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ROK VI. Nr 31 (1344) 

SL O 
Wilno, Środa 9 lutego 1427 r. 

  

O 
ODDZIAŁY: 

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

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plsc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majóre Mackiewicza 53 

Wedakej I Administracja ul, Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Teietony: redakeil 243, acizsin strasji 128, drukarni 202 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy: Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 
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„Reutt chapaį miasa“. 
Ignacy Chodško Pamietaiki Kwestarza. 

Konserwatyści mają ustalone po- 

glądy na ustrój administracji 1) Sa: 

morząd możliwie obszerny, lecz o in- 

teresy gospodarcze ludności oparty, 
z interesami gospodarczemi ludności 
związany, 2) Nieliczni urzędnicy, 

dobrze płatni urzędnicy, dobrze 

przygotowani urzędnicy, 3) Urzędni- 

cy apartyjni lecz posiadający całko* 

witą ufność do przedstawiciela wła- 

dzy stałejj a tam gdzie jej niema, 

jak w republikach, do zastępcy tej 

władzy stałej. 
W imię tych poglądów rozpatry- 

wać należy palącą dziś i bolesną 

sprawę rugów urzędniczych. Z góry 

zaznaczamy, że w tej sprawie bę- 

dziemy 1) ochraniali osobę szefa 

rządu od nieuzasadnionych napaści, 

2) wytykali niektóre metody gazet 

ósemkowych i ustną propagandę te- 

go obozu, 3) wytykali niesmaczny i 
halašliwy „rum na posady”, jaki za- 

panował w kołach i środowiskach 
lewicowych, 

Nikt nie zaprzeczy, że już styczeń 

1927 r. przyniósł obecnemu rządowi 

dwa poważne plusy, któremi są decy- 

dująca wałka z wewnętrznym bolsze- 

wizmetn oraz poprawa stosunkówge- 

konomicznych, zwłaszcza co do tej 

drugiej dziedziny tyle było proroctw 

złowróżbnych. Na szczęście się nie 

sprawdziły i rząd słusznie może try- 

umiować z tego powodu. To są chy- 
ba fakty, objawy i sukcesy o wiele 
istotniejsze, aniżeli to, że inspekto- 

rem leśnym w Dzieńcieniewicach zo- 

stał były legjonista a obecny brylowiec 

p. X., a inspektorem szkolnym w My» 
sichkiszkach jawny lewicowiec p. У. 

W polityce albo należy odróżniać rze” 

czy istotne od nieistotnych, objawy 

dla państwa, dla jego przyszłości, dla 

jego istnienia pierwszorzędnej wagi, 
od objawów  dziesięciorzędnego zna« 

czenia, albo należy sobie odrazu poż 

wiedzieć: «nie uprawiam polityki, u- 

prawiam tylko demagogję». Nie moż- 
na tak, jak to czyni p. Stroński, o 
poprawie naszych horoskopów go- 

spodarczych nie wspomnieć ani sło- 

wa, a natomiast o nominacji jednego 

urzędnika w Min. Spr. Zagr. pisać 
ogromny wstępny i przepowiadać, że 

świat się napewno zawali, ponieważ 
p. Hołówkę mianowali naczelnikiem 
wydziału. 

Nie krępowana przez jawność, 

poza gazetowa propaganda idzie je- 
szcze dalej. W wersjach powtarzanych 
z ust do ust, a. wychodzących od 
osób «lepiej, aniżeli gazety poinfor- 

mowanych» nawet działalnością p. 
Wojewódzkiego obarcza się konto 

szefa rządu. A oto p. Wojewódzki takie 

listy pisuje do szefa rządu, które 

wskazują że już od trzech lat jest 

jego przeciwnikiem politycznym. ) 

Panie Ministrze! Przeglądając archiwum 

osobiste, natrafiłem na leżące już od 3-ch 
lat w zapomnieniu krzyże i odznaki, świad” 

$* czące o mej przynależności do wojska pol- 

skiego i organizacji, którym Pan, Panie Mi- 
nistrze, przewodził. Są to mianowicie: Krzyż 
za Wierną Służbę l-ej Brygady Leg. Pol., 
Krzyż l-ej kompanji kadrowej, dwa Krżyże 
Waiecznych, Krzyż P. 0. W. i inne. Jaskra- 

wo uświadomiłem sobie, że krzyże te i od- 

znaki zostały mi nadane przez Pana wtedy, 

gdy byłem w obozie piłsudczyzny, który 
uważałem za obóz Polski Ludowej, a który , 
obecnie stał się obozem faszyzmu, obozem 

śmiertelnych wrozów Polski Pracującej. Wo- 

bec tego odsyłam Panu wszystkie te krzyże 

i odznaki. — Sylwester Wojewódzki. 

To jest jedna strona medalu. Ale 

teraz druga. Oto nie możemy znaleźć 

dość słów krytyki dla tych kół, w 

których panuje dzisiaj nerwowy po- 

śpiech w wynajdywaniu sobie posad. 

Takie „chapanie posad*—jest szcze- 

rze obrzydliwe. Zwłaszcza jeśli się 

łączy z denuncjowaniem osób, które 

dziś zajmują jakąś bardziej wygodną 
posadę, z przypisywaniem im wszel 
kich niewygodnych poglądów . polity- 
cznych,: z inirygowaniem wszelkiego 
rodzaju, z usuwaniem bardziej zdolniej 
szych dla nieudolnych, zrównoważo- 

mych dla blagierów, taktownych  dła 
Oztrzepańców. 

Otwarcie parlamentu brytyjskiego. 
Mowa tronowa króla Jerzego V. 

LONDYN, 8 II. PAT. Król jerzy dokonał dziś ceremonji uroczystego 
otwarcia Ill sesji parlamentu brytyjskiego. W ceremonjale otwarcia lzby 
wzięli udział: królowa Marja, książe Wałji i członkowie rodziny krolew- 
skiej. W mowie wygłoszonej ze stopni tronu w lzbie lordów, gdzie 
zgromadzili się również lcaderowie (zby Gmin i ministowie, król Jerzy 
scharakteryzował na wstępie fakt przystąpienia Niemiec do Ligi Narodów 
i Li“ im miejsca stałego w Radzie Ligi, jako wzmocnienie autory- 
etu Ligi, 

Przechodząc do omówienia polityki przywracania normalnych  sto- 
sunków międzynarodowych, król Jerzy uznał porozumienie, co do zniesie- 
nia międzysojuszniczej kontroli wojskowej w Niemczech i powierzenia tej 
kontroli Lidze Narodów, za dodatnie dla sprawy realizacji tej polityki. 

O sytuacji w Chinach król powiedział: © wyniku wypadków, jakie 
miały miejsce w Hankou i kilku innych miastach chińskich rząd mój 
zmuszony był wysłać dostateczną ilość wojsk celem ochrony życia moich 
poddanych brytyjskich i indyjskich przeciw zbrojnym atakom i napaściom 
tłumu, niemniej jednak pragnę pokojowego załatwienia trudności, które 
ujawniły się w ostatnich czasach w stosunkach z Chinami. 

W obawie ataku na Sżanghaj. 
LONDYN. 8.1. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu gabinetu brytyj- 

skiego rozważano sprawę stanowiska Wielkiej Brytanji na wypadek ataku 
na Szanghaj. W związku z tem wzięło pod uwagę sprawę koniecznej 
jlości sił wojskowych.; 
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Krwawe walki w Portugalji. 
WIEDEN, 8.ll. Pat. „Neue freie Presse* donosi z Lizbony, że. toczą 

się poważne walki między powstańcami, a wojskami rządowemi, W wal- 
kach bierze udział także i ciężka artylerja. 60 osób zostało zabitych strza- 
łami armatniemi, kilkaset osób jest rannych. Także i w Oporto toczą się 
nadal walki. Wiele domów prywatnych zostało zniszczonych. 

Aresztowanie dwuch ministrów, 
s 

LONDYN, 8.ll, PAT. Dzienniki donoszą z Madrytu, że w Lizbonie 
aresztowano i internowano w fortecy Mon-Santo 150 polityków i dzienni- 
karzy. „Daily Mail* donosi, że w Lizbonie wybuchła rewolucja, do której 
przyłączyli się marynarze, policja, gwardja republikańska i oddziały pie- 
choty. Ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych zostali areszto- 
wani. Podczas rozruchów stolicy 7 osób zostało zabitych, a około 20 od- 
niosło rany. Rewolucjoniści krążą po ulicach, wygłaszając przemówienia 
na rzęcz ustroju republikańskie o i konstytucji. Jeden z krążowników bom: 
barduje miasto, ostrzeliwany w odpowiedzi przez baterje miejskie, 

Utyskiwania niemieckie. 
BERLIN, 8 Il. PAT. Teksty not i umowy zawartej w sprawie nie- 

mieckich twierdz wschodnich „Preussische Kreuizztg.* organ hr. Westarpa 
zaopatruje [jkorzentarzem, w którym powtarza dawne Swe twierdzenia, 
jakoby dzięki ustępstwom Niemiec cały system obrony Rzeszy na granicy 
wschodniej został sparaliżowany, a wschodnia strefa pograniczna bardziej 
niż dotychczas bez możności stawiania jakiegokolwiek oporu wydana jest 
na łup Polski. Dziennik wyraża w końcu opinję, że po przyjęciu odnoś- 
nych postanowień w sprawle rozbrojenia, z których nie można już nic 
zmienić, oczekiwać należy, że będzie to już ostatnie ustępstwo, którego 
domagać się będą mocarstwa sojusznicze od Niemiec. 

Dlaczego prez. Coolidge nie będzie kandydował 
NOWY-YORK, 8.11 (Pat). Rektor uniwersytetu w Columbji dr. Mur- 

ray Butler osobisty przyjaciel prezydenta Coolidge'a wygłosił tu przemó- 
wienie, które wywołało auże poruszenie, Butler wyraził mianowicie opinię, 
że Coolidge nie będzie kandydował w przyszłych wyborach na prezydenta, 
ponieważ byłoby rzeczą fatalną dla republikanów, gdyby zapoczątkowali 
zasadę wyboru po raz trzeci tego samego kandydata. Powszechnie przy- 
puszczają, że przemówienie Butlera będzie miało poważne następstwa za- 
równo w Nowym-Yorku, jak i w Waszyngtonie. 

Starcia w Saint=Etienne. 
PARYZ 8 Il. PAT. Dzienniki donoszą z Saint-Etienne, że na konfe- 

rencji urządzonej przez młodzież rojalistyczną doszło do starć w rezuliucie 
których 6 osób odniosło rany. 

Potworna zbrodnia w Warszawie. 
Mąż zabija żonę, teściową, dwie szwagierki i szwagra, 

WARSZAWA, 8-Il. (fel. wł. Słowa). Nocy dzisiejsej na Solcu niejaki Maslanek o 

godzinie 5-tej nad ranem zamordował swoją żonę, jej matkę Franciszkę Witkowską» 

dwie siostry i brata 17-to letniego Edwarda poczem wystrzałem w usta popełnił samo- 

bójstwo. Maslanek pozostawił list, w którym jako powód swego potwornego czynu po- 

daje brak pracy oraz niegodziwe obchodzenie się z nim rodziny żony, która wszelkiemi 
siłami stara się go pozbyć. Ohydne to morderstwo jest tem dziwniejsze, że rodzina Ma- 
slanków uważana była za rodzinę katolicką. Rzecz zrozumiała, że ta potworna zbrodnia 
wywarła w mieście ogromne wrażenie. 

Szmugiel do Mińska. 
Z Mińska donoszą: Wykryto tu wielką aferę przemytniczą, która trudniła się spro- 

wadzaniem kontrabandy z Polski i Łotwy. Aresztowano ogółem 6 osób, pomiędzy nie- 

mi naczejnika urzędu celnego. 

405206000430—020000 są” 
anie książki! 

Dział Antykwarc krzy Józefa Zawadzkiego 
w Wijnie, Wielka 7, poleca dobre książki starsze i nowsze 

po cenach od 3U gr. za tom 
US za ark. 
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nie, aby zająć jego miejsce, grunt 
aby samemu się dostać. 

Tego rodzaju gracjalistom  poli- 
tycznym społeczeństwo powinno wy- 
powiedzieć walkę. ł walkę konsek- 
wentną. = Cat, 

— Sprostowanie. We_ wczorajszym 
art. <N. Wojna Europej.> w 32 wierszu od 
końca zamiast «w iraktacie z 29 marca 1790», 
powinno być «po traktacie z 29 marca»; poza- 
tem w 43 wierszu od góry opuszczono wy- 
raz «Francję», a w 73 wierszu od góry wy- 
raz <Persji>. 

Starać się o posadę może ktoś 

naprawdę przeświadczony 0 а5. 

nych kwalifikacjach, Starać się o te- 

kę ministerjalną dla swego kandydata 

może partja, która ma coš do po- 

wiedzenia, ma program, który chce 
zrealizować. Ale tu widzimy tłumy 
osób, które przypisują sobię jakieś 
zasługi polityczne w przeszłości i te- 
raz wołają o chleb dobrze zastużo- 
nych, | mniejsza o to kogo się usu- 

  

Dyskusja polsko.białoruska. 
Istnienie tu u nas szkół białorus- 

kich a nawet t. zw. utrakwistycznych- 
polsko:bialoruskich, nie jest żadnym 
projektem do dyskusji lecz faktem 
dokonanym. Prawomocność_. istnienia 
szkół białoruskich nie podlega naj: 
mniejszej wątpliwości. Wobec tego 
pozostaje dołożyć wszelkich starań 
aby istniejące w tej chwili w kresa- 
wych województwach państwa szkoły 
białoruskie nietylko nie  bruździły 
konsolidowaniu się wrócotej do su- 
werennego życia Rzeczypospolitej w 
jej obecnych nietykalnych granicach, 
lecz i samym _Białorusinom, naszym 
współobywatelom, największą korzyść 
oświatową przynosiły. 

Rzeczą zaś nie jest bynajmniej 
prostą i łatwą postawienie na właści- 
wą stopę właśnie białoruskich szkół, 
a z drugiej strony unormowanie ich 
stanowiska w  ogólnopaństwowym 
systemie nauczania. Sprawę skompli- 
kowaną i drażliwą podjęła w  ostate 
nich czasach niemal z mertwego punk- 

dewjacje, odstępstwa ad normalnego, 
ogólnopaństwowego programu?;D) Ja- 
ki ma być stosunek wzajemny do 
siebie języków polskiego i bialorus- 
kiego w szkołach utrakwistycznych, 
taki, aby polski nie majoryzował bia- 
łoruskiego i odwrotnie? Na ostatek: 
E) — prosiła Komisja o jaknajszcze- 
gółowsze i najobszerniejsze wiado- 
mości o podręcznikach szkolnych bia- 
łoruskich; jakie mianowicie są, które 
od innych lepsze, jakie są opracowy- 
wane, czy nie dałoby się poczynić 
zamówienia i u jakich mianowicie 0- 
sób etc. 

Jak widzimy—pole do dyskusji aż 
nadto obszerne. Tematy sięgające 
głęboko. w  kwestje wcale wielkiej 
wagi nietylko ściśle dla ogólnej w 
kraju oświaty... 

Czy wyczerpano cały dyskusyjny 
materjał? Bynajmniej! Jedynie wymie: 
niono za stałem konferencyjnym opinie. 
Przeciwstawiono argumenty argumen- 
tom. W najlepszej wierze, najzupełniej 

tu komisja, rozmyślnie złożona z jak- beznamiętnie rozpatrzono kwestię, jako 
najmniejszej liczby osób i przystąpiła objekt pedagogicznego eksperymentu 
energicznie do jej rozstrzygnięcia — i mozołu. Nie chodziło też o żadne 
chociażby pozostawiając ten lib ów „decyzje*, o żadne „uchwały*. Opinie 
szczegół do dalszego w bliższej lub konferencji, „przepuszczone przez oso* 
późniejszej przyszłości rozwinięcia i biste doświadczenie i kompetencję 
ostatecznego wykończenia. Komisję 
rzeczoną tworzą: dyrektor państwo- 
wego gimnazjum w powiatowej Wj- 
lejce p. Stanisław Lubicz-Majewski 
(przewodniczący) oraz pp. Zygmunt 
Abramowicz nauczyciel języka biało- 
ruskiego w wileńskiem seminarjum 
nauczycielskiem i p. Łoziński nau- 
czyciel gimnazjalny z Nowogródka, 
jako reprezentant okręgu naukowego 
Białostockiego, na czele którego. stoi 
obecnie, jak wiadomo, b. kurator wi- 
leński p. Gąsiorowski. 

W trakcie swych rozważań i na- 
rad natknęła się Komisja na niektóre 
punkty w równej mierze sporne jak 
niewyjaśnione należycie, zwłaszcza 
obustronnie, ze strony aby się tak 
wyrazić, zarówno polskiej jak biało- 
ruskiej. Komisja odwołała się da kom- 
petencji obu kuratorów: wileńskiego 
i białostockiego. Kurator okręgu wi- 
łeńskiego dr. Ryniewicz, aby dać Ko- 
misji najlepszą sposobność zapozaa- 
nia się z opinją osób najkompetent- 
niejszych oraz najlepiej znających i 
odczuwających. warunki miejscowe, 
zaprosił do konferencyjnej sali Kura. 
torjum wileńskiego grono tych właś: 
nie osób, aby ich zdań, choćby na 
wet najsprzeczniejszych wysłuchać. 
Owe zetknięcie się z Komisją tudzież 
wspólne z nią narady miały miejsce 
w niedzielę ubiegłą, wypełniając prze» 
szło cztery popołudniowe godziny na- 
der ożywioną i wysoce pouczającą 
dyskusją. 

Pełnej listy zaproszonych nie zna- 
my. Domniemanie, brakło, jak zwy- 
kle, niejednego z nich. Stawili się na 
zaproszenie p. kuratora, oprócz irzech 
członków Komisji pp. prof. Masso- 
nius, dr. Pizły, polonista szkół pań- 
stwowych, b. dyrektor kursów dla 
nauczycieli białoruskich, Dworczanin, 
Trepka dyrektor wiłeńskiego gimna- 
zjum białoruskiego, Wysłouch, prof. 
Ehrenkreutz, J. Stankiewicz nauczyciel 
prawosławnego gimnazjum duchow- 
nego, Marta Twierdochlebowa nau- 
czycielka języka białoruskiego w wi- 
łeńskiem seminarjum Królowej Jadwigi, 
red. Cz. Jankowski, Antoni „Luckie- 
wicz i naczelnik wydziału wileńskiego 
kuratorjum Stetkiewicz. : 

Zagaił narady kurator Ryniewićz. 
Przewodniczył dyr. Lubicz-Majewski. 
Zgodzofio się na wytyczną ideologję: 
żadnej polityki! Kwestja każda winna 
być rozpatrywana wyłącznie z peda- 
gogicznego punktu widzenid. Nie po- 
winno chodzić w najmniejszej mierze 

'o dogodzenie temu lub owemu na- 
cjonalizmowi, tym lub owym intere- 
som partyjnym; chodzić powinno wy- 
łącznie .o dobro uczącej się dziatwy 
szkolnej, o postęp oświatowy i kultu- 
ralny w kraju. 

Komisja przedłożyła do omówienia 
następujące punkty: A) jaki ma być 
alfabet, jaka pisownia podręczników 
szkolnych i wogóle książek używa- 
nych w szkołach białoruskich: łaciń- 
ski czy też t, zw. graždanka vel ki- 
rylica? Czy może równorzędnie i „ła- 
cinka* i grażdanka? W takim razie: 
w jakich miejscowościach jedna a w 
jakich druga? Czy łacińska pisownia 
ma być fonetyczna (cz - sz - etc) czyli 
też czechizowanag („c* z tak zw. 
ptaszką i t. p)? B.) Od jakiej klasy 
ma rozpoczynać się w szkole biała- 
ruskiej nauczanie języka | polskiego, 
państwowego? C) Czy program szkół 
białoruskich ma być Ściśle wzorowa- 
ny na programie szkół polskich, czy 
oba programy mają być identyczne 

czyli też dopuszczalne są w progra 
mie szkół białoruskich te lub owe 

Komisji przedłożone będą ministerst- 
wu do uwzględnienia — lub odrzuce- 
nia. 

Co do pisowni, to /eaderem stron- 
ników ałacinki» był prof. Massonius, 
Oponował mu od strony zwolenników 
kirylicy p. Antoni Łuckiewicz. Nie 
dlatego aby specjałnie miał jakieś 
sympatje dla kirylicy. Z praktycznego 
punktu wyjścia. jest bowiem faktem 
dokonanym, że ogromna większość 
piśmiennictwa białoruskiego używała 
i używa kirylicy. Za kordonem, o 
miedzę, w Mińszczyźnie tworzy się— 
zapewniał p. Łuckiewicz «cenna i bo- 
gata literatura białoruska» używająca 
wyłącznie grażdanki. Ona przecie kie- 
dyś, oczyszczona z bolszewickich na 
leciałości, przekroczy kordon graniczny 
i stanie się własnością narodową, je- 
żeli nie wyrazić się bogactwem naro- 
dowem wszystkich Białorusinów, tedy 
i Białorusinów z Polski, katolików. 
Nie wyrzekną się oni, ci katoliccy Bia- 
lorusini tego bogactwa, tego żelazne” 
go kapitału literatury— grażdankowej. 

nie ku Wschodowi. Nie bylo sprzeci 
wu. Wysuwano jednak raz po raz 
względy natury — praktycznej, t. za. 
niemożliwość całkowitego odseparo- 
wania Białorusinów zachodnich od 
wschodnich. Ci i tamci tworzą prze- 
cie jeden naród. 

Co do kwestji od kiedy ma dziec- 
ko w szkole białoruskiej rozpocząć na- 
ukę języka polskiego, po dłuższej 
dyskusji ustalono klasę (inaczej: od- 
dział) trzeci jako punkt wyjścia dla 
nauki języka polskiego w szkole bia- 
łaruskiej, 

. Szkoły utrakwistycznie spotkały 
się z prawie powszechną krytyką. 
Wymagają one nauczycieli jaknajbar- 
dziej wytrawnych, i jasno sobie zda« 
jących sprawę z metody, jaka powin- 
na być stosowana. Nauczyciel nieroz-- 
garnięty i nieumiejętny narobi tylko 
bigosu, jak wyraził się bez ogródek 
p. naczelnik Stetkiewicz. — ® e 

Urywamy. To co się tu strešcilo 
w najkrótszych słowach wystarczy 
dla dania wyobrażenia 0 niezmiernej 
żywotności, aktualności i doniosłości 
wziętych pod dyskusję spraw, kwesty 
i tematów. Obrady Komisji trwają. 
Praca jej w toku. Rezultaty będą nie- 
wątpliwie podane do wiadomości pu- 
blicznej w sumarycznym komunikacie. 

Byłoby jednak rzeczą ze wszech- 
miar pożądaną, aby na temat poru- 
szonych na tem miejscu kwestyj ze- 
chciał się wypowiedzieć każdy, komu | 
tak doniosła sprawa publiczna leży 
na sercu, a doświadczony rozsądek 
dyktuje te lub inne jej rozwiązanie. 

Jacz. 

EA TA BEP FAD J ANONSAI 

Sejm i Rząd. 
Podróż Prezydenta Mościckie- 

go do Poznania. 

WARSZAWA, 8. Il (tel wž. Stowa.) 
W dniach 19—20-go b. m. pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej zamierza od- 
być podróż do Poznańskiego. Do- 
kładnie dzień wyjazdu nie został je- 
szcze oznaczony. Wyjazd z Warszawy 
w każdymbądź razie nastąpi po po- 
wrocie z wielkiego polowania, które 
odbędzie się w Białowieży w końcu 

Czy jest sposób przeźransponować lub początku następnego tygodnia. 
całą dotychczasową literaturę bialo- 
ruską (wraz ze szkolnemi podrę- 
cznikami) pisaną grażdanką na — 
alfabet laciński, na pisownię pol- 
ską? Czy może naród Białoruski 
wyrzec się całej swej literatury z doby 
narodowego Odrodzenia — pisanej 
grażdanką? Następnie. Białorusinów 
katolików, którym by nawet może 
dogadzało używanie alfabetu łaciń- 
skiego jest zaledwie czwarta część 
ogółu Białorusinów, tj. jakich 9—10 
ich miljonów. Nie może przecie 
czwarta część mieć głosu rozstrzyga- 
jącego wobec—trzech czwartych. Na 
ostatek powołał się p. Łuckiewicz na 
tradycje białoruskiej pisowni grażdan- 
kowej. Przypomniał Statut Litewski; 
przypomniał jeszcze starsze zabytki 
piśmiennictwa białoruskiego, Biało- 
ruski język ewoluował ku kirylicy od 
niepamiętnych czasów. 

Wytoczono na stół wielki zjazd 
białoruski, który się odbył w Mińsku 
na krótko: przed zeszłorocznem Bo- 
żem Narodzeniem. Prof. Ehrenkreutz 
przypomniał, że była na owym 
zjezdzie gorąco i obszernie dyskuto- 
wana kwestja: graždanka czy łacinka. 
Była cała podkomisja mająca za za- 
danie właśnie tę kwestję rozstrzygnąć. 
Zasiadali w niej najznakomitsi ling- 
wiści; wśród _nich np. przybyły 
z Berlina prof. Fassmer, słynny języ- 
koznawca | cóż? Oto owa podkami- 
sja doszła do wniosku — chybaż bez 
żadnego nacisku ze strony Polski! — 
że leży w duchu języka białoruskiego 
posługiwać się aifabetem... łacińskim, 

Tak, — odpowiedziano na ten, 
bądź co bądź ważki argument — ale 
cały zjazd w ostatecznej swojej uchwa- 
le zadecydował, że quand mćme będą 
książki białoruskie nadal pisane i 
drukowane grażdanką. 

Tak, replikował prof. Ehrenkreutz— 
ale zjazd Miński nie był ekspozyturą 
całego narodu białoruskiego. Ergo 
naród bolszewicki może jeszcze wy- 
brać: grażdankę... czy lacinkę. 

Kurator Ryniewicz słusznie zau- 
ważył, że jednak jest coś niezałeżne- 
go od inieresów państwowych co 
rozdwaja pisownię białoruską na ła- 
cińską i kiryliczną. Jest jakaś dwoi- 
stość w duchu narodu białoruskiego. 
A w każdym razie jedności niema 
takiej, któraby bezapelacyjnie przewa- 
żyła szalę na jedną stronę. Którąkol- 
wiek. 

Poruszono ciążenie narodu biało- 
ruskiego—tradycyjnie—ku Zachodowi 

Podróż Prezydenta Mościckiego 
do Poznania będzie pierwszą podró- 
żą Najwyższego Dostojnika w Pań- 
stwie, dotychczas bowiem Pan Pre- 
zydent wyjeżdżał tylko w pobliskie 
okołice Warszawy. 

W Sejmie. 

WARSZAWA, S.II (żel. wł. Słowa) 
Dyskusja budżetowa nad budżetem 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu po- 
dobnie jak w dniu wczorajszym nie 
zawierała bardziej interesujących mo- 
mentów. Pos. Zaremba w imieniu 
klubu P.P.S. zgłosił votum nieufności 
Min. Kwiatkowskiemu. Według opinii 
panujących w kołach politycznyc 
votum nieufaości P. P. S. dia Min. 
Kwiatkowskiego nie przedstawia się 
groźnie i ma jedynie na celu demon: 
strację opozycyjnego stosunku do 
rządu P.P.S. 

Do dyskusji w lzbie pozostały 
jeszcze budżety Min. Skarbu, Rolni- 
ctwa, Komunikacji i Reform Rolnych. 
Ponieważ czas przemówień jest ogra- 
niczony więc nie ulega wątpliwości, 
że do soboty budżet zostanie zała- 
twiony. Z poszczególnych klubów 
Zw. Lud. Narodowy najwięcej sto- 
sunkowo posiada czasu na przemó- 
wienia to 4 godziny, na diugiem 
miejscu idzie Piast, kióry ma 2 go- 
dziny, dalej Wyzwolenie również i 
Stronnictwo Chłopskie po 2 godziny, 
P. P. S. i Ch. D. mają po godzinie, 
żydzi zaś i mniejsze kluby po kilka 
minut. Ogółem czas przemówień po- 
selskich może jeszcze trwać 21 go- 
dzin. W sprawie tej zbierze się jutro 
Konwent Senjorów. 

Zaprzeczenle poselstwa ru. 
muńskiego. 

WARSZAWA, 8.ll (Pat), Posel- 
stwo Rumuńskie zaprzecza w sposób 
najbardziej kategoryczny  wiadumoś- 
ciom podanym przez Agencję Wschod- 
nią o podnieceniu, jakie rzekomo ma 
panować w Bukareszcie w związku 
z podniesieniem przez. partję włoś- 
ciańską sprawy:: nasiepstwa tronu. 
Położenie w stolicy jest zupełnie nor= 
malne, a pogłoski o czynionych jas 
koby przygotowaniach wojskowych 
są całkowicie fantastyczne i rozpo- 
wszechniane przez czynniki wrogie 
dla państwa Rumuńskiego. 

NIA 
mi od
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Lubieszów czy Kamień-Koszyrski, 
(Korespondencja „Słowa*) 

Cała ludność Lubieszowa i wszyst- 
kich sąsiednich gmin do głębi poru- 
szoną zostala zarządzeniem poprzed- 
niego ministra spraw wewnętrznych, 
„mocą którego Lubieszów wraz z kil- 
koma gminami został przyłączony do 
powiatu Kamień-Koszyrskiego, a naj-- 
dalej od Pińska na południe położo- 
na gmina Kuchocko-Wolska pozo- 
stała przy Pińsku. 

Takie zarządzenie absolutnie nie 
liczy się z potrzebami miejscowej 
ludności, ani z koniecznościami i tra- 
dycjami natury dziejowej: 

Kamień-Koszyrski brudna, mała, 
mieścina, położona "śród _ba- 
gien na beznadziejnie smutnej płasz- 
czyźnie, nie posiada nawet dobrej 
wody do picia, a ludność miejscowa 
zmuszona sprowadzać ją za droge 
pieniądze z odległego źródła — wa- 
runki geologiczne wykluczają wierce- 
nic studni artezyjskiej, brak więc naj- 
ważniejszego istotnego warunku, wo- 
dy, dla rozwoju ludzkiego osiedla na 
większą skalę. Też same warunki 
czynią komunikację w obrębie mia« 
steczka niemożliwą, gdyż są ulice, 
które co roku trzeba zasypywać pias- 
kiem i gruzem, aby mogły się stać 
zdatnemi do przebycia. Pod wzglę- 
dem więc udogodnień komunikacyj: 
nych i urządzeń sanitarnych władze 
powiatowe znalazły by się w położe- 
niu bez wyjścia. 

Pozatem Sąd Okregowy powiatu 
Kamień-Koszyrskiego znajduje się w 
Łucku, dokąd mieszkańcy nowo przy- 
łączonych gmin musieliby udawać się 
o 200 kilometrów drogą okólną na 
Kowel, kinąc oczywiście nowe pol- 
skie porządki. 

Tymczasem sprawę można by by- 
ło rozwiązać w sposób inny i prosty. 
Powiat Kamień-Koszyrski po przyłą- 
czeniu doń gmin Uhrynickiej, Lubie« 
szowskiej, Kuchocko-Wolskiej i kilku 
gmin Kowelskiego, położonych na 
południo-zachód od  Lubieszowa, 
mógłby otrzymać nazwę Lubieszow- 
skiego, pozostawiając tymczasowo 
władze powiatowe w Kamieniu aż do 
czasu zupełnego i planowego odbu- 
dowania się Lubieszowa i uporząd- 
kowania sprawy kolejek podjaz- 
dowych. 

Lubieszów, opromieniony wielką 
chwałą historyczną, jako miejsce, w 
którem przez lat wiele wraz z innymi 
zasłużonymi dla Polski mężami, pobie- 
rał nauki Tadeusz Kościuszko, mia- 
steczko położone nad rzeką Stochodem 
w miejscu dokąd dochodzą statki z 
Piny, posiadające rozległe na 7 klm. 
suche o dobrej glebie tereny dla roz- 
budowania się i świadczące o wiel- 
kiej przeszłości nas”ej pomniki starej 
kultury rzymskiej w postaci histery* 
cznych gmachów — szkół pijarskich 
i bazyliki Św. Jana Ewangielisty, prze 
pięknie wewnątrz alfiresco wymalowa- 
nej przez jednego z najzdolniejszych 
malarzy XVIII stulecia ślązaka Fran: 
ciszka Hiibla ruiny klasztoru kapucyń* 
skiego wraz z kościołem, dobrze 
eszcze zachowanym, resztki murów 
warownych zamku kasztelana Czar- 
neckiego z wspaniałą bramą zamko- 
wą i piękny odwieczny park tuż nad 
brzegiem Stochodu położony, wszy- 
stko. to. składa się na piękną całość 
Ręką Niewidzialną na linji najwięk» 
szych bojów świata cudownie zacho- 
waną, może być i powinno być za- 
czątkiem przyszłego .dużego miasta 
polskiego w tak ważnych pod wzglę” 
dem politycznym stronach. 
  

„BIAŁE NOCE" 
Rewelacyjne szczegóły z za kulis 

Carskiego Baietu. 
Reż. D. Buchowiecki.   

KNIAŹ SYBIRSKI. 
„Roman Sanguszko”, zesła- 

niec na Sybir z r. 1831-go. W 
świetle pamiętnika matki oraz 
korespondencji współczesnej. Str. 
209. Ilustracyj 15, mapki dwie. 
Warszawa. Gebethner i Wolff. 
1927. 

Nie należy „kniazia sybirskiego*— 
jak go mazwał Stanisław Tarnowski— 
identyfikować z księciem Romanem 
Sanguszką, urodzonym z Lubomir- 
skiej, właściciela Sławuty, co go roz- 
bestwiona czerń bolszewicka zamor- 
dowała — starca ośmdziesięciopięcio- 
letniego — 1 listopada 1917-go roku, 
skłówszy go bagnetami przed pro- 
giem rodzinnego domu, co go nie 
chciał opuścić nawet wobec grożącej 
mu śmierci. 

Roman Lubartowicz książę Sangu- 
szko, którego iście już dziś legendo- 
wą postać wskrzesza — choć tylko 
szkicową sylwetą, bynajmniej nie w 
całej pełni — wydana Świeżo księga 
okazała i wytworna, za matkę miał 
Klementynę z Czartoryskich a za 
ojca, też pana na Sławucie księcia 
Eustachego. Urodził się na Wołyniu, 
w Antoninach;gw 1800 r. W kawaler- 
gardach w Petersburgu na wyraźne 
życzenie ces. Aleksandra l-go służył 
coś ze trzy lata; po Europie z bra- 
tem Władysławem wojażował. W 1829 
poślubił słynącą z przedziwnej urody 
Natalję hrabiankę Potocką i w półto- 
ia roku po ślubie ją utracił, Jedyna 
z tego związku córka Marja, poślu- 
biła potem Alfreda Potockiego, mini- 
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Dla wcelenia planu tego w ram- 
ki rzeczywistości koniecznem jest do- 
kończenie linji strategicznej kolejowej 
od Kamienia-Koszyrskiego do Jano- 
wa z odchyleaiem ku Lubieszowu— 
linji, która zbudowana przez okupan- 
tów od Kowla do Kamienia-Koszyr- 
skiego, wpłynęła na ożywienie tego 
tak zapadłego kąta, przebudowana 
zaś w dalszym ciągu z marnie funkcjo- 
nującej obecnie wązkotorówki (co- 
dziennie nieomal wykolejenia się po: 
ciągów) na szerokotorową z niewiel- 
kiem odchyleniem ku Lubieszowu, w 
jakżeż cudowny sposób wpłynęła by 
na rozwój tego drogiego dla serca 
naszego miasta. 

Odchylenie tej linji do Lubieszo- 
wa ważnem jest z tego jeszcze po- 
wodu, że w ten sposób dało by się 
wyżej wspomnianą kołej połączyć pod 
Lubieszowem z drugą kolejką, рго- 
wadzącą od Antonówki i Dąbrowicy 
do Kuchockiej-Woli i Lubieszowa w- 
kierunku południowo wschodnim. 
Trzeba byłoby odbudować około 15 
kiłometrów zniszczonego podczas woj: 
ny toru kolejowego, którego Ślady na 
przestrzeni kilku kilometrów zacho- 
wały się. Ponieważ w roku 1926 zo- 
stał wybudowany solidny most na 
Stochodzie pod Lubieszowem, można 
by było skorzystać w tym celu i z 
tego mostu. W ten sposób ludność 
nowoutworzonego powiatu (Lubie- 
szowskiego wraz z Kamień-Koszyr- 
skim) zamiast na Kowel mogłaby 
mieć dogodną komunikację z Łuckiem 
wprost w kierunku południowo 
wschodnim, a ze względów strate- 
gicznych ta ostatnia kolejka przestała 
by służyć tylko dla naszego wroga. 

Sprawa wyżej przezemaie poru- 
szona wykracza daleko poza ramki 
spraw o charakterze lokalnym i na- 
biera znączenia ogólno państwowego, 
jeżeli uświadomić sobie, że ziemie 
te, o których mowa wskutek braku 
dogodnej komunikacji, obszarem swo- 
im równające się prawie Belgji, przed- 
stawiają z siebie tereny obcojęzycznej 
ludności zrzadka w ileś i k Ikuset. ty- 
sigcy rozsianej a wizynającej się w 
formie ostrego klina hen głęboko, 
aż pod Chełmszczyznę w zwarie masy 
ludności polskiej, mogą się stać re- 
zerwoarem dla szybko maożącej sę 
ludności centralnych prowincji pol- 
skich, która w Lubieszowie i dookoła 
niego utworzyła by mocny basj.n 
polskości w centrum naszych ziem 
wschodnich pomiędzy wysuniętym na 
północny wschód Wilnem, a polud- 
niowy wschód Lwowem. 

Dr. Jan Kozubowski 

A TRS NTA ATRI LST КЕЙЕ ЕС АЧДНОЫНЙ 

Nowošci wydawnicze. 
— «Brzask». Pod tym tytułem rozpo- 

czął w Wilnie drugi rok istnienia miesięcz- 
nik Związku Wileńskiego Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej. Redaguje pismo sekre- 
tarz gen. Związku ks. Kafarski. W podwój- 
nym zeszycie za styczeń i luty zwraca u- 
wagę artykuł ks. Walerjana Meysztowicza o 
święcie N. M. Panny Gromnicznej. Autor 
zapowiada całą serję takich zarysów  hilsto- 
rycznych i apologetycznych — bardzo po- 
żądanych. O PSA pisze H. Łapinów- 
na. Podaje przykład. Jeżeli co dzień odkładać 
będziemy tylko 5 groszy a składać co miesiąc 
w banku, urośnie z iej drobnej kwoty po 
roku 19 złotych, a po 20 latach — 1483 zł. 
80 groszy. O grzeczności też czytamy bar 
dzo pożyteczne wywody. Pismo poważne i 
pod względem redakcyjnym umiejętnie roz- 
winięte. Kronika (życie związkowe) obfita. 
Możeby jednak unikać modnych skrótów w 
rodzaju np: <W hufcach P. W. niedopu- 
szczalną jest agitacja przeciw S. M. P.» 
albo «<Pojecamy nawiązač kontakt z oficera- 
mi P, K. U.» i t. p. l jeszcze jeden  szcze- 
góllk. Dla takiego pisma jak <Bizask» mało 
jest stosowny sfyl okładki. Zbyt przywodzi 
na pamięć „..<Źwrotnicę» lub inną jaką 
<Awangarde>. 

stra, później namiestnika Galicji i 
zmarła we Lwowie w 1903-cim. Sy- 
nem jej byl Józef hr. Potocki, magnat 
wołyński w słynnych Antoninach re- 
zydujący, w Na ra” Antoninach, co 
w „Pożodze* Szczuckiej wypełniają 
Iwią część ścinających krew w żyłach 
scen i dymem pożarów zasnutego 
krajobrazu... 

Roman. ks. Sauguszko byłby. mo- 
że wpadł po Śmierci ukochanej żony 
w nieuleczalną melancholję, lub byłby, 
jak zamierzał, wstąpił do klasztoru w 
Ostrogu gdyby nie wybuch wojay 
polsko»rosyjskiej 1830 roku. Natych- 
miast książe za broń chwycił, szuka- 
jąc pocieszenia w bezgranicznie ofiar- 
nym patrjotycznym czynie. Niemogąc 
doczekać się wkroczenia wojsk pol- 
skich na Wołyń, pośpiesza sam do 
Warszawy oddając siebie pod komen- 
dę Chłopickiego. Wysłany z rozkaza- 
ti, zostaje otoczony przez rosyjskich 
żołnierzy i ujęty. Chciał się bronić 
lecz gwałtowne cięcie w głowę  poz- 
bawiło go przytomności. 

Zostaje skazany na osiedlenie na 
Syberji, na konfiskatę majątku, na 
utratę nawet szlachectwa. Na własny 
cesarza rozkaz pędzą go aż do То- 
bolska pieszo; potem wzięty „w sol 
daty” musi służyć w wojsku, jako 
prosty szeregowiec, mna' Kaukazie. 
Ranny jest w nogę i w rękę, nieule- 
czalnym jest inwałidą (ma jedną no- 
gę krótszą), pomimo to, gcalkiem 
steranemu na zdrowiu formalnie pa- 
stwiąc się nad nim każą mu służyć 
jeszcze w wojsku w Petersburgu i w 
Moskwie. Żadne zabiegi o miłosier- 

TTH!!! 

SŁO 

Debata budżetowa. 

Budżet Min. Przem. i Handia. 

Na wczerajszem posiedzeniu Sej- 
mu przystąpiono do dalszego ciągu 
dyskusji nad budżetem Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu przerwanej w 
sobotę z powodu wyjazdu ministra 
Kwiatkowskiego do Łodzi, Pierwszy 
zabrał głos pos. Wiślicki (Koło Żyd.). 
Mówca ten poddał analizie strukturę 
gospodarczą Pelski, dochodząc do 
wniosku, że Polska nie jest państwem 
par excellence rolniczem, ani przemy: 
słowem, ale struktura jej jest agrarna 
i przemysłowa. Zdaniem pos. Wiśli- 
ckiego forsowanie eksportu jest dziś 
szkodliwe. 

Pos Szydłowski (Piast) przemó- 
wienie swe poświęcił głównie zaga- 
dnieniu naszego przywozu i wywozu, 
dowodząc, że aktywność naszego bi- 
lansu handlowego jest warunkiem 
podirzymania bilaasu płatniczego. 
Žž Pos. Zaremba (PPS) ostro ataku- 
je działalność ministra przemysłu i 
handlu zarzucając mu, iż prowadzi 
politykę wysokich cen, gdyż za jego 
urzędowania koszta utrzymania wzro- 
sły o 11 proc. zaś w szczególności 
ceny żywności о 19 proc. Mówca 
zgłasza wniosek o skreślenie na znak 
nieufności 100 złotych z jego upo- 
sażenia. 

Pos. Maksymiljan Malinowski 
(Wyzw.) uzasadniał swą poprawkę, 
aby subwencje dotyczyły nietylko 
przemysłu ludowego, domowego i 
artystycznego, ale i użytkowego. 

Następnie zabrał głos p. minister 
przemysłu i handlu Kwiatkowski, pod- 
kreślając że Polska pod wielu wzglę- 
dami ma do zrobienia znacznie wię- 
cej niż inni. Tak np. pod względem 
ilości przesyłek pocztowych stoimy 
na 26 miejscu, pod względem ilości 
telefonów na 24 miejscu. Obieg pie- 
niężny u nas wynosił w 1926 mniej 
niż 20 fr. szwajc. podczas gdy w Ho- 
landji 235. Praca nasza musi mieć 
więc charakter inwestycyjny i musimy 
budować od fundamentów. Wielkie 
zaniedbanie gospodarcze, większe 
niż gdzieindziej utrudnia nam ten 
wyścig pracy. 

Inwestycyjaym też jest charakter 
nawet działu ustawodawczego  Mini- 
sterstwa. W Ministerstwie odbywają 
sią obecnie intensywne prace usta- 
wodaw:ze, Szereg projsktów ustawo- 
dawczych wyszło iuż z Ministerstwa, 
a mię izy ianemi Rada Prawnicza pra- 
cuje uad usiawą przemysłową. W 
opracowaniu jes: też ustawa o izbach 
przemysło wo-han iłowych.  Przyśpie- 
szon10 prace nad ustawą o sp)łk:ch 
akcyjiych i nał ustawą gur'iczą. 
Rozwój 'ych pra: wymagał pzwnych 
zniaa w organiza jj ministerstwa, 
które weszły w życie w listopadzie 
roku ubiegłego. Wynikiem tych zmian 
jest również usamodzielnienie przed- 
siębiorstw państwowych,  przyczem 
punkt ciężkości przenosi się na po- 
szczegółne dyrekcje z jednoczesnem 
wzmocnieniem kontroli. 

Omawiając sprawę traktatu hand 
lowego z Niemcami p. Minister po- 
wiedział: Gotowi jesteśmy w każdej 
chwili do zakończenia wojny celnej, 
ale nigdy do kapitulacji. W imię 
prawdy — koficzy Minister — trzeba 
też powiedzieć społeczeństwu, że je- 
go wysiłki i prace, oszczędność i 
patrjotyzm, stwarza nieustannie nowe 
wartości, budzi nowe siły i nowe ży- 
cie; powstaje nowa Polska, zdrowa 
psychicznie, Polska pracująca, która 
przez spokojną twórczość zdobywa 
własne prawa do. umocnienia swej 
niepodległości gospodarczej i poli 
tycznej. 

W dalszej dyskusji przemawiał 
pos, Wartalski (ZLN). Mówca wska” 
zuje na brak zainteresowania ze stro- 
ny rządu dziedziną handlu. W dzie- 
dzinie polityki podatkowej mieliśmy 
dotychczas zdaniem pos. Wartalskie- skowe, więzienne it. p. nie póno- chwili zniesienia 

dzie i łaskę nie pomagają nic. Nawet 
cesarzowa, osobista _ przyjaciółka 
księżnej Sanguszkowej, matki, . nie 
może ulżyć niedoli i mękom  „mia- 
tieżnika". Aż nareszcie — dopiero w 
1844-tym — dostaje ks. Roman — ро- 
zwolenie na powrót do domu, Nie 
zastaje ojca już przy życiu. Bierze się 
do gospodarzenia w Sławucie; rozwi- 
ja wszechstronną, chlubną działalność 
społeczną; świeci przykładem prowa 
dząc iście spartański żywot; do Zie 
mi Świętej pielgrzymkę odbywa; jest 
wśród wołyńskiego ziemiaństwa pierw- 
szą регзопа, otoczoną powszechną 
czcią — i w 1881-ym umiera, 

Wspomnienia o Sławucie i Anto- 
ninach z owych czasów tudzież nie- 
które szczegóły o życiu i obywatel- 
skiej działalności ks. Romana San- 
guszki mamy w pamiętnikach Józefa 
Dunin - Karwickiego, Tadeusza Bo- 
browskiego, Steckiego, w opisach 
Wołynia Kraszewskiego, Jaksy By- 
kowskiego, Berlicza Sasa. (Strutyń- 
skiego), A. Rullego i innych. Pisali o 
Romanie Sanguszce po jego zgonie 
w słowach gorących i serdecznych 
Adam: Pług, Stanisław Tarnowski. 

Imię księcia Romana — notuje 
historyk Wołynia z doby ostatniego 
powstania, Henryk Stecki — było z 
fanatyczną czcią wymawiane przez 
starych i młodych. Tysiące rodzin 
miały w jego rozległych dobrach: 
pracę i dosiatek. „Wpływ moralny 
ks. Romana był ogromny — pisze 
Ludwik Dębicki. Za powrotem na 
Wołyń  księcia-sybiraka ustały: hula- 
szcze zjazdy, poziom duchowy i mo- 

wo 

Organizacja kawalerji kowieńskiej. 
Z Kowia donoszą: W związku z częściową reorganizacją armji, Litwa 

zamierza powiększyć znacznie siły swojej kawalerji, której ma dotychczas 
zaledwie dwa pułki. Cały szereg sił fachowych wskazuje na niebezpieczeń - 
stwo grożące Litwie ze strony kawalerji Polski na wypadek wojny. Głównie 

Ki NE Kowna tkwi dotychczas pamiętny raid kawalerji polskiej pod 
iejdany. 

Narazie mają być stworzońe specjalne oddziały konnych «szaulisów», 
które staną się podwaliną przyszłej wielkiej konnicy litewskiej 

Dezerterzy litewscy przechodzą do Polski. 
W pobliżu wsi Plekiszki w dniu 6 bm. przeszło przez granicę i od- 

dało się w ręce strażnicy KOP'u trzech żołnierzy Ęlitewskich Polaków, 
zbiegłych z powodu prześladowania, jakie z tytułu swojej narodowości mu- 
sieli znosić.) 

Podczas sprawdzania personalji dezerterów wyjaśniło się, że są to: 
J. Kozłowski z 1 p. huzarów, oraz M. Mierzejewski i K. Dorbisz z 9 p. 
piechoty. Wszyscy odesłani zostali do Wilna. 

Nowe wyroki śmierci w Kownie. 
Dn. 5 bm. kowieński sąd doraźny, funkcjonujący przy 5 pułku pie- 

choty, rozważył sprawę b. księdza Ludwika Adamowskiego, Chaima Wi- 
ca, Zalmana Szwarcberga, Piusa Głowackiego oraz Aleksandra Iwanow - 
skiego, postawionych w stan oskarżenia za działalność komunistyczną. 

Akt oskarżenia zarzucał obwinionym, iż uprawiali oni działalność 
wywrotową, dążąc do obalenia przemocą istniejącego porządku prawnego. 

Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych i wyniósł wyrok, ska- 
zujący Ludwika Adamowskiego, Piusa Głowackiego, Chaima Wica i Załe 
mana Szwarcberga na Śmierć. 

Aleksandra Iwanowskiego na 12 lat ciężkiego więzienia. 

Wykrycie wielkiej organizacji szpiegowskiej. 
Władze bezpieczeństwa wojskowe i cywilne obserwując od dłuższego cza- 

su ruch przyjezdny wpadły na trop szeroko rozgałęzionej organizacji szpie- 
gowskiej. Dalsze obserwacje sprowadziły się do tego, że wszystkie nici, po któ- 
rych szło śledztwo wskazywały na ujawnioną już i zlikwidowaną organizację 
Syczewskiego, urzędnika kolejowego. 

Wywiadowcy prowadzący wywiad nie dali jednak za wygraną i ostatecz- 
nie ustalono, że na terenie Wilna, Grodna, Wilejki, Postaw i Mołodeczna 
istnieje doskonale zorganizowana organizacja szpiegowska, będąca na usługach 
Rosji Sowieckiej. Centrala tej organizacji mieściła się w Wilnie, na czele jej 
stał ekspedjent jednej z wileńskich firm handlowych. 

Organizacja, członkowie której rekrutowaii się przeważnie z kolejarzy i 
przedstawicieli ster kupieckich mając do pomocy oddanych sobie wojskowych 
(przydział tych ostatnich, poszczególne oddziały położone na terenie O. K. III) 
zbierali materjał o sile liczebnej wojsk, zdolnościach mobilizacyjnych oraz pro- 
wadzili wywiad ekonomiczny. 

Dyrektywy i pieniądze szłyz mińskiego G,P.U., łączność zaś podtrzymy- 
wali członkowie zamieszkali na prowincji, którzy obeznani z terenem przecho- 
dzili granicę nielegalnie. 

Na mocy konkretnych danych władzom bezpieczeństwa udało się ustalić 
nazwiska członków organizacji i nocy ubiesłej dokonavo szereg rewizji. 

Rewizje te dały rezułtat przechodzący wszelkie Śmiałe przypuszczenia. 
Ujawniono dużą ilość materjałów obciążających oraz spory zapas broni. Wy- 
jasniło się, że członkowie organizacji otrzymywali stałe pensje wysokości 30— 
45 dolarów prócz dużych sum na pokrycie kosztów zdobywania cenniejszych 
materjałów szpiegowskich. Pensje te wypłacane były zgóry. Herszt oaganizacji, 
skromny agent handlowy otrzymywał 80 dolarów. 

Aresztowano w związku z tą sprawą siedemnaście osób w tej liczbie 
sześciu wojskowych. Cywilni osadzeni na Łukiszkach, wojskowi w wojskowem 
więzieniu na Antokolu. Dla zrozumiałych powodów nazwiska ich umieścimy 
dopiero za kilka dni. 

Jak zaznaczyliśmy ua początku afera ta ma pewną łączność ze zlikwido- 
waną aferą Syczewskicgo, jednak nie łączy rozbitków tamtej a stanowi od- 
dzielną całość instruowaną przez G.P.U. J . 

Przed trzema dniami na terenie Małopolski Wschodniej unieszkodliwiono 
podobną organizację, 

K DIETA TRAIN KARZE BPO OREPZARAZZTTZZOCROCEE 

go wielką nieżyczliwość dla handlu. szą żadnych ciężarów, a wspierane 
Pozatem mówca wytyka cały szereg subwencjami czynią rzemiosłom dużą 

  

wad w gospodarce montpolowej. Pos. 
Roguszczak (NPR) siwiecdza, iż brak 
planu i orak kapitału są największe- 
mi zaporami w rozwoju przemysłu. 
Mówca wątpi, czy rząd usunie te 
przeszkody. Górny Siąsk zamiast się 
stać źródłem bogactwa dla Polski 
stał się tylko źródłem kłopotów. 
Rząd jest biernym świadkiem tego 
co się tam dzieje, a postępowaniem 
swojem zraził do Polski lud górno- 
sląski, 

Pos. Rosumek (Zjędn. Niem). us- 
karża się na rzekomą politykę naro- 
dowościową biura pośrednictwa na 
Górnym Śląsku. 

Pos. Kościałkowski (Klub Pracy) 
stwierdza, iż gdyby wielki przemysł 
racjonalnie użył kredyty, które otrzy- 
mał od państwa polskiego, byłby już 
dziś w pełni rozkwitu. Niestety nie 
było kontroli nad wydatkami i pie- 
niądze zostały roztrwonione zagra* 
nicą. 

Pos. Radnicki (ZLN) uważa, iż 
przyczyną upadku rzemiosła są. zbyt 
wysokie świadczenia socjalae i po- 
datki. Rzemiosło cierpi także i z tego 
powodu, że warsztaty kolejowe, woj- 

ralny podniósł się. Zabrano się do 
pracy — za jego przykładem*. Sama 
postać księcia, jego kalectwo, świad- 
czące. 0 przebytych cierpieniach, spar- 
tański sposób życia, ż długich lat 
wygnania wyniesiony, działały na u- 
mysły. Była to jakby ciągła, żywa 
afirmacja i miara wielkości i swiętoś- 
ci sprawy, której się był książę Roe 
man poświęcił. Nawet Bobrowski, 
tak w swoich pamiętnikach nie prze- 
puszczającyj nikomu, tak  uszczy- 
pliwy, wyraża się z głęboką czcią o 
mężu „niezrównanej dobroci i nie- 
złomnego charakteru”; mówi jasno i 
dobitnie o ogromnym wpływie, który 
wywierał — nie dlatego że magnatem 
był lecz... pomimo, że był magnatem. 

iście z genjalną intuicją lecz jedy- 
nie w pobieżnym szkicu odtworzył: tę 
postać, skrojoną na miarę posągów 
Plutarcha, Joseph Conrad (Korzeniow- 
ski) w swej noweli „Prince Roman", 
pisanej - prawdopodobnie-w roku 1910 
lub 1911 znajdującej się w zbiorze 
opowiadań „Tales of Hebrsay" (1926). 

Wszystko to bynajmniej nie wy- 
czerpuje tego wizerunki od stóp do 
głowy, od mózgu do serca księcia 
Romana Sanguszki, jaki mu się nale- 
ży w panteonie dostojnych, zasłużo- 
nych i za wzór mogących służyć— 
obywateli polskich. Nie mamy jeszcze 
w naszem pismiennictwie takiego pol- 
skiego „Plutarcha*... Lecz czas by już 
było choćby tylko materjały groma: 
dzić dla takiego monumentu zbloro- 
wego. 

Księga świeżo wydana, okazała i 
doskonale opracowana przez p. Firlej. 

koftkurencje. 
Pos. Pryłucki (Żyd. Str. Lud.) 

wskazuje na zbyt rygorystyczne trak- | 
towanie w Polsce przepisów o 8-go- 
dzinnym dniu pracy. 

Budżet Min. Rolnictwa. 
Izba przystąpiła do budżetu Mini- 

sterstwa Rolnictwa. Pos. Kowalczuk, 
jako sprawozdawca wykazuje szko- 
dłiwość polityki popierania przemysłu 
kosztem rolnictwa. Obecnie — stwier- 
dza mówca — nastąpi! w tym wzgię- 
dzie zwrot. Opinja powszechna jest 
przychylniejsza dla rolnictwa, chociaż 
nie znajduje to jeszcze odźwiercia- 
dienia w budżecie. Poparcia rządu dla 
rolnictwa jeszcze niema. Zamało mię- 
dzy innemi wydaje się na oświatę 
specjałnis rolniczą. Mówca apeluje do 
ministra rolnictwa, aby się starał szyb- 
ciej przekazać do parcelacji te majątki, 
które są dziś w zarządzie minister- 
stwa Pozatem zwraca uwagę na Ko- 
nieczność szybszego uregulowania 
spraw serwitutowych przy lasach pań- 
stwowych. 

Pos, Staniszkis (ZLN) dowodzi 
że bilans handlowy poprawił się od 

zakazu wywozu 

Bielańską autorkę dzieła „Nullo i je- 
go towarzysze”, oświetla jedynie wi- 
zerunek Księcia Sybirskiego — iako 
wygnańca. Światło pada nań: 1) z 
pamiętnika matki, księżnej Klementy- 
ny z Czartoryskich i 2) ze wcale ab- 
fitej kolekcji listów „rodźinnych*, nie- 
tylko ks. Eustachego (ojca), nietylko 
księżnej-matki lecz przedewszystkiem 
samego ks. Romana, listów pisanych 
przez niego do Sławuty z wygnania 
zarówno syberyjskiego jak kaukas- 
kiego. *) 

Osoba ks. Romana Sanguszki— 
pisze w słowie wstępnem Józef hr. 
Potocki, .prawnuk księcia na .Sławucie 
—była jedną z przodujących wśród 
wygnańców na Sybir z 1831 roku, 
najbardziej może znaną i dlatego z 
taką: szczególną nienawiścią była trak- 
towana przez: Mikołaja I-go. A Hen- 
ryk Mościcki zamyka obszerną przed- 
mowę słowami: „Nie czynów  świet- 
nością, bo tych ics okrutny nie dał 
mu dokonać, lecz granitową stałością 
charakteru jaśnieć będzie ten niezłom- 
ny książe w dziejach męczeństwa 
Polski. * $ 

*) Pamigtnik ks. Klementyny podany jėst 
w oryginale po francusku. Przekład p. Fir- 
lej-Bielańskiej jest wzorowy. Zarówno pa- 
miętnik jak listy znajdowały się w archi- 
wum w Antoninach, co je zdołano szczęśli- 
wie wywieść w grudniu 1918-go 1 urato- 
wać. Cały ten drogocenny materjał rękopiś- 
mienny tudzież—wtrąćmy nawiasem—cała 
rzebogata bibljoteka Antonińska ocalały. 

Znajdć ją się obecnie w Warszawie i stano- 
wią własnosć Romana i Józefa hr. Potoc- 
kich prawnuków ks. Romana Sanguszki. 

Choroba Marsz. Rataja. 

WARSZAWA, 8. II. (tel. wł. Słowa) 
Marszałek Rataj zachorował w dniu 
dzisiejszym. Choroba Marszałka nie 
jest jednak tak niebezpieczna aby 
Marszałek wycofał się na czas dłuż- 
szy od swych prac parlamentarnych. 
Według zapewnień lekarzy Marsza- 
łek Rataj za parę dni będzie mógł 
objąć urzędowanie. 

Pierwsze posiedzenie T-wa 
Badania Zagadnień Międzyna- 

rodowych: 

WARSZAWA, 8. Il. (Żel. wł.Słowa) 
Dzisiaj odbyło się pierwsze po» 
siedzenie  T-wa Badania Zagadnień 
Międzynarodowych. Zebranie odbyło 
się z udziałem Min. Zaleskiego i 
szeregu dyplomatów oraz działaczy 
polityczaych. Przemawiał pos. Niedział- 
kowski o stosunkach na Litwie. Po- 
lemizował z pos. Niedzialkowskim p. 
Wielhorski. 

SPORT, 
Kurs narciarski. 

Poczynając od 10 bm. rozpocznie się 
kurs narciarski zorganizowany przez ośro* 
dek wychowania fizycznego Wilno. Na kurs 
ten, obliczony na 40—50 osób, przyjmowa- 
ni będą członkowie przysposobienia wojsko- 
wego, członkowie klubów i stowarzyszeń 
sportowych oraz młodzież szkojna. 

Kurs poprowadzą fachowcy z instytutu 
ce 

głoszenia przyjmuje oficer W, F., - 
minikańska 13. M = ca 

Przyjazd warszawskiej drużyny 
hockey'owej. 

Staraniem miejscowych drużyn hockey'o- 
wych w dniu 19 bm. przybywa z Warszawy 

drużyna Warszawskiego Tow. aby rozegrać 
tu dwa mecze ną lodzie, 

„W pierwszym dniu warszawiacy spotka- 
ją się z mistrzem Wiina, a 20 bm. z repre- 
zentacją drużyn wileńskich.| 

Wynik zawodów jest z góry przesądzo- 
ny, gdyż drużyną W. T. W. jest w Polsce 
najlepszą drużyną po drużynie A. Z. S/u 
Warszawskiego, znanej zresztą ze zmagań 
ną teren e międzynarodowym. 
0800269400004000040692066000R0624 
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Podziękowanie, 
Wielce  Szanownemu Panu 

Dr. Trzeciakowi za uratowanie mego 
zdrowia przez umiejętne  przepro- 
wadzenie operacji ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego, W. Sz. Panu 
Dr. Siedleckiemu, Dr. Rudzkiemu i 
całemu personelowi Kliniki Chirur« 

gicznej U. S$. B. za troskliwą opiekę 
podczas moj:j ciężkiej choroby— 

składam na tem miejscu gorące 
i serdecznę podziękowan'e. 

Józef Wałaszczyk. 
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Wszechświatowy szłagier 

„Złodziej z Bu$dau" 
z Douglasem Fairbanksem 

w Kinie „POLONIA*, 

  

NADESŁANE, 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy 

Jhnatowicz Lwów. 

plodów rolniczych, tymczasem obecny 
rząd wydał rozporządzenie o  cłach 
wywozowych, w dodatku wiedy, gdy 
już niema nic da wywiezienia, co na- 
daje rozporządzeniu iaczej charakter 
demonstracji wobec rolników. W 
końcu mówca domaga się wniesienia 
ustawy o kontroli nad haadiem na: 
wozami sztucznemi i stawia wniosek 
aby wstawić 200,000 złotych na po- 
parcie sadownictwa. . Na tem obrady 
odroczono: 

Kto fakiej książki, jak ta oto o 
Romanie Sanguszce, nie rzuci się 
skwapliwie czytać—gdy tylko czas i 
możność będzie miał po temul 

Wystarczy zwrócić na nią uwagę 

Wystarczy rzucić okiem na opo- 
wiadanie księżnej-matki np. o przy- 
byciu do Sławuty w 1833-cim pani 
Sobańskiej. Na własne oczy widziała 
księcia Romanal Półtora roku przebyła 
w Permie. Pędzono tamtędy wygnań- 
ców. Tamtędy, głównym gościńcem 
sybirskim gnano pewnego dnia partję 
katorżn ków. Popasywali w permskim 
«ostrogu». # 

„Codziennie rano — opowiada ks. 
Klementyna—pani Sobanska i jej mąž 
dowiadywałi się czy niema przypad- 
kiem mego syna w liczbie nieszczę- 
snych zesłańców. Pewnego dnia zo- 
baczyli gromadę katorżników z prze- 
szło 200 ludzi złożoną, o wyglądzie 
bardziej nędznym i odrażającym niż 
wszystkie dotąd: oglądane... Pani So- 
bańska zawołała z trwogą: „Oby 
choć Romana Sanguszki między nimi 
nie byłol* Zaledwie jednak wyrzekła 
te słowa, usłyszała. głos, na który 

м 

zadržalo jej serce. Zatrzymała o 
wyskoczyła śpiesznie i rzuciła się 
objęcia mego syna. Nikt nie mógł 
wymówić słowa: ona, jej mąż, gu: 
wernantka, dzieci, służący, Wszyscy 
szlochał. Opanowawszy się nieco, 
pani Sobańska zaczęła przyglądać 
się memu synowi; był on do nie- 
poznańia zmieniony, wychudł w prze- 
rażający sposób... twarz miał sczer 
niałą.. ziełonkawą o wyrazie prz 
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KURIER GOSPODARCZY 
Normy odszkodowania działa podaż i popyt wywołać skutki i 
za majątki wywłasz- 

| czone. 
Sprawa oszacowania przymusowo 

wykupionych na cele reformy rolnej 

„majątków i wynagrodzenia za te ma- 

$i unormowana jest postanowienia- 
mi art. art. 27—37 Ustawy z dnia 28 

grudnia 1925 r. (Dz. U. Rz. P. Nr1, 
voz. 1 ex 1926 r.). Zgodnie z punk- 

lem 2 art. 27: „szacunek gruntów, 
budowli, drzewostanów i wód doko- 
ywany będzie przez odpowiednie 

stosowanie przepisów, obowiązu- 

ke, przy ustalaniu wartości nie- 

shomości dla opłaty podatku ma- 
i zawartych w rozporządze- 

"mu Ministra Skatbu z dnia 15 lista- 
pada 1923 r. (Dz. U. Rz. P. Nr 123 
poz, 996)*. Punkt 3 tegoż artykułu, 
jako poprawka do zaakceptowanego 

w punkcie 2 przez Ssjm, demagogicz 

nego występu pewnych stronnictw 
sejmowych, rezerwuje |furtkę dla wyj- 

ścia z groźnej dla Państwa sytuacji, 
przelewając na rząd prawo  modyfi- 

kacji postanowienia ogólnego. Mia- 
Inowicie punkt 3 brzmi: „Powołane w 

części 2 przepisy |powinny być zmie- 
nione dla celów, w tym artykule wska- 

zanych, na mocy rozporządzenia Mi- 

nistra Reform Rolnych, wydanego w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu 
oraz Ministrem Rolnictwa i D. P., 

po zasiągnięciu opinji Głównej ko- 

misji ziemskiej, a to celem uwzględ- 

nienia w tych przepisach stanu kultu- 
ry oraz zmian, zaszłych w  stosun- 

kach gospodarczych, W. następstwie 
rewizje tych przepisów będą dokony- 

' wane co lat 2%, 

Innemi słowy, skutkiem pewnego 

układu sił w Sejmie stało się zadość 

przysłowiu: „i wilk syty i koza ca: 
ła..." do czasu — kiedy, w przypu- 

szczeniu jednych miał powstać rząd, 

protegujący wilka, zaś w przypuszcze- 

nij drugich—torujący drogę ucieczki 
dla kozy: 

Do sprawy odszkodowań za wy- 

właszczone majątki powracamy dziś 
ze względu na komunikaty urzędowe, 
że rząd przystąpił do wykonania art, 
27 ustawy © wykonaniu reformy rol. 

mej i przedłożył już Głównej Komisji 
Ziemskiej do zaopinjowania projekt 

rozporządzenia o normach odszkodo- 
wania, które przysługiwać będą właś- 

cicielom gruntów przymusowo na ce- 
le reformy rolnej wykupionym, 

Nie będziemy wchodżić w rozwa- 

żanie czy rząd obecny, który złożył 

tyle dowodów stawiania interesu 
państwowego ponad _ roszczenia 
bardzo bądź co bądź wpływo- 

wych ugrupowań sejmowych, Za- 

dość uczyni przewidywaniom tych 
stronnictw. Nie od rzeczy natomiast 

uważamy za wskazane przytoczyć i po- 

„ nownie przypomnieć zdanie w rozważa- 

nej sprawie jednego z wybitniejszych, 

a zdaniem naszem  najkompetentniej. 

szego znawcy kierunków rozwoju go- 
spodarczego Polski, prof. Wł. L. Ja- 
worskiego: ziemia, która przez wywła- 

szczenie nabiera charakieru towaru, 

ZIEM WSCHÓD BIC 

niekorzystne dla samej małej własności: 

Fakt, że rok rocznie dwieście tysięcy 

ha znajdzie się na rynku nie regulo- 

wanym przez popyt i podaż, musi 

wpłynąć na cenę ziemi wogóle, a 

więc na cenę ziemi znajdującej się 

także w rękach włościańskich. Jeżeli 

więc istnieje przekonanie, że tak zwana 

reforma rolna przyjdzie do skutku ko- 

sztem większych właścicieli, to doświad- 

czenie wykaże mylność tego przeko« 

nania i nakaże stwierdzić, że reforma 
przyjdzie do skutku tacże kosztem 

włościan, wszystkich, bo cena ziemi 

będącej jej własnością ulegnie obni- 

żeniu. Z tego punktu widzenia refor- 
ma rolna spowoduje obniżenie, 
zmniejszenie majątku społecznego, 

(Vide. prof, Wł. L. Jaworski—„Refor- 

ma Rolna*, Kraków 1926 str. 16i 17). 

Zniszczyć stan posiadania jest 

rzeczą łatwą. Czyczerin w swym cza- 

sie wypowiedział nawet słowa szcze« 

"rego uznania i podziwu pod  adre- 

sem p. Wł, Grabskiego, ceniąc w 
tym sw. p. opatrznościowym mężu 

zalety niszczenia bez przelewu krwi. 

Lecz ta sama Rosja, na terenie któ- 

rej eksperymenty niszczenia odniosły 

taki sukces, nie była, nie jesti bez- 

względnie nie będzie w stanie stwo- 

rzyć nowych rezerwuarów  energji 

społeczno-państwowej twórczej. 

Punkt 2 art. 27 ustawy grudnio- 
wej o wykonaniu reformy rolnej daje 

rządowi do ręki środki takiego znl- 
szczenia. Punkt 3 pozwała na nieko- 

rzystanie z tych środków. 
Całkiem słuszne wydaje się więc 

nam zdanie autora artykułu «O do- 
brze pojęty interes Państwa» w „Epo- 

ce“: «...sprawa odszkodowania za zie- 

mie wywłaszczone nie może być roz- 

strzygnięta w oderwaniu od całokształ- 

tu probiematów gospodarczych. Pró- 

by traktowania mformy rolnej jako 
zamknię' go w sobie zj.w ska, podej- 

mowaae byly niejednokromie w okre- 

sie pierwszych lat naszej niepodległej 

egzysttn ji państwowej i zemśoły sią 
równie srodze na całokształcie nasze- 

go położenia gospodarczego, jak na 

przebiegu r foimy roln | jako tako- 
wej. U sikanie popełnionych błędów 

stanowić musi punkt wyjścia dla każe 

dej racjonalnie prowadzonej akcji i 

polityki». 

2. Harski. 

INFORMACJE. 
Projekt ustawy o umowie 

pracy. 

W. ministerstwie pracy i opieki 
społecznej został opracowany projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
Spolitej o umowie o pracę robotni- 
ków i poddany pod obrady specjal- 
nej komisji prawniczej, złożonej z u- 
rzędników - prawników ministerstwa 
pracy i opieki spolocznej i znawców 
prawa cywilnego i karnego z poza 
ministerstwa. Obecne komisja zakoń- 
czyła ;swe obrady. 

Projekt ten obejmuje wszystkich 
robotników, zatrudnionych w zakła- 
dach pracy prywatnych i państwo- 
wych z wyjątkiem robotników rol- 
nych służby domowej i dozorcėw 

rozwiązania umowy, kwestje sposo- 
bu wypłaty zarobków i możliwych 
potrąceń z tego zarobku, przewiduje 
wprowadzenie książeczek obrachun- 
kowych, nieposiadających jednak cha- 
rakteru książek legitymacyjnych oraz 
wprowadzenie regulaminujpracy w za- 
kładach pracy, zatrudniających ponad 
20 robotników. Rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o umowie 
© pracy robotników obowiązywać bę- 
dzie na całym terenie państwa, uchy- 
lając dotychczas obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawne państw za- 
borczych. 

— (n) Ceny w Wilnie к ата 8 
lutego rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wiino 42.50 — 
44,50 zł. za 100 klg., owies 34—36, je» 
mień browarowy 38 — 40, na kaszę 32 — 
34, otręby żytnie 27 — 29, pszenne 28—30, 
ziemniaki 8.50 — 10.00. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 90:100 (w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczaną 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytiowy 50 proc 60—65, 60 proc, 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 R 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

ierana 85—95, perłowa 80—95, pzozak 
0—60, jaglana 70—80. 3 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
cielęce 150—160, baranie 2: 240, wie- 
przowe 250—280, schab 280—300, boczek 
280—300. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

RZMISEŃ 

Nabiał: mleko 35—40 gr. za 1 Htr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100— 150 za 1 kg., 
ser twarogowy ‹ 180 — 200, masło nieso: 
tone 700 — 750, solone 550 — 600, desero' 
we 780—800. 

Jaja: 240—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80—90, marchew 15—20 gr. za I kę., 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
za 1kg., brukiew 15—20. 

Drób: kury 3,00 — 7,00 zł. za sztukę, 
kaczki žywe 4,00 -8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 10,00—14,00, bite 7.00 — 11.00, zł, za 
sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 lutego 1927 1. 

Dewizy i,walntv: 
Traoz $prz. Kupno. 

Dolary 5,92 8.94 8.90 
Holandja 358,80 359,70 _ 357,90 
Londyn 43,50 43,61 43,39 
Nowy-Y ork 845 897 8,3 
Paryż 35,25 35,34 35,16 
Pinga 2657 26,63 26,51 
Szwajcarja 17250 17293 _ 17207 

Wiedeń 126.45 126.77 126.13 
Włochy 38.25 38,34 38,16 

Papiery Procentowe 

8 proc. pożyczka konw. 98.— 
Pożyczka dolarowa 82— — — — 
Pożyczka kolejowa 101% — — 
5 pr pożycz. konw 5450 54 54.25 
4 ipół proc. 'isty zast 
ziemskie złotowe 45,50 46,25 
5 proc. warsz. złotowe 56,25 56,10 56,50 
4i pół proc. warsz. zł. 53,25 52,50 52,75 
8 proc, warsz. zł. 75 
10 proc. m. Lublina złotowe 65.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 8 lutego 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St, Zjedn. 8,94 — 8922 
Złoto. 

Rubie 4,74 4,73 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zi.100 34.50—34,30 
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— (t) Nabożeństwo za duszę 
I Metropolity Cerkwi Prawo- 
sławnej w Polsce. Na nabożeńst- 
wie odprawionem w dniu wczorajszym 
przez Arcybiskupa Wileńskiego Teo: 
dozjusza w monasterze św Ducha za 
duszę pierwszego Metropolity cerkwi 
prawosławnej w Polsce Jerzego, o- 
becny był p. o. Wojewody Wileń- 
skiego p. Vice- Wojewoda Malinowski 
w towarzystwie radcy p. Rauego. 

KOŚCIELNA. 
— Wyjazd Jj. E. Arcybiskupa 

R Jałbrzykowskiego. W dniu 
wczorajszym J. Е. Arcybiskup Metro- 
polita Wileński R. Jałbrzykowski wy- 
jechał doń Warszawy, żegnany na 
dworcu przez przedstawicieli ducho- 
wieństwa. 

— Echa imienin JE. ks. metro- 
olity Jałbrzykowskiego. W dniu 
atrona Eksceliencji Arcybiskupa Ra- 

mualda Jałbrzykowskiego prezes Ро- 
powicz złożył mu życzenia w swoim 

ckiewicza, będących skutkiem prowa- 
dzonych przez magistrat robót kana- 
lizacyjaych. 

Prezydent miasta odpowiedzial, że 
wydział techniczny nie ponosi w tej 
sprawie żadnej odpowiedzialności, bo 
te katastrofy wywołane zostały pro- 
wadzeniem robót ziemnych w sezonie 
zimowym, a to było koniecznen, aby 
dać zajęcie bezrobotnym. Jednak dal- 
sze roboty kanalizacyjne ze względu 
na możliwość katastrof w centrum 
miasta będą prowadzone tylko w dal- 
szych dzielnicach. 

— (o) W sprawie podatku lo: 
kalowego. Płatnicy podatku lokalo- 
wego podają obecnie masowo odwo* 
łania na otrzymane nakazy płatnicze, 
co jest przyczyną uciążliwego dla pu* 
bliczności oczekiwania w ogonkach. 
Ponieważ zanotowano, że w liczbie 
cdwołań na rzekomo nieprawidłowe 
obliczenie w nakazach kwoty podat- 
kowej, jest bardzo dużo podań o 
zwolnienie od podatku z powodu 
ubóstwa, Magistrat w celu zmniejsze* 
nia napływu publiczności _ zwraca 
uwagę na to, że dla prošb o uwol- 
nienie od podatku z racji ubóstwa, 
14-dniowy termin nie ma znaczenia i 
takowe prośby mogą być podane w 

KARNAÓAŁ GILEŃSKI, 
Bal Medyków. 

Odbył się w ubiegłą sobotę. Elegancki 
był jak mało który a tłoczny jak chyba 
jeszcze żaden. Trzeszczały ściany wcale prze- 
cie obszernej sali bałowej Klubu Oficer- 
skiego. 

Na żadnym odpuście nie widuje się ta- 
kiego tłoku. Mowy nie było o żadnych «<ii- 
gurach». Sztuką było nielada nie nadeptać 
komukolwiek na nogi. Co za szczęście, że 
suknie damskie bez trenów! Poobrywanoby 
suknie do cna. 

Skończyło się tylko na wzajemnem gnie- 
ceniu się na zabój. 

Maskarada w „Kakadu'. 

Ach, mój Bożet... 

Herbatka Suwalczan. 

Miła, serdeczna atmosfera. Za stołem 
<przyjacielskim» toastowano przy kieliszku 
Vermuth'u jak przy najpyszniejszym szam- 
panie. 

Przezacny kurator Koła Suwalczan, ks. 
prot. Puciata przemówił pierwszy, Studen- 
tom Suwalczanom życzył wszelkich pomyśl- 
ności a z gorliwie spełnianych obowiązków 
życzył mieć wiele, wiele radości. Bo — mó- 
wił—spełniony obowiązek to radość! 

Przemawiali następnie prof. Kowal z 
Suwałk: i p. major Koc. Na przemówienia 
odpowiedział serdecznie przedstawiciel Koła 

Tego tylko czekano aby rozpocząć tańce. 
Bo... bo <przemawiać» można przecie o każ- 
dej porze roku a karnawał... trwa tylko do 
Popielca! 

To też tańczono, oi, jak tańiczono. Ludz- 
kie przechodzi pojęcie jak tańczono. 

Zaś kolega E. Korwin-Kurkowski poka- 
zał co umie. Tak tańce poprowadził, że 
niema dziś w Wilnie wodzireja, któryby z 
nim mógł iść w paragon. 

wieta prawda, nie żaden kompliment. 
Kompiimenty mówi się tylko damom. 

Reduta Artystyczna. 
Ktoby nie wierzył, że odbędzie się nie* 

odwołalnie 28-go lutego, temu wystarczy 
przypomnieć, že to przecie osfafni dzień 
karnawału" 

Więc kiedyby miała się odbyć? 
Gdzie? W Kasynie Garnizonowem co ga 

też zowią Klubem Oficerskim albo Domem 
Oficera Polskiego (DO?) -jak kto woli. By- 
le tylko przyszedł na Redutę 28 lutego. 

Jeżeli zresztą sam p. wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął łaskawie protektorat nad Redu-. 
i D — musi przecie coś w tem 
y 

„Krzyž Walecznych“ nadany za žycia 
zmarłemu. 

. Obok katafalku wiozącego zwło. 
ki zmarłego postępowała straż hono- 
rowa. 

Za rodziną szedł zastępca komen- 
danta policji miasta kom. Kasprzycki 
oraz bezpośredni szef Ś, p. B Wiš- 
niewskiego kierownik VII komisarjatu 
aspirant Chmieliński. 

— Sprostowanie. Do wczoraj- 
szego sprawozdania ze zjazdu  agro- 
nomów wkradło się kilka omyłek, a 
mianowicie zniekształcone zostały 
nazwiska p. Taurogińskiego, który 
wygłosił referat p. t. „Plan pracy a- 
gronomów* i prof, Rogoyskiego. 

— Czyje rzeczy? W składnicy Urzędu 
Śledczego Pol. m. Wilna znajdują się > 
niżej wykazane przedmioty niewiadomego 
pochodzenia znalezione na ulicach m. Wilna 
oraz zakwestjonowane u podejrzanych  ово- 
bników podczas rewizji. 

„ 1) 1 bluzka damska niebieska, 2 sukien- 
ki dziecinne płótniane, 9 ręczników. Nr. 149-27. 

2) 1 zimowe palto damskie, 3 spodnice 
koloru granatowego, bronzowego i czarne- 
go, 1 serweta pluszowa. Nr 153-26. 

3) I klucz i 1 różaniec znalezione dn. 
2127r. przy moście Antokolskim, Nr 5-27, 

4) Pierścionek z żółtego metalu w:sa- 
dzony szkieł<ami znaleziony dn. 2 1 27 r. w 
iokalu teatru ludó* ego. Nr 6-27. 

5) Drabinka znaleziona w dn. 1 XII 26r. 
na terenie m. Wilna. Nr spr. 1216-27. 

6) Torebka damska z żółtej skóry zna- 
Įeziona dn. 19 127 r, na ul. Tad. Kościuszki. 
Nr 25-27. 

7) Rekawiczki czarne pozostawione w 
Piz 2 Komisarjatu P. P. m. Wilna. 
Nr 19 27. 

8) Dźwignia żelazna kanalizacyjna i 
nowy powróz. Nr 28-27. 

9) 3 serwetki, chustka do nosa i 4 
ręczniki, znączone. Są do odebrania w II 
omisarjacie P.P. m. Wilna. 

„Osoby poszkodowane i osoby, które za- 
gubily swoje mienie mogą . zatosič się do 

rzędu Śledczego (ul. Zawalna 56) w celu 
odbioru pa uprzednim poznaniu powyżej 
przytoczonych przedmiotów. 

— Betlejki wileńskie. Dnia 12 lutego 
(w sobotę) o g. 5.30 wieczór odbędzie się 
w Bali Sokoła (Wileńska 10) p:zedstawienie 
B t. Betjejki wileńskie, Herody podlaskie, 
ukiełki wszędobylskie, wykonane przez u- 

czenice Szkoły Przemysłowo - Handlowej 
im. Dmochowskiej ze współudziałem uczniów 

i w imieniu personelu pocztowo-tele- kilka tygodni później. Zauważono też, Szkoły Handlowej St. Kupców. 
graficznego. й e, 

Jego Ekscellencja dziękując za ży- Odwołania drogą pocziową. Jest to Тейзка 10) 
czenia nie miał wprost słów do wy- 
rażenia podziękowania i uznania dla 
pracowników pocztowych za ofiarną 
opiekę nad pocztowym  kościołkiem 
św. Trójcy i dla chóru poćztowego, 
który pięknemi Śpiewami uświetnia 
modły w kościele. 

MIEJSKA 

— (o) Interpelacja w sprawie 
katastrof przy ul. Kolejowej i 
Mickiewicza. Na poniedziałkowem 
posiedzeniu miejskiej komisji finan- 
sowej, przy omawianiu budżetu nad. 
zoru technicznego, radny Studnicki 
interpelował w sprawie katastrof, jakie 

tmusi na rynku, na którym z zasady domowych, reguluje kwestje zawarcia miały miejsce na ul. Kolejowej i Mi- 

  

Chciał wymówić 
imię córki—łkanie zdławiło mu głos. 

Gdy go pani Sobańska spytała jak 
się czuje, nie odrzekł nic tylko od- 

mującym do głębi. 

krył piersi i ramiona,. które były jak 

dna rana, tak go zjadło robactwo. . 
Albo ten list z Kaukazu z do: 

piskiem na-kopercie: Wysyła Roman 
Sanguszko żołaierz l-go baialjonu 
linjowego pułku sybirskiego. Ks. Kie- 
mentyna posyłając mężowi list syna 
czyni uwagę: „Nie jest to zapewne 
buława hetmańska, którą piastował 
dawny Roman Sanguszko ale w 
oczach Boga i uczciwych ludzi jest 
to jeszcze coś więcej". 

Albo to co sam ks. Raman pisze 
w jednym ze swoich listów o Ame- 
rykanach... Co za promień padający 
w duszę tego człowieka, wprost ska- 
towanego, a rwącego się do kraju 
kipiącego pracą... nie tak jak u masl 
„Naszem wielkiem nieszczęściem jest 
—pisze do matki—że nie działamy 
zbiorowo; każdy traci sily pracując 
samotnie... W Ameryce jeden i ten 
sam człowiek po kilka razy w życiu 
rujnuje się ale też i po kilkakroć do- 
rabia się fortuny. My się nie rujnu- 

Rąjsmy, ponieważ nic nie robimy”. A 
dalej: „Wszystko powinno dążyć do 
doskonalenia się...  Całem mojem 
pragnieniem jest mie pozostać. za- 
nadto w tyle za moją epoką. Nie 
chcę i nie mogę odgrywać w niej 
roli, ale chcę przynajmniej ją rozu- 
mieć..." 

I pisze to człowiek, co pod pał- 
kami carskich siepaczy przewędro- 

łpieszo z Kijowa do Tobołska i 

z Tobołska do Tyflisu! Któremu naj- 
okrutniejsze cierpienia fizyczne i naj- 
piekielniejsze udręki moralne nie po- 
trafiły złamać—hartu duchal 

Zaś stary ojciec w Sławuckim pa- 
łacu—dogorywa. Jeszcze do niedawna, 
W 77 roku życia, rzeźko konia dosia- 
dal, swego faworytalnego ogiera araba, 
co się Szumką zwał. Lecz moralnie 
zmienił się do niepoznania. Trwał 
jeszcze popowstaniowy czas (po prze- 
granej 1831-go). Ciężki stan kraju go 
przygnębiał, A i los Romana, ukocha- 
nego syna, truł — truł — aż i zatruł. 
„ Wstydem jest dla Polaka — mawiał 
gdy go żałość i gorycz żarły — żyć 
i wstyd mi, że żyję jeszczel* Z kofi- 
cem listopada 1844 zaniemógł. Nikt 
nie mógł określić choroby. Zgodzili 
się potem lekarze, że starca zadrę- 
czyły smutek i tęsknota. 

Gdy pobłogosławił wszystkich swo- 
ich—opisuje w liście do ojca przyszła 
hr. Alfredowa Potocka — kazał mnie 
przysunąć się więcej do łóżka, wy- 
ciągnął rękę, którą pocałowałam; zro* 
bił mi krzyżyk na czole, ścisnął na« 
wet mocno rękę. Mówił do mnie dość 
długo lecz już niezrozumiale. Usły- 
szałam tylko słowa: „Twój ojciec.:.* 
a potem: „kontent jestem*. Dopiero 
potem spytał czy wszyscy są zebrani 
i ksiądz Marceli dał mu Ostatnie Po- 
mazanie. Potem jeszcze gadał © ko- 
niach .. modlił się.. i na przemiany 
znowu coś długo gadał do samego 
siebie. Wreszcie jął wołać: Romanl 
Roman! 

Jeszcze podniósł rękę jakby chciał 
pobłogosławić. Ręka opadła. | skonał. 

Niedoczekał syna wygnańca książę 
Eustachy. 

Dopiero na skutek świadectwa le- 
karzy, że choroba jego jest nieule- 
czalna, ks. Roman otrzymał—Rareszciel 
— uwolnienie ze służby rządowej i 
pozwolenie powrotu do domu, jako 
opiekun małoletniej córki, wszelako 
bez prawa posiadania majątku. Na 
ziemi ojców swoich pozostał ks. Ro- 
man, ściśle rzecz biorąc, do końca 
życia bezdomnym. 

Mógł jedaak dla tej ziemi uko- 
chanej pracować, pomimo zrujnowa- 
nego zdrowia i kalectwa, które od- 
dzielało go od świata (słuch był ks. 
Roman zupełnie utracił). Pomimo ty- 
siącznych przeszkód stanął do pracy 
obywatelskiej i patrjotycznej, a wierny 
dewizie herbowej Sanguszków: z prze- 
konania *) 

Gdy mu i matka odumarła, w 
1851-szym, namawiano go aby osiadł 
w Krakowie. Oparł się i pozostał w 
Sławucie—na straży grobów i pamią: 
tek, osamotniony, częstokroć od ludzi 
wcale nie rozumiany — a „znaczący 
jednak w Polsce wiele" aż po sam 
koniec długiego żywota. 

W roku 1881-szym żyć przestał. 

CZ. 

*) Sanguszkowie, wywodzący się od Lu- 
baria, syna Gedymina, pieczętują się Pogo- 

nią mitrą książęcą Na wstędze pod tar- 
czą herbową napis: <Ż przekonania». 

no w 
rzystwa Rolniczego odbędzie się zebra- -g. 11 do 9 w. bez przerwy, 
nie Wydziału Rolnego. 
dzienny obrad przewiduje następują- 
ce punkty: 

-henorowa, 

że dużo płatników dostarczają ZE 

zupełnie celowe dla uniknięcia czeka- 
nia w ogonkach i zachowania termi- 
nu. Jednak, wobec tego, że wszystkie 
takie odwołania petenci przysyłają 
bez opłaty stemplowej, Magistrat 
zwraca uwagę, że stemplowa oplata 
winna być uiszczona w terminie 20 
dni po dustarczeniu samego podania 
gdyż w przeciwnym razie nieopłacone 
podania nie będą rozpatrywane. 

— Kara za niezgłaszanie do 
komisji przemeldunkowych. Ko- 
misarz Rządu na m. Wilno ukarał w Megue i 
trybie postępowania 
szereg właścicieli domów za to, 
ci w terminie przewidzianym nie zgło- 
sili lokatorów swego domu do ko- 
misji przemeldunkowych. 

Wszystkie te osoby, ukarane zostały 
grzywną w. wysokości 10 złotych, 

UNIWERSYTECKA 

— Egzaminy magisterskie na 
Wydziale Humanistycznym Stefa- | 
na Batorego w terminie zimowym Piątek. 
roku akademickiego 1926/27;odbywač 
si; będą od 14 do 10 marca br. Do 
egzaminów zgłaszać się należy pisem- 

nie w czasie od 14 do 19 lutego Teatrze Polskim. Znakomity pianista Józef 
bit 

ZEBRANIA I ODCZYTY- niedzielę nadchodzącą 13 bm. o 
w gmachu Teatru Polskiego z recitalem 

Bilety od 30 gr. do 2 zł. do nabycia 
wcześniej w Szkoie Przem.-Handlowej (Wi- 

w godz. od 10—12 i od 5—6 w 

"TEATR i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Wieczór 
tańca sióstr Bekeffi odwołany. Z powo- 
du przediużającej się choroby jednej z sióstr 
Bekefli, wieczór baletowy w dn. 9 bm. zo- 
staje odwołany. 

O dniu odbycia się przedstawienia bę- 
dą osobne ogłoszenia. 

— Człowiek z budki suflera. Jutro 
po raz pierwszy komedja w 4—ch aktach 
Tad. Rittnera p. t. <Człowiek z budki suflera». 

— Dzisiejsza premiera w Teatrze 
Polskim, Krotochwila amerykańsca Coper 

Walter Hackett <Potega reklamy», 
mandatowego która zawojowała sobie prawo obywatel- 

że StWA na całym kontynencie europejskim, 
wprowadzając w dobry humor zarówno 
berlińczyka, paryżanina, czy warszawianina, 
od dnia dzisiejszego będzie bawić  wilnian. 

Jak niesie fama ze stolic europejskich, 
oraz naszych wileńskich lutnianych kulis, 
szampzn żadnej oryginalnej marki nie jest 
w stanie tasiej metamorfozy wywołać w 
najupartszym pesymišcie, jak ten szampań- 
ski utwór amerykański, który zwie się <Po- 
tęga reklamy». 

Jutro <Potęga reklamy». 
— +Codziennie о 5-ер — tylko w 

Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę og. 3ej m. 30 pp. raż jeszcze 
grany będzie <Poci. Grita) 

— Recital Józefa Śliwińskiego w 

liwiński wystąpi w Wilnie raz jeden w 
g. 6-] w. 

—(t) Posiedzenie wydziału rol: własnym. 
nego Wil. Tow. Rolniczego 
W dniu 17-g0 b. m. o godz. 11 ra: 

łokalu Wileńskiego Towa- 

Porządek 

Referat inż, J. Iwaszkiewicza i p. 
Janiny Burówny: „O najważniejszych 
potrzebach naszych ląk*, sprawy bie- 
żące i wolne wnioski. 

Podkreślić należy, że 
meljoracji łąk i produkcji 

sprawa 
da-Tatarkiewiczówna 

nasion Orkiestra P. 

Program zawiera utwory Brahmsa, Ba- 
cha, Schumanna, L szta, Szuberta i Chopina. 
Fortepian konceriowy C. Bechstejna. 

Bilety nabywać można codziennie od 

RADIO. 
— Program radjostacji warszawskiej. 

15,00 —15.25. Komunikaty: od. i as aty: gospodarczy i me- 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45 —17.10. Program dla dzieci (p. Wan- 

i p. Benedykt Hertz). 
17 15—18,40. Koncert. 
Koncert posołudniowy: Wykonawcy: 

В, dyr. Józef Ozimiński (dy- 
niezbędnych do ich obsiania po rekcja), Julja Mechówna (śpiew). 
zmeljorowaniu należą do najaktual- 
niejszych na Wileńszczyźaie zagad- 
nień rolniczych. 

RÓŻNE. 

— Pogrzeb funkcjonarjusza 
policji W/ dniu wczorajszym ulica. 
mi miasta posuwał się kondukt; po- 
grzebowy zmarlego onegdaj poste- 
runkowego Vił komisarjatu Bronis- 
ława Wiśniewskiego. 

Trumnę przeprowadzała kompania 
przed którą najbliżsi ko- 

łedzy zmarłego nieśli na poduszce 

18.40—19.00 Rozmaitości. 
19.00—19.25. <Skrzynka pocztowa» ko- 

respondencję bieżącą omówi D-r Marjan 
Stępowski. 

19,30—19.45 Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. «Źródła Wi- 

sły» — wygł. prof. Aleksander Janowski 
(dział <Krajoznawstwo»). 

20.10—20.30. Przerwa. Prawdopodobnie 
komunikaty. 

20.30—21.25. Muzyka iekka. 
21.30 —22 00. Offenbach: <Q wschodzie 

słońca», operetka w 1-ym akcie, Libretto 
opracował Winc. Rapacki. 

Wykonawcy: Józefina Bielska (Kazia), 
Jan Rybak (Medoc) i Wincenty Rapacki 
(Palissard). 

Nie do wiary! 
Często, nawet bardzo często sły- 

szymy utyskiwania z powodu zacho- 
wania się naszej policji. Stosunek do 
zwykłych śmiertelników udających się 
pod jej opiekę pozostawia bardzo 
wiele do życzenia. Funkcjonarjusze 
policjj zapominają o tem, że policja 
istnieje dla społeczeństwa, a nie od- 
wrotnie. Zarzutu tego nie generalizu- 
jemy bynajmniej, większość smut- 
nych wypadków o których często się 
słyszy są to nadużycia jednostek u- 
branych w mundur policjanta polskie 
go, które nie mają najmniejszych 
kwalifikacyj na pełnienie odpowie- 
dzialnej funkcji stróża bezpieczeństwa 
publicznego i porządku oraz wycho- 
wawcę społeczeństwą o iłe chodzi o 
ład zewnętrzny. Dlatego być może 
jeszcze u nas w społeczeństwie panuje 
pewne uprzedzenie do munduru nie- 
bieskiego. Uprzedzenie to pozostało 
w sukcesji po zabórcach, a postawa 
naszej policji niestety nie może js 
rozwiać. 

Obserwujemy często _ gorliwość 
nadzwyczajną policjantów, która krę- 
puje naturalay bieg życia i wywołuje 
w chwilach uroczystych niesmak: 
exemplum pogrzeb š. p. Wimbora 
lub karygodne niedbalstwo tam gdzie 
obowiązkiem policji jest jaknajdalej 
idąca pomoc. Nie mówimy tego goło- 
słownie. Wypadek, który poniżej za- 
cytujemy, ilustruje to niedbałstwo w 
całej swej ohydzie że poprostu wie- 
rzyć się niechce aby funkcjonarjusze 
policjj w ten sposób traktowali swe 
obowiązki. 

Rzecz się miała następująco: W 
dniu 22 grudnia w laźni Agresta do- 
stał ataku wylewu krwi do mózgu 
iawalida wojenny, kawaler orderu 
Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, 
Konstanty Mokrzecki. 

Zawiadomione pogotowie ratun- 
kowe odwiozło chorego ze słabemi 
oznakami życia do szpitała św. Jaku- 
ba gdzie niebawem zmarł. Zaniepo- 
kojona rodzina wszczęła nazajutrz 
energiczne poszukiwania swego krew* 
nego, lecz niestety w komisarjatach 
policji (3 i 4) gdzie się udawano 
oświadczono, że o Konstantym Mok- 
rzeckim nie nie jzst wiadomo i na 
tem koniec. Ogłoszono w gazetach— 
też bez skutku. 

Dopiera w miesiąc czasu później 
gdy wszystkie poszukiwania były 
bezowocne, jeden z. przodowników 
3 go Komisarjatu zakomunikował w 
w drodze prywatnej rodzinie, aby się 
zwróciła do Komisarjatu po odbiór 
dokumentów, ubrania i pieniędzy po 
zmarłym ś. p. Konstantym Mokrzec- 
kim, zawiadamiając jednocześnie o 
tragicznym zgonie. W Komisarjacie 
na pytania gdzie znajduje się ciało 
zmarłego, oświadczono że nic o nim 
nie wiedzą. Po dlugich jeszcze poszu- 
kiwaniach udało się odnaleźć ciało ś. 
p' Mokrzeckiego. Znajdowało się ono 
w prosektorjum USB już po dokona- 
nej. sekcji. 

„ Nadmienić należy, że zmarły po- 
siadał przy sobie dokumenty jak 
książka inwalidzka, legitymacja po 
średnictwa pracy oraz różne zaświad- 
czenia wojskowe, gdzie najwyraźniej 
wskazany był jego adres. | : 

„ Zdaje się najprostszym obowiąz- 
kiem było zawiadomić rodzinę pod 
wskazanym adresem 0 zgonie jej 
krewnego i więcej nic. W jaki spo- 
sób mogło dojść do tego,że w Ko- 
misatjacie, w obiębie którego znajduje 
się wspomniana łaź ia Agresta, nic nie 
było wiadomo o zgonie Mokrzeckie- 
go przez cały miesiąc— powinny się 
zająć wyższe władze policyjne i za- 
gadkę tą rozwikłać. : 
КЕАСИНЛОНОБИЕОЛЕЕ ЯЗИБ ЬАЧЕ BARCZA WACC 

22.00 —22.30. Sygnał czasu. 
‚ 22.30—23.30. Тгвд:зщізія LĄ 

nej z cukierni «Wielka Ziemiańska». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Fałszywe karty w <Białoruski 

Chatce». Dn. 7 bm, w kiubie Białoruskie. t. zw. <Białoruską Chatką* w sali b. restau- racji «Warszawianka» (Wileńska 38) podczas gry w łotto ujawniono używanie 10 fałszy- 
wych kart. Sprawców nie ujęto. Dochodze- 
nie w toku. 

— Samobójstwo. W nocy na 8 bm. 
w celu pozbawienia się życia powiesił się 
we własnem mieszkania 26-letni Kazimierz 
Chodźko (Dolna 22), 

Wyzwany lakarz pogotowia skonstato- 
wał ząon. Przyczyna samobójstwa — nie- 
porozumienia rodzinne. 

— Pożar. Da. 8 bm. wskutek wadli- 
wego urządzenia pieca wybuchł pożar w 
mieszkaniu J. Strzeleckiego (W. Stefańska 
19). Straż ogniowa natychmiast ogień stłu- 
miła. Straty wynoszą 350 zł.
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Kto dziś powinien zgłosić się do komisji 
meldunkowej, 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- X i Jagiellońska Nr 2, 2a, 6, 4, 8, 12, 

prze- 

cy domów. przy ul. Piłsudskiego 44. (czyli > 
Kijowska bez Nr), Slowackiego bez Nr (ry- Do'lV Komisarjatu, ul.: Koszary Szep- 
nek miastowy), Piłsudskiego 42 i 44. tyokiego. 

Do II Komisarjatu, ul.: Betlejemska Do V Komisarjatu, ul. Bukowa 20, 22, 
Nr 31, 32, 34, 38, 40, 44, 56, 56-a, 158, 60, 20, Klonowa 2; 12, 22, 24, 26, 28, 34, Świer- 

kowa od 22 do 38 włącznie. 
Do VI Komisarjatu, ul.: Popławska 

40, 42, 56, 62, Równe Pole 23, 29, 31, 33, 
2, 4, 8, (2 domy). aš 

t 

60-b, 62, 62-a, 70, 70-a, 74, 76, 78 (d. Osow- 
skiego), 78, (d. Kroszańskiego), 80, 80-a, 82, 
82-a, Gmentarna pcsesje: Jagiełło, Zimino- 
wicza, Prokopowicza, Gryncewicza i Nr 18. 

Do III Komisarjatu ul.: Mickiewicza     
Od 10-go lutego do 4 marca 

DOROCZNA 

Wypizedaż re 
MATERJAŁY 

Kamgarny, 

Szewjoty, 

Welny, 

Jedwab 

- Geny wyjątkowo niskie. 

  

SŁOW O 

  

  
„M. GORDON" 

damskie i męskie 
zimowe i letnie 

CENY 

STAŁE 

   

Biały Tydzień 
od 10 do 20 lutego 

D.-H. Bławat Wilęński 
uł, Wileńska 31, tel, 382. 

Wyprzedaż wszystkich białych towa. 
rów po cenach bardzo niskich. 

"Tylko za gotówkę. 
Obejrzenie nić obowiązuje do kupna.      

   
ul. Niemiecka 26. 

  

sztek 

Aliejski Kitematogral | „pELFIN FRANCJI ca sa as 
KULTURAŁNO-O ŚWIATOWY ! Н 

Н 

SALA WIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) || CENA BILETÓW; 
ji inad program «DEDEKTYW w SPODNiCY> komedją w 6 aktach, 

Parter — 60 gr., 

Ostatni seans o godz. 10. Orvlestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego 

Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzieję 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 

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38, 

„ĆMY PARYSKIE" 

0
0
0
0
0
9
 

  

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 lzabella Jeans, 

fascynującą 1 egzotyczna NINA_VANNA. Seansy o_g. 4. 6, 8 1 10 m. 15 w. 

w inne dnie o godz. 5-tej, 
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Kino-Teatr Ostatnie dni! 

| „Polonia“ 
ul. A. Mickiewicza 22. 

Najgłośniejsza 
$ 
і' sensacja šwiata 

$ 
ф 
+ 
ė 

W roli głównej. największy 

Douglas artysta šwiata 

  

OGŁOSZENIE. 

Zarząd więzienia na „Łukiszkach* w Wi'nie ogłasza 

ofertowy przetarg na wydzierżawienie _ warsztatu 

szewskiego przy więzieniu, według norm usta onych 

przez Ministerstwo Sprawied iwości. 

Bliższych informacyj udziela Zarząd więzienia. 

14 dni Oferty na'eży wnosić w ciągu od dnia    
Złodziej z Bagdadu 

epos wschodni 

w 10 akt. 

Fairbanks 
Przecudne widoki wschodu! Niesłychana wystawa! Genjslna gra! 

Dia uczni i młodzieży dozwolone! 

REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY rZĘBÓW 

i NAGRODZONY 

MEDALAMI 

> DO NABYCIA. WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 
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i : w zamkniętych plombowanych wozach 

Banku Szlacheckiego. Ceny najniisze. 
| Organizacyjne Walne Zgromadzenie 
Całonków ; wiązku odbędzie się 14 

ogłoszenia. : : 

Zarząd Więzienia, Wydź. Zdr. Nr. 88. 

RAR : SŁYNNA 
ь ® opałowy i WRÓŻKĄ - CHIROMANTKA 

.. Ziązek. Obrony Dłużników Węgiel kge || ZE Napaleotawi pos 
a. NE a giai nr Ps 

cia, od godz, 10 zrana do 8 ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na schody i   na lewo.   
  

  

Jagiellońska 3 m. 6 
M. i cul tel. Sil. | 

DOKTÓŁ \ 

D, ZELDOWIGZ 

| lutego r. b. o godz. 18 w Warszawie 

| w iaratu Tow. Kresów Wschodnich 
ulica Chmielna 21. 

Zapisy na członków i informacje w 
| tais Związku, Warszawa, Wilcza 11    

   
    

  

  
  

  

Rejestr Handlowy. 

  

    

  

  
m. 5, godz. 1—3. chor. WENERYCZ- 

NE a Do Rejestru Handlowego Dział A. Su Okr. 
"M. 2 w Wilnie w dn. 27—1 1927 r. pod nr. wcją* 
„Miešzkali | |Dr oz. KONECZNY, |! 161,od5ów || Cio a air jka p ą 

| szych poszukujemy | cpotocoY zębów i. | „ „ DOKTÓR R. H. A. 1.—3425. Firma: Szwarc Josie. Przed- 
dia solidnych  |sztuczne zęby. Porce- | $ Ję|dOWICZOWA siębiorstwo zostało złikwidowane i wykreśla się z re- 

reDom HK MigRówe KOTY. „| KOBIECE, WENE. jestru. 4956—VI. 
je A. TA: ich ем1сза _ Rz S RYCZNE i chor. = 

Šias, EL 905 | Veiskomym I ky DRÓG MOCZ, Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
prz. 122 iod 46 

    

   

  

    

    

  

  
   

  

w Wilnie w dn. 29. I 1927 r. pod Nr. 5436 wciąg- 

  

    
   

  

S WARE nigto 
1——— el. ; S 

: ; 7 R. H. A. I.—5436. Firma: Kurkudlanski Mendel. 
Į: 6žk a, INTELIGENTNA nas Siedziba w Olkienikach, pow. Wileūsko-Trockim. 
'Materace WDOWA, Akuszerka Przedmiot — sklep kolonjalny, skór i czapek. Firma 
Mat , praktyczna Wi Smiałowska — istnieje od 1926 roku. Właścicieł — KO 

‚ > przyjmuje od godz. Mendei, zam, tamże. —VI. 
Otomany poważne referencje, do 19. Mickiewicza : - - 
najtaniej nabyć poszukuje posady, za GB rę a Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w. 

skromne wynagrodze- 
nie, do zarządu do- 
mem, gospodarstwem, 

pielęgnowania 
paniki gda mos 

|przychodzącą, lub NA nie umeblowanego, 
wyjazd. Ad. listownie, z ui. 3-g0 maja d. Nr 7 z elektrycznością, 

1 - „| korzystaniem łazienki 
|]  Lokujemy E 17 Teresy Ostoja, ĖS . 

| można w D.H. 

H. Sikorski sx. 
[Zawal na Nr30 

    

    

    

oszukuję pokoju 
w centrum 

miasta, gustow- 

skiej 107. 

  

'najdogodniej sumy „wejściem. Zgłoszenia 

  

    

  

      

  

pieniężne IToOGRONEK | nadsyłać do Biura 
na oprocentowanie OŚRODEK Reklamowego S. Gra: 

Dom H.-K. L PAB Sa 100, bowskiego Garbarska 1 
ё 175 ha, D ь „ZACHĘTA BR około Ś0 Nd, dja L. N p. 

Da 9_gs || reszta las. Pałac Właścicielka -— 

Ki 12 pokojowy. Duży gubione świa- 

Wilnie w du. 29—1I, 1927 r. pod Nr. 5442 wciągnięto: 
R. H. A. 1 —5442. Firma: Lewin Cywja. Siedzi. 

ba w Lidzie, ul. Suwalska 87. Przedmiot—sklep spo- 

żywczy i mąki. Firma istnieje od 1923 roku. W/łaści- 

cielka—Lewin Cywja, zam. w Lidzie, przy ul. Suwal- 
3987—Vi 

Makarska Antonina, 
3988— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29 1. 1927 r. pod Nr. 5444 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5444. Firma: 
Siedziba w Wilnie, ul Zygmuntowska 16. Przedmiot 

Makarska Antonina. 

—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
zam tamże. 

  odgród owocowy. 

Staw zarybiony. kierowania paro: 
Doskonały komplet cin NE 3 

budynków gospo- | po“ K "p, Wino 4 
darczych. blisko | Nr, 948 przez władze 

dectwa na prawo     

    
    

   
    

GUBIONO w 
Z szatni Lutni 2g0 

lutego na poran: 

ku muzycznym  pugi: gnięto: 

ares z pieniędzmi i| Wilna sprzedamy ROR, г 
tami, — Орга- ° osyjskie na imię 

ka eo R dokt: AS, maszynisty Antoniego 
Dom Handl.'Kom. Biesiakierskiego. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 

mentów osobistych za 
wynagrodzenie podług 
adresu: Lubelska 3 m.2 

Znalazcę proszę o 
zwrot do depo Wilno 
za wy nagrodzieniem.   

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski. 

R. H. A. 1.—5445, Firma: 
Siedziba w Woropajewie, 
miot — sklep spożywczy, 
Firma istnieje od 1925 r. Właściciel — Marcinkiewicz 
Piotr, zam. tamże. 

kolonialny i 

roza 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 29—1. 1927 r. pod Nr. 5445 wcią- 

Marcinkiewicz Piotr. 
pow. Postawskim. Przed- 

galanterii. 

3989—V! 

Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński. 

_ dziba w Lidzie, ul. Zamkowa 8 

PROSZEK OD BÓLU'GŁOWY DLA DUŻA I 

„KOWALSKINA 
CZNA LZY Z PALNA а ол 

PART AS 
DNŻAŃ "oaza re 

jiś wytwórnię sprzedam 30 sztuk sztatów 
„Szparterji i wszystkie inne niezbędne "przyrządy 

za 6,500 zł. urządzenie nowe. 
Bieńkowski, Poznań Kolejowa 38. 

     

    

            

Z powodu LIKWiDACJi wyprzedaję 
PIANINA, FORTEPIANY 

i FISHARMONIE „f95gusch 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

LEŚMIĘ 
lat średnich. Katolik, żonaty, z małą rodziną, były nad- 
leśniczy lasów państwowych, wszechstronnie 'teoretycze 
nie i praktycznie w leśnictwie i tartaczniciwie wy- 
kształcony, energiczny, pracowity i uczciwy władający 
językami: polskim, litewskim, niemieckim i rosyjskim 
będący obecnie w eksploatacji leśnej w Hajnówce 
przyjmie od każdego czasu stałą posadę nadleśnego lub 
leśniczego za skromnem wynagrodzeniem. Łaskawe 
zgłoszenia do «Słowa» Wilno, ul. Adama Mickiewicza 

Nr 4. dla Leśnika. 
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Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 29,1 27 roku pod Nr. 5446 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. |. 5446. Firma: Melcer Josif. Siedziba 
w Lidzie, ul. Suwalska 41. Przedmiot — sklep spo- 
žywczy. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel — Mel- 
cer Josif, zam. w Lidzie przy ul. Suwalskiej 73, 

3990— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29.1. 1927 r. pod Nr. 5447 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5447. Firma: Milner Gołda. Siedziba 
w Wilnie, ul: Kwiatowa 7. Przedmiot — sprzedaż 
surowców. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka 
Milner Gołda, zam. przy ul. Zawalnej 43. 3991—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 29—| 1927 r. pod Nr. 5450 wciąg- 
nięto: 

R. H. A I. — 5450 Firma: Nanes Leja, Siedziba 
w Oikienikach, pow. Wileńsko-Trockim. Przedmiot — 
sklepspożywczo-ga!ant-ryjny. Firma istnieje od 1926 r. 

  

  

Właścicielka— Nanes Leja, zam. tamże.  3994—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29 i. 1927 r. pod Nr. 5451 wciąg- 
nięto; 

R. H. A. 11—5451. Firma: Pupko Rafail. Siedziba 
w Lidzie, ul. Rynek 8. Przedmiot—sklep mięsa. Firma 
Istnieje od 1927 roku. Właściciel-Pupko Rafaił, zam. 
w Lidzie przy ul. Szkolnej 8, 3995— VI 

A. Sądu Okr. 
pod nr. 5452 wcią- 

„Do Rejestru Handiowego Dział 
w Wilnie w dniu 29.1 27 r. 
gnięto: 

R. H. A. 11.—5452 Firma: Pupko Mejer. Siedziba 
w Lidzie, ul. Krzywa 1. Przedmiot — cukiernia, Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel—Pupko Mejer, zam. 
w Lidzie, przy ul. Targowej 2 3996—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 29—] 1927 r. pod Nr. 5453 wciągnięto: 

R. H. A. I.—5453. Firma: Pupko Bejła. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Suwalska 10. Przedmiot—sklep о- 
buwia. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka— 
Pupko Bejla, zain. w Lidzie przy ul. Tur.ckiej 4. 

3997— VI. 

Do Rsjestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—l. 1927 r. pod Nr. 5455 wciągnielo: 

R. H. A. 1.—5455 Firma: Radowska Chjena, Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 104. Przedmiot — sklep 
spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1918 roku. 
Właścicielka—Radowska Chjena, zam. tamże. 

3998—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—I. 1927 r. pod Nr. 5456 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5456. Firma: Rejser Mendel. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 8. Przedmiot — sklep 
spożywczy, kolonjalny i tytuniowy. Firma istnieje od 
1860 roku. Właściciel—Rejser Mendel, zam. przy ul. 
Szklanej 12 w Lidzie. 3999—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—1.1927 1. pod Nr. 5457 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5457. Firma: Ripper Aleksander. 
Siedziba w Lidzie, uł, Suwalska 12. Przedmiot—biu- 
ro prośb i porad prawnych. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel—Ripper Aleksander zam. RSE 

4000—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

  

  

- Wilnie w dn. 29—1 1927 r. pod Nr. 5458 wciągnięto: 
R. H. A. 1—5458 Firma: Roszkowski Józef. Sie- 

i Mackiewicza 63. 
Przedmiot—rejonowa hurtownia tytuniowa i księgar- 
nia. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel —Rosz= 
kowski Józef, zam. przy ul, Mackiewicza 63 nę 

4001— 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29.1. 1927 r. pod Nr. 5460 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5460 Firma: Rybacka Racliela. Sie- 
dziba w Lidzie, uł. 3 Maja 47. Przedmiot — sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. Wlašciciel- 
ka—Rybacka Rachela, zam. tamże. 4003— Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
r w dn. 29.1 1927 roku pod Nr. 5461 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5461, Firma: Samorewicz Ksawery, 
Siedziba w Wilnie, zauł.. Dobroczynny 8. Przedmiot— 

  

  

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właśeiciel—Samorewicz Ksawery, zam. przy ul. Za- 
kretowej 11-a. 4004— Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29.1 1927 r. pod Nr. 5443 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5443 Firma: „Lewin Nosel ij Lewin Eida 
S-ka*. Przedmiot—sktep towarów łokciowych. Siedzi- 
ba—Lida, ul. Suwalska 6. Firma istnieje od 1925 r. 
Wspólnicy zam. w Lidzie, przy uł. Suwalskiej 6; Le- 
win Nosel i Lewin Ejda. Spółka firmowa, przyobie- 
сгопа w umową pisemną w dniu 15 stycznia 1927 
roku i zawarta na czas nieokreślony, Zarząd należy 
do obydwóch wspólników i każcea ze wspólników 
samodzielnie ma prawo podpisywać 3 a, 

021—VI 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Qkr. w 
T w dniu 29—I 1927 r. pod Nr. 5462 wcią- 
ięto: 

R. H. A. I.—5462. Firma: Sapožnikow Mozes. 
Siedziba w Lidzie, ul. Krzywa 2. Przedmiot—sklep 
mączno-spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel —Sapożnikow Mozes zam, tamże. 4005=VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
rc w dn, 29—1. 1927 r. pod Nr. 5463 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1— 5463. Firma: Siegień Piotr. Siedziba 
w Lidzie, ul. Rynek 8. Przedmiot—sklep win i wódek, 
Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Siegień 
Piotr, zam. w Lidzie przy ut. Morgi 19. 4006—VI. 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. the 
Wilnie w dn. 29—1. 1927 r. pod Nr. 5464 wciągnięto: 

R. H. A. I.— 5464 - Firma: Szelubska Estera. 
Siedziba w Wilnie, ui. Zawalna 60. Przedmiot—skiep 
wyrobów bawełnianych. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właścicielka Estera Szelubska (ona też Wsielubska), 
zam. przy ul. Zawalneį 25, 4007—VI 

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 291 1927 r. pod mr. 5465 wcią- 
gnięto: 

R. H, A. L—5465. Firma: Szmidt Lejba. Siedzi-“ 
ba w Lidzie, uł. Rynsk 94. Przedmiot—sklep żelaza, 
Firma istnieje od 1919 roku. Właściciei—Szmidt Lej- 
ba, zam, tamże. 4008—VI, 

Do Rejsstru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29 I. 1927 r. pod Nr. 5466 wciąg- 
nigto: 

R. H. A. I.—5466. Firma: Sznaler Basia. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Kszywa 8 Przedmiot—sklep manu- 
fakiury. Firma istniejs od 1920 roku. Właściciełka— 
Sznaler Basia, zam. tamże. 4009—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29—1. 27 roku pod Nr. 5467 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5467. Firma: Szyft Abram. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Krzywa 3. Przedmiot—skiad apiecz- 
ny. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Szyff 
Abram, zam. przy ul. Suwalskiej 26 w Lidzie, 

4010—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 29. I 1927 r. pod Nr. 5468 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5468. Firma: Trocka Pola. Siedziba 
w Lidzie, ul. Krzywa 4. Przedmiot — sklep spożyw» 
czy. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicielka—- 
Trocka Pola, zam. tamże. 4011—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dn. 29—|. 1927 r. pod Nr, 5469 wciągnięto: 

R. H. A. | — 5469. Firma: Wajnsziejn Sora. 
Siedziba w Lidzie, uł. Wyzwolenie 6. Przedmiot— 
piwiarnia. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicielka— 
Wajnsztejn Sora, zam tamte. 4012—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—!1. 1927 r. pod Nr. 5470 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5470, Firma: Wileńczyk Morduch, 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 3. Przedmiot—sklep tyagė 
tuńiowy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel— 
Wileńczyk Morduch, zam. w Lidzie, przy ul. Suwal- 
skiej 58. 4013—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—1, 1927 r. pod Nr. 5471 wciągnięto: 

R. H. A. I.—5471. Firma: Wołach Elja. Siedziba 
w Lidzie, ul. Krzywa 59. Przedmiot—laźnia. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właścicie—Wołach Elja, zam. 
tamże. 4014—VI 

Do Rejestru Handlowege Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 29—! 1927 r. pod Nr. 5472 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5472 Firma: Wołyńska Fruma. 
Siedziba w Lidzie, przy koszarach. Przedmiot—sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1912 r. Właścicielka— 
Wołyńska Fruma, zam. tamże. 4015—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu. 29—|! 1927 r. pod Nr. 5473 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5473. Firma: Widecki Szloma.. 
Siedziba w Lebiedziowie, pow. Mołodeczańskim. Przed- 
miot — sklep drobnych towarów. Firma istnieje od: 
1920 roku. Właściciel—Widecki Szloma, — a. 

4016— 

  

  

  

  

  

  

  

  

: Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w. 
Wilnie w dniu 31.1 1927 roku pod nr. 5474 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5474. Firma: Berkman Chaja-Sorae 
Siedziba w Wiszniewie pow. Woełożyńskim. Przede 
miot—sklep skór i bucików. Firma istnieje od 1927 
roku. Właścicielka—Berkman Chaja-Sora, aa elis 

4017—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 31.1 1927 r, pod Nr. 5475 wciąg- 
nięto: 

7 R. H. A, 1—5475. Firma: Borowski Zundel. 
Siedziba w Nowo-Wiiejce. Przedmiot—sklep spożyw- 
czo-tytuniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Właści= 
ciel—Borowski Zundel, zam. tamże. 4018—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 311 1927 roku pod Nr. 5476 wcią- 
gnięto: ° 

R. H. A. L—5476. Firma: Frydman Judei. Sie 
dziba w Wilnie, zauł. Dominikański 15. Przedmiot— 
cukiernia. Firma istnieje ad 1922 r. Właściciei Judet 
Frydman, zam. tamże. 4019—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wiinie w dniu 291 1927 r. pad Nr, 5459 wcią- 
gnięto: : 

R. H. A. |—5459, Firma: Rumszyszkier Gita. 
Piaski 19. Przedmiot—piwiar- 

Właściciel —Rum- 
4002—VI 

Siedziba w Lidzie, ui. 
nia. Firma istnieje od 1926 roku. 
szyszkier Gita, zam, tamże. 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 29—| 1927 r. pod Nr. 5454 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5454. Firma: „Rejonowa Fiurtownia. 
Tytuniowa Aleksander Rachmański i Wiesław Janu- 
szajtis w Lidzie S—ka*. Przedmiot—hurtowa i deta- 
liczna sprzedaż wyrobów tytuniowych. Siedziba— Lida, 
ul. Mackiewicza 10. Firma istnieje od 1925 roku. 
Wspólnicy zam. w Lidzie przy ul. Mackiewicza 10. 
Aleksander Rachmanski i Wiesław Januszajtis. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z. daia 12 lutego 
1925 roku na czas nieograniczony. £arząd należy do 
obydwóch wspólników i tylko oni obaj łącznie mają 
prawo podpisu za spółkę pod PZ A PG" 
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