENE- 
posiada zawsze w || RYCZNE i chor. 
dużym wyborze S 2 03 2 
Dom H.-K. ра „ZACHĖTA“ Sz 

Gdańska 6 
Tel. 9—05.   

  

    
   
   

  

     

     

Ane kdn i 

Akuszerka dagoleinia praktyką . ь i powažnemi reko- 
W: Smiałowska mendacjami poszukuje 
przyjmuje od godz. 9 posady. Hryniewicz, 

do B nw Woronowo pow. Lida 
m. 

    

  
  

GUBIONO w 
szatni Lutni 2:g0 

oszukuję pokoju 
p w centrum 

lutego na poran- miasta, gustow- 
nie umeblowanego, ku muzycznym  pugi« 
z elektrycznością, jares z pieniędzmi i 

korzystaniem łazienki, okumentami, Upra- 
z  niekrępującem sza sie o zwrot doku: 

wejściem. Zgłoszenia mentów osobistych za 
nadsyłać do Biura wynagrodzenie podług 
Reklamowego S. Gra- adresu: Lubelska 3 m.2 
bowskiego Garbarska 1 

dja L. N. 
  

Rejestt Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w wg w dniu 28.1 1927 r. pod nr. 5426 wcląg- 
gnięto: 

R. H. A. I.—-5426. Firma: «Polski bławat Lucja 
Jankowska». Siedziba w Wilnie, ul. Kalwaryjska 2. 
Przedmiot—sklep bławatny. Firma istnieje od 1926 
roku, Wlašcicielka—Jankowska Lucja, zam. przy ul. 
Kalwaryjskiej 84 w Lidzie. 9031=VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 271 1927 r. pod Nr. 5407 wcią- 
gnigto: 

R. H. A. I.—5407. Firma: Bielicka Liba. Siedziba 
w Lidzie, ul. 3 Maja 53. Przedmiot—sklep soożywczy. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właścicielka — Bielicka 
Liba, zam tamże. : 3950—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr: 
w Wilnie w dn. 27 I. 1927 r. pod Nr. 5406 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1—5406. Firma: Berkowicz Roda, Sie- 
dziba w Lidzie, ul. 3Maja 11. Przedmiot—skiep spo- 
żywczo-tytuniowy. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 
ścicielka— Berkowicz Roda, zam, przy ul. 3 Maja 10. 

3951—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wiinie w dniu 274 1927 r. pod Nr. 5405 wcią- 
gnięto: 

R.H.A..—5405. Firma: Berel Masza. Siedziba w 
Lidzie, ul. Suwalska 705 Przedmiot—piwiarnia i sklep 
spożywczo tytuniowy. Firma istnieje od 1921 roku, 
W łaścicielka—Berel Masza. zam. tamże. —3952—Vi 

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr. 
w MER w dn. 27 I. 1927 r, pod Nr. 5404 wciąg- 
nięto: 

R.H.A.1.—5404. Firma: Baran Jakób. Siedziba w 
Lidzie, ul. Rynek 2 i w Bieniakoniach pow. Lidzki, 
Przedmiot—skłąd apteczny i apteka. Firma istnieje od 
1905 roku. Właściciel—Baran Jakób, zam. w Lidzie. 
ul. Rynek 2. :3953—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w olos w dn. 27 I. 1927 r. pod Nr. 5403 wciąg- 
nięto: 

  

„ R. H. A. 11—5403. Firma: Bejnenson Fejga. Sie- 
dziba w Lebiedziowie, pow. Mołodeczańskim. Przed- 
miot — sklep galanterji i bławatny. Firma istnieje od 
1890 roku. Właścicielka — Bejnenson Fejga, zam, 
tamże. 3954—Vi 

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 271 1927 roku pod nr. 4171 wciąg- 
nięto wpis dodatkowy: 

R.H.A.1.—4171. Firma: 
Kinkuikinowa, 
Spółka została 

„Młyn Wodny Marjasza 
Szymon i lzaak. Kinkulkinowie S-ka”, 
rozwiązana i wykreśla się z rejestru, 

3955—VI 

Do 'Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 26—| 1927 r. pod Nr. 426 wcią: 
gnięto wpis dodatkowy: 
: R. H. A. 11—426, „Dom Handlowy Izaak Papp 
i Sukcesarowie spółka”. Zgłoszono likwidację; spółki 
na likwidatora powołano zam. w Wilnie "przy ul. Sło. 
wackiego 31 Morducha Pappa. Nr. 3957—Vi, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąć r. 
Wilnie w dn, 26—1. 1927 ii pod No 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. IV.—235. Firma: Słucki Berusz i S-ka, Umowa spółkowa została zawarta na zas nieokreślo- 
ny z.tem, że z dniem 1 lipca każdego roku każdemu 
ze wspólników przysługuje prawo wypowiedzenia tej 
umowy. 3958— VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie w dn. 26 — I. 1927 r. pod Nr. 92 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H A. Il|—02, Firma: Markus ! Deull. Firma: 
«Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe Markus 
Deull» zmienia się na «Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Przemysłowe Deuli Markus vei Morduch syn Mow- 
szy» Nr, 3959—V|. 

„ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 28 — |. 1927 roku pod Nr. 17 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. II-—17, Firma: Oskar Kauicz. Na mo- 
cy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie z dnia 11 
stycznia 1927 Oskar Kauicz uznany za dłużnika upa- 
dłego w handlu i adwokat Konstanty Bajraszewski 
zamianowany kuratorem masy upadłościowej, 

Nr. 3960—Vi. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 28,1. 1027 pod Nr. 320 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. B. 1i.—320Firma: Sklep'spożywczy—spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostala IO0Z- wiązana i wykreśła się z rejestru. Nr. 3961—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 29—| 1927 r. pod Nr. 5448 wcią. 
gnięto. 

R. H. A. I.—5448, Firma: Mizrach Leja. Siedziba 
w Olkienikach, pow. Wileńsko-Trockim. Przedmiot-— 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 r. Właści- 
cielka—Mizrach Leja, zam. tamże. 3992—VI 

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—1I 1927 r. pod Nr. 5449 wciągnięto: 

R. H A.1.—5449. Firma: Mołczadska  Fania, 
Siedziba w Lidzie, uł. Suwalska 26. Przedmiot—sklep 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1927roku  Wła- 
ścicielka—Mołczadska Fania, zam tamże. 3993-VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 27—1. 1927 r. pod Nr. 5402 wciąg- 
nięto: 

R, H. A. l— 5402, Firma: Berger Ałła. Siedziba 
w Lidzie, uł. Suwalska 31, Przedmiot—sklep szkła i 
naczyń kuchennych. Firma istnieje od 1920 r. -Wła- 
ścicielka— Berger Alta, zam. tamże. 3964—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 27—I 1927 r. pod Nr. 5401 wcią- 

gnięto: ‚ 
° В Н. А. 1.—5401. Firma: Bazyl Samuel, Sie- 

dziba w Lidzie, ul. Suwalska 25. Przedmiot—sklep 
spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel —Bazy! Samuel, zam tamże.  3965—Vi. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wiinie w dniu 27—I 1927 roku, pod Nr, 5400 wcią: 
gnięto: 

R H. A. 1—5400. Firma: Aronowicz Ałkono. 
Siedziba w Lidzie, uł. Suwalska 12. Przedmiot— 
sklep zegatków. Firma istnieje od 1917 roku. Właś- 
ciciel —Aronowicz Alkono, zam, przy ui. Suwalskiej: 13. 

e 3966—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 27—i. 27 roku pod Nr. 5399 wcią- 
gnięto: 

° R.H. A. 11.—5399. Firma: Alperyn Szula. Sie- 
dziba w Krzywiczach, pow. Wilejskim. Przedmiot — 
sklep blawatno-galanteryjny. Firma istnieje od 1914 
roku. Właściciel—A!peryn Szulła, zam. tamże. 3967—\! 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 27 I, 1927 r. pod Nr. 5398 wciąg- 
nięto : 

R. H. A. 11—5398. Firma: Alperowicz Sonia, 
Siedziba w Lebiedziowie, pow. Mołodeczańskim. Przed- 
miot—sklep róźnych towarów. Firma istnieje od 1890 
roku. Właścicielka—Alperowicz Sonia, SE 1 

—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 26—1. 1927 r. pod Nr. 5397 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5307. Firma: Moczkowski Chonor.. 
Siedziba w Gródku, pow. Mołodeczańskim. Przec- 
miot—sklep bławatny, bakalji i gałanterji, Firma 
istnieje od 1923 roku. Właściciel —Moczkewski Cho- 
non, zam. tamże, 3969 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 26—! 10927 r. pod Nr. 5396 wciągnieto: 

R. H. A. 1.—5396. Firma: Moczkowska Nacho- 
ma. Siedziba w Gródku, pow. Mołodeczańskim. 
Przedmiot—skiep galanteryjno-bławatny. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właścicielka—Moczkowska Nachoma, 
zam. tamże. 3970—\! 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 261. 1927r. pod Nr. 5395 wciągnięto: 

R. H. A. |—5395 Firma: Straczańska Rywka, 
Siedziba w Postawach. Przedmiot—sklep koionialny i 
gałaniterji. Firma istnieje cd 1921 roku. Właścicieika— 
Straczańska Rywka, zam. tamże, 3971—VI. 

Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 26. 1927r. pod nr. 5304 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5394. Firma: Kremer Leja. Siedziba 
w Postawach. Przedmiot—shlep spożywczy, galanterji 
i naczyń. Firma istnieje od 1921 roku. Właścicielka 
Kremer Leja, Leja, zam. tamże, 3972—VI. 

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 26—l| 1927 r. pod Nr.5393 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5393. Firma: Chodosz Izrael. Sie- 

  

dziba w Mołodecznie. Przedmiot—kawiarnia. Firma 
istnieje od 1924 r. Właściciel—Chodosz Izrael, zam. 
tamże. 3973—VI 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 27—i, 1927 roku pod Nr. 2509 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. Il—2509. Firma: „Lewin Wołpiański i 
Karkliński fabryka wyrobów papierowych T-wo Uni- 
wersal—spółka firmowa* zmienia się na: „Fabryka 
wyrobów papierowych Uniwersal Samuel Karkliński*. 
Właścicielem przedsiębiorstwa jest Samuel Karkiiński. 
Wspólnicy Abram Lewin i Mejer Wołpiański wystą- 
pili ze spółki i udziały ich wraz z firmą przeszły na. 
rzecz Samuela Karklińskiego. 3974 —\!. 

„ Do Rejestru Handlowego Dział 'A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 26—|. 1927.r. pod Nr. 
wpis dodatkowy: 

R. H. A. 1.—598. „Bokszański Abram*, Siedzi: 
ba firmy przeniesioną została z ulicy Subocz 6-a na 

ul. Ii Jatkową 2 3975 — \/!. 
„_ Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 26. I. 1927 r. pod Nr. 725 wciągnięta 
wpis dodatkowy: 

R. H. A. ll. — 725 Firma: Gurwicz Chaim. 
Firma: Qurwicz Chaim zmienia się na: „Otto- 

  

man „Gurwicz Chaim*, 3976—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 28—1 1927 r. pod nr. 2072 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. I.—2072, Firma: 
Przedsiębiorstwo zostało 

kreśla się z rejestru. 

Karol Wajsblat. 
zlikwidowane i wy- 

3077—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 28—1 1927 1, pod Nr. 5434 wcią- 
gnięto: 

+ R. H. A. I.—5434 Firma: Koszczański Elja. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Rynek, Jatka 1. Przedmiot—sprze- 
daž m'ięsa. Firma istnieje od 1885 roku. Wlašciciel-— 
Koszczański Eija, zam. przy ul. Jarosławskiej 2, 

3979—\!. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 

Wilnie w dniu 29 — I 1927 r. pod Nr, 5435 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1—5435 Firma: Koszczańska Dwejra. 
Siedziba w Lidzie, ul. Wyzwolenia 6. Przedmiot— 
sklep spożywczy i kołonjalny. Firma istnieje od 1923 
roku. Właścicielka — Koszczańska Dwejra, zam. w 
Lidzie przy uł. Sadowej 5. 3980 —VIĄ 

Do Rejestru Flaadiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dr. 29.. 1927 r, pod nr. 5437 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5437. Firma: Klejnsztejn Gołda. 
Siedziba w  Olkienikach, pow.  Wileńsko-Trockim. 
Przedmiot — skiep łokciowy. Firma istnieje od 1926 
roku Właścicielka — Kiejnsztejn Gałda, zam tamże. 

3982— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 29—! 1927 r. pod Nr. 5438 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5438 Firma: Leder Basia. Sie- 
dziba w Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskim. Przed- 
miot — sklep drobnych towarów i bakalji. Firma 
istnieje od 1920 r. Właścicielka — Leder Basia, zam. 
tamże. 3983—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 29—! 1927 r. pod Nr. 5430 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5439. Firma: Lejbowicz Gitel. 
Siedziba w Lidzie, ul, Rynek 90. Przedmiot — sklep 
skór. Firma istnieje od 1907 roku. Właściciel — Lej- 
bowicz Gitel, zam. tamże. 3984—Vi 

Do Rejestru Haadiowego Dział A Sącu Okr. w 
Wilnie w dniu. 29—! 1927 r, pod Nr. 5440 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5440. Firma: Lewicz Mejer. Sie- 
dziba w Olkienikach, pow. Wileńsko-Trockim. Przed- 
miot — sklep spożywczy i żelazny. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel — Lewicz Mejer + 

3985—Vi 

Do Rejestru Fandiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—1. 1927 r. pod Nr. 5441 wciąg- 
nięto: 

A R. H. A. I. — 5441, Firma: Lewin Oszer-Lejba. 
Siedziba w Lidzie, ui. Krzywa 6. Pfzedmiot — sklep 
przyborów szewckich. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciał — Lewin Oszer-Lejba, zam. tamże. 

3986—VI 

598 wciągnięto g 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskic» Kwaszelna 23


