
ROK VI. Nr 32 (i345) 

Wilno. Czwartek 10 lutego 1927 r. 
Erėskej I Afministracja ul. Ąd. Mickiewicna 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakeji 240, admialstrzaj) 426, duukarał 62 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ul; Szosowa 172 
BRASEAW — ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen, Rerbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Maiora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. 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 

  

  

i k W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. CENA OGŁOSZEŃ; wi ilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g, 
A RT w. kaos aa d p išekiką pocztową 4 zł. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | za tekstem 10 Sroka, Kronta as Tab sadeaionė 40 e pag Uras. 

: gi 2 SUS ь Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc, drożej, 
- : wzm 

  

wą, Sł0s pierwszy i 

  

Polonia semper fidelis. 
Grzech pierworodny franko-pol- 

skiego sojuszu. 

Nikt w Polsce nie mógł i nie 

chciał prowadzić innej polityki zagra- 

nicznej, jak opartej o sojusz z Francją. 

Pan Dmowski opowiada w swej 

książce, jak doszedł do idei kompłet- 

nego związania się z Francją. Gdy p. 

Filipowicz, zastępca ministra spraw 

zagr., w dniu 12 grudnia 1918 r. wy- 

powiedział gościnę p. Kesslerowi, 

posłowi niemieckiemu w Warszawie, 

to rząd p. Moraczewskiego zdezawu- 

ował początkowo p. Filipowicza. Ale 
ta dezawuacja była rezultatem  tarć 

wewnątrz gabinetu i trwała zresztą 24 

godzin. Pan Kessler jednak musiał 

Warszawę opuścić. Zarówno p. Fili- 

powicz, jak jego Ówczesny zwierzch- 

nik należeli podczas wojny do obozu 

t. zw. aktywistów. 

Nikt nie myśli zaprzeczyć, że za- 

sługa nawiązania stosunków z Francją 

podczas wojny przypada p. Dmow- 

skiemu. Ale rozmyślnie szerzoną, a 

kłamliwą, a szkodliwą dla interesów 

Polski była legenda jakoby istnieją w 

Polsce inne stronnictwa, które nie są 

4rankofilskie, które są germanofilskie, 

które w czasie obrad w sali iustrza- 

nej w Wersalu, chciałyby solidaryzo- 

wać politykę Polski z polityką Nis- 

miec. Coza nonsens! I co za złośli» 

wość,! aby podkreślać swe przyjemne 

zdziwienie, za każdą frankofilską a 

JĄ. antyniemiecką deklaracją ks. Sapiehy 

Skrzyńskiego, Zaleskiego. Jak można 

tak dla partyjnych widoków szkodzić 

państwu *). 
Nieprawdą jest, jakoby idea fran- 

ke-polskiego sojuszu miała zwolen- 

ników we Francji jedynie na kato- 

licko-nacjonalistycznej prawicy, a w 

Polsce jedynie w obozie endecji. Za- 

równo we Francji, jak i w Polsce za 

ideą tą Stał cały naród, gdyż odpo- 

wiadała ona interesom obu państw. 

Traktat polsko-francuski & @та 19 

lutego 1921 r., na którym widnieje 

podpis marsz. Piłsudskiego, p. Brian- 

da i ks. Sapiehy, jest tu poniekąd 

symboliczny. Pan Briand jest lewico- 

wym politykiem, marsz. Piłsudski był 

wtedy wodzem lewicy polskiej, a ks. 

Sapieha konserwatystą i lojalnym 

współpracownikiem marsz. Piłsud: 

skiego w polityce zagranicznej, 

Ale istnienie tej legendy o germa- 

nofilizmie w Polsce wyrządziło naszej 

polityce dużo szkody, pozbawiło jej 

niezależności, było tem co nazwiemy 

grzechem pierworodnym sojuszu 

franko-poiskiego, jeśli chodzi © inte- 

resy państwa polskiego. 

Interes zbliżenia z Francją, a nie 

z Niemcami, był tak dla każdego 

wyborcy widoczny, że można było 

dowolnie spekulować na rzucanych 

kłamstwach i podejrzeniach «oni są 

z Niemcami». Obóz endecji wykorzysty- 

wał taką spekuiację w całej pełni. 

Kiedy p. Roman Dmowski pod- 

m czas krótkiego swego urzędowania w 

pałacu Briihiowskim podpisał jakiś 

układ z Anglją, w Sejmie mówiono: 

„Chwała Bogu, że znalazł się p. 

Dmowski—żaden  nie-endecki  mini- 

ster spr. zagr. nie podpisałby tego 

układu. Eadecy by podnieśli wtedy 

szaloną kampanię, że układ sprzeci- 

wia się interesom Francji i Sejm nie 

ośmieliłby się go zatwierdzić*.— Oto 

przykład, eto doskonała ilustracia jak 

iateresy państwa wychodzą na narzu- 

caniu mu z doła zasad w polityce 

zagranicznej. 
, Polityka zagraniczna nie znosi 

metod demokratycznych. U nas ende- 

cy byli stale w opozycji, do pracy 

państwowej się nie garnęli a w po- 
lityce _ zagranicznej chcieli _ mieć 

decydujący. Usi- 

wali więc swoją politykę, swoje 
  

*) Dziennik Wileński, który z powodu 
mego artykułu wyraża przyjemne zdziwienie 
że konserwatyści bronią Pomorza — nie 
zdziwiłby się tak przyjemnie, gdyby wiedział 
jak dalece tego rodzaju zdziwienia szkodzą 
olsce, — skoro podrywają przekonanie, że 

w Polsce co do Spraw integralności tery- 
torjalnej panuje front jednolity we wszyst: 
ich stronnictwach — olskich. 

zapytywania narzucić metodą ludo- 

władczą, metodą rezolucji uchwala- 
nych na wiecach. O treści aktów wy- 

chodzących z pałacu  Briihiowskiego 

miały decydować wiece w Kościanie, 
Lesznie, albo na placu Łukiskim w 

Wilnie, Co za koszmar! Zupełnie to 
samo, jakgdyby ktoś do naprawy ze- 
garka zwołał naradę z kiłku  dziesią- 

tków murzynów senegalskich. 
Były rzeczy gorsze. Ci obywatele 

Poznania, którzy na święta narodowe 
polskie przyozdabiali swe domy cho- 

rągwiami francuskiemi obok polskich. 

Te muzeum wojskowe polskie także 
z barwami franko-polskiemi i to fran- 

cuskiemi na pierwszem miejscu, To 

były już owoce wszczepiania francu* 

skiej orjentacji w sentyment, w krew 

narodu. Ludzie przestawali być patry- 

jotami polskimi, a stawali się patry- 

jotami franko-polskimi. Był to psy« 

chologiczny nawrót do tradycji zalež- 

ności. 
Wierności sojuszniczej Polski nie 

kontrolowała Quai d'Orsay. Było jej 

pewne. Ale kontrolowała ją nerwowa 

opinja własnego społeczeństwa, cią- 

gle podszczuwana jakiemiś podejrze- 

niami. Nastroje takie doprowadzały 

do całkowitego pozbawienia swobo. 

dy ruchów ministrów naszych. 

Dodajmy do tego, że zdania ucze- 

stników pienarnych posiedzeń sejmo- 

wych mało pod względem wyrobienia 

odbiegały od zdania uczestników wie- 

cu na Łukiszkach. Dodajmy do tego, 

że stronnictwa polityczne polskie do 

swoich kardynalji wpisywały „sojusz 

z Francją* jako rzecz nienaruszalną, 

rzecz istotną, rzecz świętą. Sojusz z 

Francją stał się u mas nieomał war- 

tością moralną, kanonem patrjotyzmu, 

Wszystko ta nazwiemy grzechem pier- 

worodnym, gdyż w polityce zagra 

nicznej tego rodzaju metody są nie- 

znane i nie są praktykowane wśród 

społeczeństw bardziej przyzwyczajo- 

nych do form życia państwa niepod- 

ległego. 
Karol Maurras napisał całą książkę, 

że republika wogóle nie może pra- 

wadzić dobrej polityki zagranicznej, 

Szkoda, że nie znał specjalnych wa- 

runków republiki polskiej. 

Zmiany pomiędzy 
1919 — 1927. 

W r. 1919 Francja pomagała 

państwu polskiemu do powstania w 

przeświadczeniu, że _ współdziała 

przy budowie sojusznika. Ale nawet 

w sprawach dotyczących nas w 

pierwszym rzędzie, jak np. w kwestji 

granic zachodnich Polska odegry- 

wała zupełnie bierną rolę. Ta bier- 

ność naszej polityki była ;zrozumiałą, 

jak również późniejsze słabe stano- 

wisko wśród mocarstw europejskich 

państwa _ polskiego Prowadziliśmy 

ciężką wojnę, w zwycięstwo w której 

nie wierzyli właśni nasi generałowie— 

a podczas wojny stanowisko każdego 

państwa jest osłabione. Oiwórzmy 

karty wojny rosyjskieją na Dalekim 

Wschodzie. 

Dziś twórcza rola Francji przy bu- 

dowie Polski należy już do historji, 

jest jednym z węzłów zacieśniającym 

przyjaźń wzajemną, należąc do szere- 

gów takich wspotmnień, jak dwukrot- 

ne ocalenie rewolucji francuskiej przez 

powstania narodowe polskie, za Ko- 

ściuszki i w 1830 r. 

Dziś Polska jest państwem po- 

tężnem, o licznej i zwycięskiej: armii. 

Znaczenie militarne swego Sojuszni- 

ka — swego jedynego sojusznika do- 

dajmy — niewątpliwie wygrywa Fran- 

cja w swoich posunięciach dyploma- 

tycznych. 

Pisaliśmy już, że objawy zniechę- 

cenia do Polski, które ukazują się 

dość często we Francji, mają znacze” 

nie ilustracyjne, — pozbawione są 

znaczenia politycznie - realnego. Fran- 

cja nas potrzebuje i rozstać się z 

nami nie myśli. I gdy teraz powiemy, 

kto obecnie większe ciągnie korzyści 

z franko-pólskiego sojuszu: Francja 

latami 

czy Polska, to odpowiemy bez waha 
nia: Francja. 

Polonia semper fidelis. 

Szereg przykładów, w których Fran- 

cja niedostatecznie poparła. naszą 

akcję, nasze dezyderaty, nasze inte- 

resy potwierdza te słowa. 
Przejdźmy teraz do następnego 

pytania: czy dyplomacja polska nie 

ma sposobu wpłynięcia na zmianę 

takiego stanowiska polityki francus- 

kiej? 
Odpowiedź na to pytanie tkwi 

jednak w stwierdzeniu, 

nienormalnym, niepodobnym do so- 

juszów zwykłych. Z jednej bowiem, 

francuskiej, strony uważa się go za 

zobowiązania międzynarodowe, ze 

strony drugiej, polskiej, wnosi się do 

niego egzaltację nienaruszalności. Dla | 
Francji jest on sojuszem politycznym, 
dla nas czemś w rodzaju katolickie: 

go nienaruszalnego małżeństwa. 

Na czem opierał się sojusz /,fran- 
ko-rosyjski, w którym stroną ciągną- 

cą korzyści była niewątpliwie Rosja? 
Na stałem grożeniu Francji przez Ro- 

sję, że przejdzie do obozu Niemiec. 

Być może, że w stosunkach fran- 
„ ko-rosyjskich tego grożenia było za- 
dużo. Aie u nas stanowczo zadużo 
było dęklaracyj urzędowych, że „je- 

dynym“, „jedynym możliwym”, „jędy” 

nym dopuszczalnym* sojuszem Polski 

jest sojusz z Francją. Polska się po” 
stawiła w położenie, w którem wy- 

kluczając z góry możliwość innego 
sojuszu zdaje się poprostu na łaskę 
i niełaskę tego swego rzekomo jedy- 
nie możliwego sojusznika. 

Czy tak jest w istocie? — Naszem 
zdaniem nie. W przeciągu tych kilku 

lat zmieniło się tyle, że zmieniły: się 

kardynalnie i szanse Polski w grze 
dyplomatycznej. Nie  protestujemy 
przeciw sojuszowi franko:polskiemui 

nie chcemy się przyczyniać do żadnej 

akcji contra traktatowi z 19 lutego 
1921 r. o franko-polskiem  przymie- 

rzu. Lecz chcielibyśmy, aby wśród 

społeczeństwa polskiego powstała 
reakcja przeciw przeświadczeniu, że 

jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę 

naszego sojusznika, że nie znaleźli- 

byśmy w Europie innego systemu 

sojuszów prócz sojuszu z Francją. 

"Kończąc podobny artykuł w Słowie 

dwa lata temu pisaliśmy: „Dzbanek 

miodu franko-polskiej przyjaźni nalę- 

ży zaprawić odrobiną goryczy. W ten 

sposób my tu w Wilnie przyrządza- 

my słynny krupnik litewski.* 
Cat. 
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Pogłoski o gen. Sosnkow- 
skim, 

WARSZAWA, 9. II. (Zel. wł. Słowa) 

W kołach politycznych lansowano 

pogłoskę, jakoby po powrocie z ku- 

racji gen. Sosnkowski ma objąć pre- 
zesurę Rady Ministrów i tekę Mini: 

sterstwa Spraw Zagranicznych. Po- 
głoska powyższa nie wydaje się jednak 
prawdopodobną i jest echem dawno 
projektowanych kombinacyj gabineto- 
wych, które w swoim czasie zostały 
rozwiane. Raczej wręcz odwrotnie 
wszystko wskazuje na daleko! idącą 
stabilizację stosunków politycznych. 

W Sejmie, 

WARSZAWA, 9. II. (żel. wł.Słowa) 
Na dzisiejszem posiedzeniu lzby dy* 
skutowano budżet Ministerstwa Rol- 
nictwa. Wyzwolenie w osobie pos. 
Poniatowskiego i stronnictwo Chlop- 
skie pos. Niedzielski i P. P. S. pos. 
Malinowski wypowiedzieli się prze- 
ciwko Ministrowi Niezabytowskiemu. 
Opozycja ta nie ma jednakże silnych 
podstaw i jak się już w końcu dy- 
skusji nad budżetem okazało pozy- 
cja ministra Niezabytowskiego w ga- 
binecie nie jest skutkiem tych ataków 
zagrożona. 1 

W dniu jutrzejszym a najdalej 
pojutrze wygłosi vicepremjer Bartel 
przemówienie w Sejmie zamykające 
dyskusję budżetową Będzie to mowa 
poświęcona w większej swej części 
kwestjom gospodarczym. W związku 
z tem odbyło się dziś posiedzenie 
Komitetu Ekonomicznego Rady Mi- 
nistrów. 

że sojusz . 

franko-polski jest sojuszem poniekąd 

"Stanów Zjedn. w Lizbonie 

Rrodoe walki © Portugalii, 
PARYŻ, 9.l1 PAT. Według depeszy ze źródeł angielskich otrzymanej 

tu w nocy, rewolucjoniści portugalscy trzymali się jeszcze wczorajszego 
wieczora w Oporto. Według innych później otrzymanych wiadomości 
wojska rządowe pod dowództwem ministra wojny miały zająć Oporto 
o godz. 3 popołudniu. „Daill Maily*;donosi z Lizbony, że bombardowanie 
miasta Oporto przez artylerję i samoloty rządowe spowodowało znaczne 
straty i pociągnęło za sobą wiele ofiar w ludziach. Tenże dziennik podaje, 
że w Lizbonie wybuchł strajk powszechny. „Daily News* dowiaduje się, 
że w całej Portugalji ogłoszony został stan wojenny. Sytuacja jest poważna. 

Prezydent repubiiki aresztowany. 

LONDYN, 9.11 PAT. Dzienniki zamieszczają niepotwierdzoną dotych- 
czas wiadomość z Madrytu, jakoby prezydent republiki portugalskiej miał 
zostać aresztowany. Korespondent „,Star* donosi, iż ma ulicach Lizbony 
toczą się już od 40 godzin nieustające walki. 

Poselstwo amerykańskie ewakuowane. 

WASZYNGTON. 9.Il Pat. Według urzędowych doniesień poselstwo 
zostało stamtąd ewakuowane w związku z 

bombardowaniem miasta. W nadesłanem przez siebie spawozdaniu poseł 
amerykański określa położenie, jako nader poważne. 

Sprzeczne wiadomości z Lizbony. 

PARYŻ, 9. Il. Pat. Wysłana w dniu dzisiejszym o godz. 10 z Lizbo- 
„ny depesza ministra spraw zagranicznych (który nie był ani przez chwilę 
aresztowany) donosi, iż oddziały rządowe zajęły Oporto dnia 7 b. m 
aresztując na miejscu cały komitet rewolucyjny. Depesza donosi dalej, iż 
wojska rządowe atakują obecnie arsenał morski w Lizbonie, do którego 
schroniła się niewielka liczba marynarzy, trzy kompanje gwardji republi- 
kańskiej i garstka osób cywilnych. Pozatem w całym kraju panuje spokjó. 

Sprawa Tangeru. 
LONDYN, 9—ll. Pat. „Times* donosi z Tangeru, że rząd hiszpań- 

ski gotów jest zgodzić się na uregulowanie kwestji Tangeru pod pewremi 
warunkami, w szczególności pod warunkiem zniesienia komitetu kontroli, 
zniesienia stanowiska administratora, którego zastąpiłby kontroler hiszpań- 
ski, zastąpienia sądów mieszanych sądami hiszpańskimi, ograniczenia stre- 
ty międzynarodowej wyłącznie do obszaru samego miasta Tangeru i reor- 
ganizacji systemu opłat celnych. 

Uroczysty Kriegervereinhaus. 
BERLIN, 91I, PyT. Wczoraj wieczorem monarchiści tutejsi obcho- 

dzili t. zw. Kriegervereinhaus—uroczystość 50-letniego jubileuszu wstąpie- 
nia eks-cesarza Wilhelma do armji niemieckiej. Po za byłymi oficerami 
armji cesarskiej wzięli udział w tej uroczystości również wyżsi oficerowie, 
oraz jeden general Reichswehry, który zjawił się na zebranie w uniformie 
b. armji cesarskiej. Przemówienie wygłosił b. feldmarszałek Mackensen, 
który odczytał telegram gratulacyjny wysłany do Doorn oraz odpowiedź 
eks-cesarza. 

Ambasador Chłapowski u Brianda i Focha; 
PARYŻ, 9.II, PAT. Ambasador Chłapowski złożył wizytę ministrowi 

Briandowi, dziękując mu za zabiegi, które przedsięwziął rząd francuski w 
sprawie niemieckich fortyfikacyj wschodnich, Osobne podziękowanie ambasa- 
dor Chłapowski ma złożyć Marszałkowi Fochowi za usilne starania jego 
w sprawie załatwienia kwestji fortece wschodnich zgodnie z postulatami 
bezpieczeństwaźPolski. - 

Labour Party przeciw interwencji 
LONDYN, 9.11 (PAT). Wniosek Labour Party zgłoszony w odpo 

wiedzi na ustęp mowy tronowej, dotyczącej Chin, wyraża żywe ubolewa- 
nie z powodu środków obranych przez rząd dla zaradzenia sytuacji w 
Chinach i uważa wysyłkę wojsk do Szanghaju za fakt zagrażający bez- 
pieczeństwu obywateli angielskich i utrudniający rokowania. zakoń 
czeniu wniosek domaga się odwołania oddziałów. 

BELARASOZNI: 

W sprawie katowania więźniów w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Rząd kowieński zaniepokoił się bardzo ostatniemi 

wiadomościami prasy polskiej o strasznem znęcaniu się nad więźniami 
Polakami w Kownie. Urzędowy komunikat „Elty” ogłasza wiadomość, że 
informacje te są nieprawdziwe. Rząd litewski prosił przedstawiciela Mię- 
dzynarodowego Czerwonego Krzyża barona Drachenfelsa o wizytację 
więźniów polskich i wydanie opinji. Drachenfels zwiedził więzienia i roz- 
mawiał rzekomo z więźniami Polakami pod nieobecność władz i ogłosił 
komunikat, w którym stwierdza, że więźniowie nie są katowani. 

Naturalnie baron Drachenfels, mówiący załedwie słabo po rosyjsku, a 
nie władający językiem polskim nie mógł w dostatecznej mierze porczu- 
mieć się.z więźniami. 

Więźniowie są tak zastraszeni i boją się nawet własnego cienia, 2е 
według wiadomości jakie otrzymaliśmy, w wielu wypadkach wzięli Dra- 
chenfelsa za utajonego ajenta policji. 5 

Pozatem baronowi Drachenfelsowi nie pokazano pod różnemi pre- 
tekstami wszystkich jeńców. — Jak wiadomo, najstraszniejsze katusze 
przechodzili oni podczas śledztwa pierwiastkowego, czego zaprzeczyć się 
w żaden sposób nie da. — Pomijając zresztą wszelkie wiadomości jakie 
posiadamy z najbardziej miarodajnego źródła, najlepszym dowodem toriu- 
rowania więźniów są akty spraw policjantów i dezorców więziennych, 
pociąganych do odpowiedzialności przez rząd lewicowej koalicji, 

Przerwanie rokowań polskc=niemieckich. 
BERLIN, 9—1l. Pat. Dzisiejsze berlińskie dzienniki poranns donoszą 

ze źródeł półurzędowych, że w rokowaniach „handlowych z Polską za- 
znaczyły się trudności i pomimo wszystkich usiłowań niemieckich nie zbli- 
зопо się do porozumienia 

Wobtc powyższych półurzędowych danych należy zaznaczyć, jak się 
dowiaduje koiespondent PAT z kół zbliżonych do polskiej delegacji do 
rokowań handlowych, co następuje: 

Przerwanie rokowań przyszło całkowicie niespodziewanie dla delega* 
cji polskiej i przypisane być musi inicjatywie ze strony niemieckiej. Dele- 
gacja polska spodziewała się właśnie po najbliższych posiedzeniach w 
sprawie wjazdu pobytu i osiedlenia dalszego zbliżenia cbustronnych po- 
glądów i przyśpieszenia porozumienia ostatecznego. Oczekiwania te znaj- 
dowały uzasadnienie w tem, że właśnie w ostatnint tygodniu przezwycię- 
żone zostały poważne trudności w kwestji wjazdu, pobytu i osiedlenia, a 
nawet zostało już osiągnięte porozumienie w ogólnym zarysie, a miano- 
wicie przez przyjęcie klauzuli największego uprzywilejowania za punkt 
wyjścia. 

Gabinet Rzeszy poweźmie decyzję jatro. 

BERLIN, 9. li. PAT. Gabinet Rzeszy ma odbyć we czwartek albo w 
piątek posiedzenie* na którym poweźmie decyzję co do dalszego stano: 
wiska rządu niemieckiego w sprawie rokowań handlowych  polsko-nie- 
mieckich. : 

„pariję «N. P. Ch. 

Sejm i Rząd. 

Sprawa posła Wojewódzkiego 

WARSZAWA, 9.11 (żel. wł Słowa) 
Sąd Marszałkowski w sprawie posła 
Wojewódzkiego przesłuchal na dzisiej- 
szem posiedzeniu w obecności posła 
Wojewódzkiego p. Stpiczyńskiego, 
pos. Rudzińskiego i pos. Bagińskie= 
go, pozatem wieczorem zeznawał kpt. 
Suchenek oraz referent oddz. Il w 
Grodnie Żobula. Do sądu  marszał- 
kowskiego zgłosił się znany działacz 
białoruski p. Aleksiuk w celu złożenia 
zeznań w sprawie działalności Woje- 
wódzkiego. Z wiadomości które prze- 
dostały się do kuluarów sejmowych, 
o przebiegu onegdajszego posiedze- 
nia sądu na uwagę zasługują zezna- 
nia pos. Hałki, który miał oświad* 
czyć, iż jako sekretarz kresowego ko- 
ła Wyzwolenia pobierał pieniądze na 
akcję stronnictwa z dwóch źródeł: 1 
z Centralnego zarządu Stronnictwa 
i te pieniądze otrzymywał w markach 
polskich, 2) od Wojewódzkiego i te 
pieniądze otrzymywał w koronach 
czeskich. Gdy pytał Wojewódzkiego, 
skąd te pieniądze pochodzą, Woje- 
wódzki oświadczył mu, że z defen- 
sywy. 

Pos. Chomiński miał zeznać, że 
za pieniądze Wojewódzkiego pokry- 
wane były wydatki za druk partyjnego 
pisma „Wyzwolenie Ludu", drukowa- 
nego w drukarni pos. Chomińskiego. 

Wojewódzki miał przedstawić 5а 
dowi marszalkowskiemu' 18 kwitów 
za pobrane przez Wyzwolenie od nie- 
go pieniądze, Kwity te podpisywali 
ludzie Wyzwolenia, jak pos Halko, 
sen. Karnicka a także sekretarze miej- 
scowych organizacji Wyzwolenia, Kwity 
te opatrzone są pieczęciami Wyzwo- 
lenia. 

DDEWYZASRSEEZĘETYWATI TRG CYRENG KOMARASKGEH 

„Hromada* o Wojewódzkim 
| Sprawa 

znalazła szeroki oddźwięk w prasi białoruskiej, stając się na Gia das ośrodkiem (zainteresowań i medytacyj jednakże „hromadowcy*, skompromi- towani rewelacjami © prowokacyjnej roli Wojewódzkiego w akcji „Hro- mady", zachowywali w tej dražliwej Sprawie uporczywe milczenie. Doe piero ostatnio w jednym z organów partyjnych p. n. «Nasz Holas» (Nr. 3) —ukazał się dyplomatyczny i wstrze= mieźliwy komunikat <Hromady» p. t. „Wystąpienie przeciwko pos. Woje- wódzkiemu", ciekawy zarówno pod względem stylu, jak też j przez sam par tea całej tej sprawy. 
odajemy więc iżej 

extenso: й Aa ama ei 
Zbliżona do rządu Piłsudskiego «Głos Prawdy», wystąpiła Ezediuko sz wi Wojewódzkiemu (pizawśdcy N. P. Ch.), E iž w roku 1923, ko 

Wojewódzkiego 

, jes j członek « Wyzwolenia» był wijóakto wii. kiem li-go oddziału sztabu generalnego, in- RK go o nastrojach wśród  Białorusi- 

Jak wiadomo, pos. Wojewódzki b gdyś szczerym spilsudezykiemo Ё іакоу:о?ві;-і oficer, podczas okupacji Mińska, został wy- 
znaczony w skład Il-go oddziału (detenzywy), 
Jednakże po pewnym czasie pracy w Sej- 
mie jako poseł. od <Wyzwclenia», ustosun= kował się on krytycznie do programu <Wy- zwolenia» i naogół względem piłsudczyków, 
tworząc wielce radykalną i wrogą rządowi 

|». 
„związku z aresztowanismi hroma- dowskich posłów Wojewódzki zejął wide opozycyjne stanowisko względem rządu, dzięki ciemu, za ostre wystąpienia przeciw- = ministrowi Meysztowiczowi, został wy- 

ony przez marszałka na iesi: posijz sf Sea okres miesiąca z 

z śród stronnictw rządowych istnieje intencja usanąć całkowicie z Sejmu Woo 
Gaja 2 jego w Il oddziale, choclaż 

й 1е] Zrzeki, uwažaj 
Sejmu za <hańbiącą». OE 

Tyle homunikat. 

„ Najbardziej uderzającem jest w 
nim to, że aa Wy 
nika z treści komunikatu — mimo 
wszystko uważają posła Wojewódz: 
kiego za niewinnie oskarżonego ide- 
owca, prześladowanego przez sfery 
rządowe. Komunikat Hromady jak 
widzimy brzmi podobnie jak komuni- 
kat komunistycznej frakcji sejmowej 
jest to więc jeszcze jeden dowód 
<zbliżenia» Hromady z partją komu- 
nistyczną czego jej przywódcy tak 
gwałtownie się wypierają. 

K. Smreczyński. 
  

„BIAŁE NOCE* 
(Prymabaleryna Jego Cesarskiej 

Mości) x życia Carskiej Rosji lat 

ostatnich, 

Reżyserował Dymitr Buchowiecki. 
— 

 



ECHA KRAJOWE 

  

Nowa placówka Rady Opiekuńczej Kresówej. 
— Korespondencja Słowa. — 

Rada Opiekuńcza Kresowa w zro- 
zumieniu potrzeby krzewienia kultury 
polskiej na kresach stworzyła, bądź 
to przejęła już istniejące Domy Lu- 
dowe. 

W ubiegłą niedzielę odbyło się u 
nas poświęcenie Domu Ludowego, 
powstałego z inicjatywy wójta miejsco- 
wego p. J. Piórewicza przy wydatnej 
pomocy R. O. K. 

Obecnie z braku własnego gma- 
chu Dom Ludowy mieści się w gma- 
chu zajętym częściowo przez Urząd 
gminny. Uroczystości zainaugurowało 
nabożeństwo odprawione w. kościele 
parafjalnym przez księdza proboszcza 
Pakalnisaa Około trzeciej zaczęli 
zjeżdżać się zaproszeni goście. Przy- 
byli więc: zastępca starosty pow. 
Święciańskiego p. Janusz Piegutowski 
w asystencji inspektorów samorządo- 
wego i gminnego, Komendant policji 
powiatowej Komisarz Zieńko, inspek- 
tór szkól powszechnych powiatu Lu- 
bicz Majewski na czele nauczycielstwa 
okolicznego, właściciel maj. Roma- 
niszki p. Dowgiałło, przedstawiciel 
R. O. K. p. Peiaszewski, rada gmin- 
na in corpore oraz liczni przedstawi- 
ciele wszystkich sfer ludności miej- 
scowej z p. Piotrem Pietkiewiczem 
na czele. 

Ks. proboszcz Pakałnis dokonał 
aktu poświęcenia lokalu poczem peł: 
niący honory domu p. Piórewicz za- 
prosił Gbecnych na obiad. 

Do stołów ustawionych w czwo- 
robok, .a zastawionych suto smako- 
łykami (owoc mozoinych prac na- 
uczycielki miejscowej p. Orudniewi- 
czowej i jej sędziwej Matki) zasiadło 
pięćdziesiąt sześć osób. 

Przy wesołej, towarzyskiej poga- 
wędce podziwiano niezmordowanego 
wójta, który lwią część pracy organi- 
zacyjnej na swoje wziął barki, ufny, 
że całe społeczeństwo łyntupskie, bez 
różnicy stanu, wieku i przekonań po- 
litycznych poprze Dom Ludowy w 
pierwszych jego krokach. 

W przemówieniu swem, po przy- 
witaniu gości i złożeniu im wyrazów 
wdzięczności za łaskawe przybycie 
zaznaczył p. Piórewicz, że jakkolwiek 
trudności lokalowe stanowiły wielką 
przeszkodę w stworzeniu Domu Lu- 
dowego, jednak teraz, kiedy rnamy 

już dg-.czyaienia z faktem dokona- 
nym z radością należy stwierdzić, że 
fundament pracy oświatowej "już jest, 
Należy ją teraz kontynuować i do 
tej właśnie pracy zapraszał wszystkich. 

Przedstawiciel R. O. K. p. Peta- 
szewski zaznaczył, że myś! tworzenia 
Domów Ludowych realizowana jest 
intensywnie, czego dowodem jest 
tworzenie się nowych Domów Lu- 
dowych. 

R. O. K. nie ustanie w swojej 
pracy i Domy Ludowe zawsze liczyć 
mogą na jej pomoc. 

+ Trzeci z kolei mówca p. Dowgiałło 
podkreślił, że powstanie tej placówki 
kulturalnej jest bezsporną zasługą 
wójta Piórewicza, a zadanie jej będzie 
odciągnięcie ludności od karczm i 

" wskazanie tej ludności potrzeby kul- 
tury. 

Zwracając się do sołłysów p. 
Dowgiałło podkreślił, że oni to wła- 
śnie powinni jaknajściślej współdzia- 
łać z Domem Ludowym drogą uświa- 
damiania ludności. 

Pijąc toast za „nowy, własny 

| D-rzy Bujalski,  Obiezierski 
| WaszkieWiCZ + ciaze 7 cierpie- 

niami kobiecemi 
w Zakładzie Położniczym 

ul W. POHULANKA Nr 31. 
(W nowym [okału). 

lo: 

Łyntupy. 

kal Domu Ludowego* p. Dowgiałło 
oświadczył, że ofiarowuje budulec na 
ten dom, 

Wysoce obywatelski ten czyn 
przyjęty został entuzjastycznie, a dłu- 
go niemlkriące oklaski oraz „sto lat 
niech żyje nam* było chyba najbar- 
dziej zasłużoną nagrodą. 

Podkreślić jeszcze należy z całem 
uznaniem, że następnie podczas dy- 
skusji na temat budowy własnego 
gmachu łaskawy ofiarodawca pierwo- 
tne swoje oświadczenie uzupełnił za- 
znaczając, że żyruje ewentualną obie- 
tnicę kolatora miejscowego, wlašci- 
ciela m. Łyntup p. Biszewskiego w 
sprawie ofiarowania ziemi pod Dom 
Ludowy. 

„Nie da wam ziemi p. Biszewski— 
kupię i dam ja* zakończył p. Dow: 
giałło. Trudno opisać entuzjazm jaki 
zapanował po tych słowach. 

Imieniem nauczycielstwa przema- 
wiał p. Szczepkowski witając „ż ser- 
cem pełnem ekstazy radości* nowo- 
powstałą placówkę. Kierownicy jej — 
mówi p. Szczepkowski — nie mają 
prawa boczyć się od drelichowej ka- 
poty lub perkalowej sukienki. Muszą 
oni wejść do chat i tam zaczynać 
pracę, 

Przemówienie zakończył mówca 
toastem na cześć tych, którzy praco- 
wać będą w Domu Ludowym. 

Drugi nauczyciel p. Kiewlicz za- 
znaczył, że Domy Ludowe wobec 
eweulualnych wyborów będą miały 
ogromne znaczenie One to wskażą 
kogo mamy wybierać, one będą siać 
oświatę i uczyć posłuszeństwa wobec 
starszego. 

Pan inspektor Majewski podkre- 
šia, že w Polsce powstałej z wysiłku 
całego narodu nie może być synów 
i pasierbów. Wszyscy są wiernymi 
synami Państwa i praca domu Ludo- 
wego musi być poświęcona dla 
wszystkich. 

Trudno przytoczyć, chociażby w 
przybliżeniu wszystkich przemówień 
wygłoszenych podczas obiadu. Tyle ich 
było. Ostatni przemawiał starosta 
Piegutowski zaznaczając, że Państwo 
nasze, w krótkim stosunkowo czasie 
zdobyło sobie zaufanie zagranicy. 
Mimo to na każdem polu musimy 
doskonalić się, a to niemożliwe jest 
bez podniesienia stanu kultury. Domy 
Ludowe będą właśnie takim rozsadni- 
kiem kultury. | 

Przedstawiciele rady gminnej 
wszyscy podkreślali swą radość z 
powodu obywatelskiego stanowiska 
p Dowgiałły. Dało to asumpt do 
wzniesienia toastu za ziemiaństwo 
kresowe, które zawsze pamięta o tem, 
że chatę i dwór łączyć musi ser- 
deczna nić dobrych sąsiedzkich sto- 
sunkow. 

W nadzwyczajnej harmonji prze- 
szedł obiad, po którym wszyscy o- 
becni udali się do gmachu szkoły 
powszechnej. Tu urządzona została 
zabawa taneczna połączona z miłą 
atrakcją w postaci loterji fantowej. 
Tanczono i wygrywano fanty w 
przerwach pomiędzy skocznym ober- 
kiem a steep'em. 

Komu mało było walczyka ten 
mógł' poprobować szczęścia by za- 
miast barana wygrać żywą wronę łas- 
kawie ofiarowaną przez p. Kontkow- 
skiego ze Świerdun. 

Reasumując wszystkie wrażenia 
odniesione w Łyntupach z prawdzi- 
wą radością stwierdzić musimy 
wszęchstanowe zainteresowanie się 
Damem Ludowym. Daje to rekojmię, 
że nowopowstała placówka promie- 
niować będzie na całą okolicę. 

SŁO 

Debaty budżetowe 
Budżet Min, Rolnictwa 

Na wczorajszem posiedzeniu Izba 
przystąpiła do dalszych obrad nad 
budżetem Ministerstwa Rolnictwa. W 
dyskusji zabierali głos pos. Gawli- 
kowski i Niedzielski domagając się 
pomocy ze strony Rządu dla organi- 
zecyj rolniczych i zgłaszając w tym 
duchu poprawkę do budżetu — pos. 
Marciniak (Ch. D.), pos. Jasiński 
(Ki. Kat.-Lud), pos. Poniatowski 
(Wyzw.) twierdząc, że minister Rol- 
nictwa nie dotrzymał obietnicy w 
sprawie zmiany dotychczasowych me- 
tod polityki rolnej i imieniem stron- 
nictwa Wyzwolenie odmawiając mini: 
strowi zaufania. 

Ratyfikacja konwencji między. . 
narodowych 

Na tem obrady nad budżetem 
chwilowo przerwano i przystąpiono 
do ratyfikacji konwencji międzynaro- 
dowych. Przyjęto w drugiem i trze- 
ciem czytaniu ustawy fratyfikacyjne 
w sprawie konwencji polsko-niemiec- 
kiej o uregulowaniu stosunków  gra- 
nicznych, dwóch układów z Niemca- 
mi w sprawach wodociągowych na 
Górnym Śląsku, oraz dwóch układów 
z Niemcami w sprawie ruchu kolejo- 
wego, a następnie w sprawie trakta- 
tów konceyljacyjno-arbitrażowych ze 
Szwecją, Austrją i Danją, w końcu 
zaś. w Sprawie międzynarodowej kon= 
wencji opjumowej. 

Po dokonaniu ratyfikacji wymie: 
nionych umów Izba powróciła do 
obrad nad budżetem Ministerstwa 
Rolnictwa. Przemawiali pos. Ozimina 
(Ch. N.), i Malinowski (Wyzw.) za- 
rzucając Ministerstwu bezplanowość 
administracji, brak zainteresowania 
drobnem rolnictwem i zupełne za* 
niedbanie osadnictwa, zarówno na 
wschodzie a co ważniejsze i na za« 
chodzie. 
Mowa ministra Niezabytow- 

skiego. 

Następnie zabrał głos minister 
rolnictwa Niezabytowski, który о- 
świadczył iż zgadza się po większej 
części z wywodami sprawozdawcy 
pos. Kowalćzuka, a jeżelito wszystko 
o czem on mówił nie zostało jeszcze 
wykonane, tłumaczy się to tem, że 
brakło pieniędzy, a także brakło od- 
powiedniej rutyny. Z początku ше 
zdawaliśmy sobie sprawy od czego 
załeży dobrobyt naszego państwa, i 
dlatego podtrzymywaliśmy głównie 
przemysł. Teraz całe społeczeństwo 
wraz z rządem zrozumiało to zagadnie- 
nie. Minister szczerze wyznaje, iż 
wprowadzenie ceł od zboża nie uwa- 
ża za dobre, ale szkody cła 
przyniosły, bo żyta niemal 
wywozi. Cyfry głównego urzędu staty- 
stycznego wykazują, że mamy dwa 
miljony quintali zboża, o braku więc [A 

istótnie jest 27 niema mowy. Chleb 
niewspółmiernie drogi w stosunku do 
żyta, jednak nie rolnictwo temu win- 
no, ałe ogólny układ stosunków. 
Gdybyśmy miastom mogłi dać kredyty A 
na budowę piekarń mechanicznych, 
usunęli byśmy to zło. | społeczeństwo 
i Sejm i rząd nawet słaby akcent 
kładą na rozwój produkcji. 
jest nietylko samowystarczalna, ale 
może także wywozić. Jednak są pro- 
dukty, jak np.: wełna i bawełna. które 
musimy sprowadzać. Na import róż- 
rych artykułów potrzebujemy 900 
miijonów rocznie, które pokrywamy 
z eksportu towarów górniczych, prze- 
mysłowych i rolnych. Im większe 
będą ceny na płody rolnicze tem 
więcej uzyskamy. Ceny produktów 
rolnych nie mogą więc być niższe od 
tych, przy których opłaca się pro- 
dukcja. Polityki wielkich cen robić 
jednak jeszcze nie możemy aby nieo- 
gładzić rzesz pracujących, Powinniśmy 
prowadzić politykę średnich cen. Spo- 
łeczeństwo i Sejm powinny wiedzieć, 

Polska ® 

wo 

Ujęcie morderców ś, p. Kuratora Sobińskiego. 
Śledztwo lwowskiej policji politycznej, prowadzone w sprawie za- 

mordowania w dniu 19 października roku ubiegł. kuratora okręgu Iwow- 

skiego ś. p. Sobińskiego, doprowadziło do wykrycia prawdopodobnych 

sprawców morderstwa w osobach ukraińców, dwóch braci Wierzbickich 

Michała i Iwana, członków tajnej organizacji wojskowej ukraińskiej. 
Michał Wierzbicki występował w tajnej organizacji pod trzema róż- 

nemi nazwiskami i dopiero bardzo liczne fotografje zdołały ustalić, że 

jest to jeden i ten sam osobnik. Równocześnie policjź aresztowała 11 

osób ze sfer ukraińskich. Jist to sztab ukraińskiej wojskowej organizacji, 

zamieszany w aferę szpiegowską, łączącą się pośrednio ze sprawą wy- 

krytą w Krakowie. Między in. znajduje się tam Hołowieński, b. komen- 

dant brygady armji ukraińskiej. 
Policja zakwestjonowała w czasie rewizji bardzo wiele prywatnej 

korespondencji pomiędzy aresztowanymi. Korespondencja ta potwierdza 

uprawianie szpiegostwa i 
państwu polskiemu. 
gadzie. 

Szczegóły afery 

prowadzenie akcji 
Przeciwko aresziowanym 

terrorystycznej przeciw 
toczy się śledztwo w 

szpiegowskiej. 
Jak aresztowano herszta bandy. 

Nawiązując do podawanej przez 
wielkiej organizacji szpiegowskiej działającej na terenie Grodna, 

Postaw, Mołodeczna i Wilna, dowiadujemy się, 

nas wiadomości o zlikwidowaniu 
Wilejki, 

że przywódca organizacji 

był pracownikiem Stowarzyszenia Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 

oddział w Wilnie i z racji zajmowanego stanowiska miał możność wyjez- 

dżać do wspomnianych miast, rzekomo w interesach firmy, a dę facto w 

cełu otrzymywania materjału szpiegowskiego zebranego przez oddanych 

mu agentów. 

W/ momencię kiedy aresztowano go na dworcu kolejowym w Wilnie, 

wysyłał on swego kurjera drogą przez Wilejkę do Mińska. Doprowadzono 

obydwóch do policji i tu podczas rewizji znaleziono plany  fortyfikacyj i 

mostów kolejowych, dane o przelotności dworców, projekty budowy — по- 

wych linji kolejowych, informacje z dziedziny gospodarczej, Prócz tego 

znaleziono rachunki na wydatki związane z robotą szpiegowską oraz za- 

potrzebowanie na nowe sumy. 
W. jutrzejszym numerze podamy 

sprawie. 

już nazwiska aresztowanych w tej 
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Masowe zatrucie spirytusem skażonym. 
Trzynaście osób poniosło Śmierć. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

Wczoraj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy wiadomość z Moło- 
deczna o wstrząsającym wypadku jaki miał miejsce we wsi Rekuciewszczyzna 
gm. Krasnieńskiej. Z racji toczącego się śledztwa informator nasz nie mógł 
wcześniej powiadomić nas o tem. Sprawa przedstawia się następująco. We wsi 
Rekuciewszczyznia odbywało się wesele. Rodzina pana młodego chcąc uniknąć 
zbytnich wydatków uległa namowom handiującego potajemnie aikoholem, nie- 
jakiego Sopoćki i zakupiła większą porcję spirytusu skażonego. 

Skutki oszczędności okazały się fatalne, bowiem ną drugi dzień wszyscy 
uczestnicy libacji zaniemogii ciężko. Wobec ciężkiego stanu zdrowia chorych na 
miejsce przybyły władze sądowo-šledcze z lekarzem powiatowym dr. Firkow- 
sim. 
silne, że trzynaście osób zmarło. 

Pomoc udzielona chorym okazała się bezsilną, gdyż zatrucie było tak 

Prócz tego obecnie dwanaście osób walczy ze śmiercią, nie licząc kilku- 
nastu osób lżej chorych. 

Sopoćko, od którego kupiono spirytus został aresztowany i osadzony w 
więzieniu w Wilejce powiatowej. 

Wypadek ten wywołał zrozumiałe zaniepokojenie, bowiem wiadomem jest, 
że konsumpcja spirytusu skażonego przez biedniejsze sfery ludności stale wzra- 
sta. Jako antidotum przeciwko temu wprowadzono system kartkowy sprzedaży 
spirytusu skażonego. 

  

OGŁOS 
te nie Ę 

się nie 

ofertowy 

szewskiego przy więzieniu, 

przez Ministerstwo 

ogłoszenia. 

  

że droga do ogólnego dobrobytu 
wiedzie przez rolnictwo. Ministerstwo 
popierać będzie każdą zdrową inicja: 
tywę. Co się tyczy kredytów, to od 
Ministerstwa Skarbu rolnictwo oirzy+ 
mało 10 miljonów, a specjalnie na 
kredyt siewny ziemiaństwo dwa mi- 
ljony, a drobne rolnictwo 4,5 milį. 

W końcu Minister oświadczył: 
Najwięcej dotknęło mnie i boli insy- 
nuacja, że nie dbam o drobne rolni- 
ctwo, a opiekuję się tylko wielkiem 
ziemiatistwem. ŻZaprzysięgłem przed 
Przezydeniem rzetelne spełnianie swo- 
ich obówiązków. Mogę się mylić, ale 

Zarząd więzienia na „Łukiszkach* w Wijne ogłasza 

przetarg na wydzierżawienie 

Bliższych informacyj udziela Zarząd więzienia. 

Oferty naeży wnosić w ciągu 14 dni od dnia 

Zarząd Więzienia. 

ZENIE. 

warsztatu 

według norm usta'onych 

Sprawied iwości. 

  

złej woli zarzucać mi nie wolno. Mam 
sympatię nie do jednej klasy lub war- 
stwy, ale do całej 
łej Polski. 

Biały Tydzień 
od 10 do 20 lutego 

D.-H. Bławat Wileński 
ul, Wileńska 3!, tel. 382. 

Wyprzedaż wszystkich białych towa. 

rów po cenach bardzo niskich. 
Tylko za gotówkę. 

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. 

  

  

ludności i do ca- 

Jak rozbito kasę Sińgerd. 
Szczegóły zuchwałego rabunku. 

Jak już podawaliśmy, w niedzielę 
dn. 6 bm. nieznani sprawcy w  nie- 
zwykle zuchwały sposób dokonali 
rozbicia kasy ogniotrwałej mieszczącej 
się w lokalu firmy „Singer* przy 
zbiegu ulic Hetmańskiej i Wielkiej. 

Jak stwierdzono sprawcy włama»* 
nia już od paru dni przygotowywali 
się do wykonania opracowanego pla- 
nu, 

Jeszcze w przeddzień włamania 
około godz 1 pp. subjeki właściciela 
domu p. Załkinda pokazując miesz- 
czący się nad firmą «Singera» lokal 
do wynajęcia, zauważył w jednym z 
pokoi mieszczących się nad samym 
składem maszyn dziurę, przykrytą 
deskami, przez którą dwuch by 
mogło: przedostać się ludzi. Sądząc 
iż otwór został zrobiony dla dokona- 
nia remontu nie powiadomił o odkry- 
ciu ami właścicisła domu, ani orga- 
nów policji. Nazajutrz w godzinach po- 
łudniowych włamywacze .przedostaw- 
szy się przez otwór w suficie do składu 

  

wymienionej firmy dokonali przy po- 
mocy t. zw. «rozpruwacza» rozprucia 

płyt metalowych na drzwiach kasy, a 
po wykręceniu śrub wyjęli zamek i z 

łatwością kasę otworzyli, rabując 

znajdujące się w niej pieniądze. 
Wdrożone dochodzenie ustaliło, iż 
sprawcy włamania doskonale byli po- 

informowani o zawariości kasy, jede 
nakże czekała ich «przykra niespo-6K 
dzianka»: kasjerka zakł. „Singera* w 

przeddzień włamania przekazała prze- 
chowywane w kasie 1500 zł. do P. 
K. O. tak, iż w chwili rabunku mieś- 
ciło się w niej Zaledwie 1.100 zł. 
Oględziny lokału i-rozpruiej kasy 
dały dość bogaty materjai, uwy- 
datniający kolejne etapy pracy przy- 
gotowawczej i samego włamania. Po- 
czątkowo—zawodowi jak stwierdzono 
włamywacze — zamierzali przedostać 
się przez mieszczący się nad składem 
lokal do wynajęcia. 

W tym celu próbowali oni po- 
czątkowo wybić otwór w Šcianie od 
strony zewnętrznej, zauważywszy jed- 
nakże, iż mur jest dość gruby i 
mocny, porzucili plan pierwszy 
i dokonali otwarcia drzwi przy 
pomocy  niedającego się narazie 
zauważyć odpiłowania mutry od szia- 
by przytrzymującej drzwi od wewnątrz. 

Organa policjj powiadomione o 
wypadku natychmiast dokonały zdjęć 
daktyloskopijnych, jednakże, wobec te- 
go, że sprawcy rabunku byli w zam= 

, szowych rękawiczkach, zdjęcia te da- 
ły tylko odbitki rąk kasjerki firmy 
«Singera», która w przeddzień kasę 
zamykała. Jednocześnie w toku śle- 
dztwa w lokalu znaleziono rękawicz- 
kę zamszową zgubioną przez, spło- 
szonych widocznie w ostatniej chwili 
sprawców. 

Dalsze dochodzenie z cała energją     

jest prowadzone przez Urząd Śledczy 

Wrażenia muzyczne. 

Egizio Massini — Zofja Ossen- 
dowska — Halina Kalmanowiczo - 
wna — Mania Błochówna — Odczyt 
o Beethovenie p W. Hulewicza. 

Na poranku w sali „Lutni*, urzą- 
dzonym 2-go lutego przez dyrekcję 
„Teatru Polskiego", w porozumieniu 
z Wiieńskiem Towarzystwem Filhar- 
monicznem, — jako gość przedstawił 
się naszym miłośnikom muzyki Egi- 
zio Massini, pierwszy  kapelmisirz 
opery królewskiej w rukareszcie, sta- 
jąc — po raz pierwszy — па czele 

ileńskiej Orkiestry Symfonicznej. 
Zaraz na początku. można było 

poznać, że batutę ujął w rękę dzielny 
muzyk i doświadczony dyrygent, z 
całą świadomością i spokojem wykre- 
ślający linję przewodnią. dzieła i wy- 
jaśniający najbardziej zawikłane splo- 
ty kunsztownych linji partytury. W 
należytych karbach trzymany ożywczy 
temperament oraz wyczuwanie bar 
wności brzmienia orkiestrowego, 1ą- 
cznie z dosadną rytmicznością i Sze- 
roko zakreśloną skałą bardzo zróżnicz- 
kowamej dynamiki, madawało wiele 
plastyczności całej interpretacji dzieł 
poszczególnych, niezaprzeczenie coraz 
żywiej zainieresowując słuchaczy i 
wywierając coraz silniejsze wrażenie, 
albowiem orkiestra, pilnie się stosu- 
jąc do wskazówek wybornego kiero- 
wnika, uczyniła wszystko możliwe, 
aby sprostać jego wysoko sięgają- 
cym zamierzeniom. 

Wybór „piątej* symfonji Beetho- 
vena, chyba najdoskonalszego arcy- 
dzieła całej literatury symfonicznej, 
niezwykle korzystnie świadczyło o 
przekonaniach ideowych dyrygenta, 
opierającego swą pracę artystyczną 
nle na gruncie wulkanicznym „współ- 
czesności”, lecz na opoce nieznisz- 
czalnej „wielkiej twórczości” arcymi- 
strzów. Gdy się, po raz pierwszy, sły- 
szy wykonanie tej symfonji pod kierun- 
kiem nieznanego dotąd kapelmistrza, 
zawsze zaciekawia ujęcie przez niego 
pierwszych pięciu taktów, zawsze 
jeszcze pozostających kwestją sporną. 
Znane „kołatanie losu* jedni (np. Rysz. 
Wagner, a z żyjących—Weingartner) 
biorą ściśle w tempie, powodując się 
zupełiym brakiem jakiejbądž wska- 
zówki kompozytora, upoważniającej 
do zmiany, inni |zaś nadają tym tak- 
tom wyraz patetyczny przez rozsze- 
rzenie tempa. Zwolennicy każdego z 
tych kierunków przytaczają swe uza- 
sadnienia, ale pytanie wciąż pozosta- 
je nierozstrzygnięte... Massini hołdu- 
je tej drugiej koncepcji i konsek- 
wentnie ją przeprowadza w ciągu. ca« 
lego pierwszego allegro. W interpre- 
tacji całości mie oddala się od linji 
powszechnie przyjętej, , wykazując w 
szczegółach wyraźne rysy indywidu- 
alności muzycznej. Tak. pomyślną о- 
terpretacją symfonii dowiódł dyrygent, 
że poprzedzająca go opinja pochlebna 
była całkiem zasłużona i odrazu zjed- 
nał sobie publiczność. 

Niegłęboka, lecz efektownie zore 
kiestrowana uwertura „Le roi d'Ys* 

Edwarda Lalo, część suity roman- 
tycznej—,„Adagio non troppo*—Pes- 
sioni'ego, stylowo zbliżonej do Wa: 
gnera, dały sposobność dyrygentowi 
wykazać korzystnie swe różnostronne 
walory artystyczne. 

Interesującem było poznać próbkę 
bardzo jeszcze młodej rumuńskiej 
muzyki artystycznej, od niedawna 
powstałej na gruncie bardzo z przy- 
rodzenia muzykalnego narodu, 

«Poema romana» Jerzego Enesco, 
znakomitego skrzypka rumuńskiego, 
przynosi wiązankę ładnych i charak- 
terystycznych melodyj iudowych bar- 
dzo efektownie ułożonych - i: świetnie 
zinstrumentowanych. Odpowiedniejszą 
byłaby nazwa „rapsodji rumuńskiej”, 
gdyż formalnie należy do tego rodza- 
ju kompozycji i wzór Liszta niewąt= 
pliwie "był punktem wytycznym w 
pracy autora. 

Massini może znowu u nas wy- 
stąpić bez obawy spotkania się z 
obojętnością, albowiem jest nie tylko 
rutynowanym dyrygentem, lecz i mu- 
zykiem, mającym dodatnie eschy in- 
dywidualne. 

* 

O poranku ostatnim, którego 
część główną stanowił interesujący 
odczyt znakomitego podróżnika F. A. 
Ossendowskiego na temat «Legendy, 
opowieści i przysłowia murzynów 
afrykańskich», sprawozdawca muzycz- 
ny musi o tyle poinformować, że та!- 
żonka prelegenta skrzypaczka-wiriu- 
ozka Z. Ossendowska wykonała u- 

twory, osnute na melodjach murzyń- 
skich, arabskich i hiszpańskich, po- 
nownie wykazując wszystkie zalety, 
któreśmy niedawno na tem miejscu 
omawiali i które zjednały artystce 
huczne oklaski. Akomponjator A. Gu- 
zewicz trafnie towarzyszył ożywionej 
grze wirtuozki. 

® 

° №оБес niezdrowego i niepožąda- 
nego dla sztuki objawu—przedwczesą 
nych występów z «koncertami» mło- 
docianych adeptów, krytyka zajmuje 
—naogół--stanowisko obojętne, a na- 
wet nieprzychylne, jeżeli występujące 
„dziecko cudowne* swym prawdziwie 
fenomenalnym talentem nie zniewala 
do równie wyjątkowego poglądu, jak 
to było np. z Pawłem Kochańskim, 
który w czternastym roku życia był 
już naprawdę skrzypkiem  pierwszo- 
rzędnym i zaprzestawszy potem wy- 
stępować na koncertach, w ciągu lat 
kiłku, bardzo usilnie pracując, wy- 
szedł na wielkiego artystę, zajmujące” 

-go teraz miejsce zaszczytne w naj: 
przedniejszym szeregu prawdziwych 
mistrzów wiolinistyki. 

Młodociana fortepianistka Halina 
Kalmanowiczówna, wybitniejuzdolnio- 
na i bardzo zaawansowana, pod kierun- 
kiem wybornej nauczycielki prof.Cycylji 
Krewer, nie wykazuje jeszcze takiej 
przedwczesnej dojrzałości artystycznej, 
aby jej koncert własny, rozbudzający 
nadmierną ambicję i łatwo zdobytemi 
holdami i kwiatami przytępiający nie- 
zbędny samokrytycyzm nie krył w 

sobie jawnego niebezpieczeństwa dla 
dalszego rozwoju talentu. Gdyby Kal- 
manowiczówna wystąpiła na popisie 
uczniowskim (tylko do takich wy- 
stępów należy ją tymczasem zachęcać) 
trzeba byłoby uznać, że jest doskona- 
łą uczenicą, bardzo wiełe obiecującą, 
ale jako koncertantka ujawniła sporo 
zalet, wszakże—w  przeważnej części 
—jeszcze do.estrady koncertowej jej 
zawcześnie. Program zawierał nie- 
które utwory najzupełniej przecho- 
dzące stopień rozwoju (możliwego w 
tak młodym wieku) i wymagające 
wielkiej dojrzałości duchowej i  fi- 
zycznej (nprz. X Rapsodja węgierska 
Liszta, albo Koncert. Ant. Rubin- 
sztejna). 

Podobne wrażenie pozostawiła i 
gra młodocianej skrzypaczki Mani 
Błochówny, bardzo uzdolnionej, ale 
też niewystarczająco dla estrady kon- 
certowej. zaawansowanej. Program jej 
zawierał zawiele trudności czysto 
wirtuozowskich, bez głębszej warto- 
ści muzycznej, przewyższających dość 
już wypracowaną technikę jej, 

Obie powinny jeszcze dużo praco- 
wać nad rozwinięciem swych  pięk- 
nych talentów, zanim będą mogły 
występować na koncertach z tak od- 
powiedzialnym repertuarem, a tym- 
czasem ograniczyć się tylko do po- 
pisów uczniowskich, dla oswajania 
się z występami przed publicznością, 

Wymagania teraźniejsze od kon- 
certantów są zbyt wielkie, aby takie 
produkcje, jeszcze niedojrzałe, mogły 
wystarczyć. 

* 

Godnem zakoūczeniem tak mu- 
zycznie urozmaiconego tygodnia był 
odczyt o  Beethovenie? wygloszonyw 
przez p. Witolda Hulewicza w sali 
Śniadeckich, w cyklu wykładów pow- 
szechnych, urządzanych przez Unie 
wersytet Stefana Batorego. 

Przed licznie zebraną publiczno- 
ścią, z zaciekawieniem słuchającą žy- 
wo wypowiedzianego wykładu, stre- 
Ścił prelegent punkty wytyczne swej 
niedługo się mającej ukazać książki 
o Beethowenie, z okazji w dniu 26 
marca 1927 roku przypadającej setnej 
rocznicy zgonu arcymistrza, 

Słuchacze, dobrze  obeznani z 
przebogatą literaturą wszechświatową 
biografów i komentatorów Beethove- 
na, żadnych nowych danych faktycz- 
nych nie poznali, wszakże zestawie- 
„nie przeźyć osobistych oraz związek 
ich z psychiką wielkiego. kompozyto- 
ra, tudzież wpływ tycli warunków na 
powstawanie dzieł poszczególnych i 
całą twórczość jego, zwłaszcza w 
miarę potęgującej się tak dla muzyka 
wprost tragicznej głuchoty, były prz. 
p. Hulewicza wielostronnie i bardzo 
interesująco omówione, . niejednokrot- 
nie rzucając promyk światła na 
szczegóły mało widoczne i szerszej 
publiczności prawie nieznane. Wobec 
tego, będzie niewątpliwie bardzo cie- 
kawe poznanie całej książki prelegen- 
ta, któremu szczerym oklaskiem po- 
dziękowano za interesujący odczyt, 

Michał Józefowicz.
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD NIC 

Zaświadczenia o nabyciu lub firm nasiennych z subwencjowaną 
konwersji pożyczek państwo. Przez „Ministerstwo Rolnictwa i D. P. 
; wych Wileńską Stacją Oceny Nasion. Łącz- 

" ność ta umożliwia dokonywanie šci- 

Ministerstwo skarbu połeciło iz- Słych badań jakości nasion i ogrom- 
bom skarbowym wydawać w termi- nie, jak świadczą przykłady innych 
nie do dn. 25 marca r. b. zaświad- krajów rolniczych, posuwa rolnictwo 
czenia, stwierdzające nabycie lub kon- i kraj ku dobrobytowi. Wobec tego 
wersję pożyczek państwowych z lat rolnicy przy zakupach nasion powin- 
1918—1920, niezależnie od tego, czy ni upominać się o gwarancję ich do- 

petenci przedstawią wezwania urzędu broci, : й 
požyczek paūstwowych do nadeslania = Egzystująca od roku 1925-go Wi- 

powyższych zaświadczeń, czy też wez. leńska Stacja Oceny Nasion dokonu- 
wań takich nie okażą. je botaniczno-rolniczych badań jako- 

Dopiero po upływie wymienione- ści nasion uprawnych i leśnych na 

tego terminu (25 marca) kasy skar- energję, siłę kiełkowania, zanieczy- 
bowe wydawać będą zaświadczenia szczenie kanianką, wartość użytkową, 
tylko tym osobom, które wylegitymu- ciężar gatunkowy, wilgotność i t. d. 
ją się wezwauiami urzędu pożyczek oraz plombuje worki z dobremi zba- 

„państwowych. danemi nasionami. 
Stacja podejmuje się również wy- 

. Płacenie należności stemplo- konywania botanicznych analiz siana 

wych gotówką. i pasz treściwych, 
Stacja wyż AA wskazó- 

Na podstawie rozporządzenia tmi- wek i porad wchodzących w zakres 

nisterjum skarbu firmy, sporządzają. lej działalności. 
ce znaczne ilości rachunków, będą 
mogły wpłacać należności stemplowe 

Adres: Wileńska Stacja Oceny Na- 
sion, Wilno, Zakretowa Nr. 1, tel. 93. 

‹ gotėwką po uzyskaniu specjalnego 
zezwolenia. 

— Akcja zakupu zboża. Jak 

W tym celu zainteresowane firmy 

donosiliśmy, w związku z nieurodza- 
pa w r. ub. EZ Ridy 

powinny wnosić do właściwych izb ! О. P. otworzyło dla w-wa Wileń- 
A podania ze wskazaniem, skiego kredyt w wysokości 1.250.000 
do jakich pism uiszczać pragną opła- 
ty stemplowe w gotówce. 

zł. na zakup zboża. Akcja zakupu 
prowadzona jest przez trzy organiza- 

Przytem dla każdego oddziału fir- 
my niezbędne jest oddzielne zezwo- 

cje rolniczo-handłowe. Część kredy- 
tów przyznana była miejscowym mły- 

lenie. 
Firmy te obowiązane są prowa- 

nom. 
do dnia 22 

dzić rejestr opłat stemplowych, które 

Od początku akcji 
stycznia b. r. sprowadzono ogółem 

wnosić należy. co. 15 dni do kas skar* 
bowych. 

28 wagonów zboża na sumę 151 148,37 

Kary za przestępstwa leśne. 

zł, co stanowi 12 proc. kredytu u- 
dzielonego. Należy przypuszczać, że 

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lu- 
tego nr. 9 poz. 70 ogłoszone zostało 

w miarę zbliżania się przednówku 
akcja sprowadzania zboża będzie się 
rozwijać bardziej intensywnie, na co 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 
1927 r. © wprowadzeniu zmian w 

już wskazuje wzmożony znacznie 

rzepisach karnych dotyczących samo- 

ruch w tej mierze w ostatnim tygo- 
dniu. 

wolnego korzystania z cudzego mie- 

nia. 

— (0) Nadpłata za egzekucje 
podatkowe. Jak wiadomo, za przy: 
zma do sali S ah 
zajętych przez sekwestratorow skarbo- 

Dekret ten ustala kary za  prze- : : ь 
stepstwa Iešne w nestepującym — му- wych, pobiera się od płatnika 5 zł. 

miarze: Za przestępstwo popelnione 

poraz pierwszy—araszt do 3 miesię- 
cy i grzywnę do 1000 zł, po raz dru- 

Fury na ten ceł wynajęte zwykle ob- 

4 jeżeli dopuścił się go przed upły- 
em dwuch lat—areszt do 3 miecię- 

cy i grzywnę do 2000 zł, po raz 
trzeci, również jeżeli czyn popełaiony 
w ciągu dwuch łat od poprzedniego 
przestępstwa— więzienie i grzywnę 
do 5000 zł. Karę przewidzianą za 

' popełnienie przestępstwa po raz trze- 
ti, wymierza się winnemu za popełnie- 
mie tegoż po raz pierwszy, lub po 
raz drugi, jeżeli działał w porozumie- 
niu z osobami należącemi do zarzą- 
du lub nadzoru lasu. 

Zjazd Akcjonarjuszów i Właści- 
cieli Fabryk Zapalek. 

ы W myśl Oza POECI 

o ustawy o monopolu zapałczanym, Wy- racygm uczynku przekroczenia nastę- 
Z Bago gė pujących przepisów _administracyj* 

| Tymczasem do chwili obecnej nie tyl- nych: й 
ko nie został dokonany wykup, ale nawet 1) porządkowych, jak to: niezamy* 
oszacowanie eż już i Pn: + kd kanie bramy, nieošwieilanie klatek 

nione, rzewie się ta alece, e 0sza $ 

папо)‹і%!уснси! zaledwie dwie nejmniej- schodowych i latarek numeracyjnych 
SzE fabryCzki i fe niezgodnie z ustawą. it. p. Е Е A 

Ponieważ dalsze przewiekanie tej spra- 2) sanitarnych—nieoczyszczanie po- 
= pomadki, SwiakcI kówyi saika dwórzy, ulic i chodnikow, antysani- 

jJonarjusz! 
° е а. 

ршЬ.дп'іопусЬ warsztatów pracy i znajdują” me a o „a: 
cych się 'w wielu wypudkach w ciężkiem CZANIE klatek schodowych i ulic, nie- 
położeniu, postanowiono zwołać zjazd, ce- utrzymanie w czystości biur, sklepów 
lem zastanowienia się nad sytuacją i obmy- oraz innych pomieszczeń publicznych 
KE środków ak: > оакЕ ца Tai 

d rozpocznie w dniu lutego : 

r. b. 2. 19-ej w siedzibie Komisji Lik- 3) drogowych oraz przepisów dla 
widacyjnej Polskiego Związku  Właścicieli Samochodów, dorożek, rowerów i wo- 
A reg oz 55, By sh e zów ciężarowych. Przy skonstatowa- 

w Warszawie (tel. 20-05). 09 ymže lokali nių popełnienia jednego z pomienio- 
urzęduje Komitet Organizacyjny Zjazdu co- "UP ! 

аіі?пп]і: :огу,\піеё niedziel i świąt w go- nych wykroczeń upoważniony do na- 

dzinach od li-ej do 13-ej. kładania kar w trybie doraźcym po- 

Państwowa Rada Rolnicza. wiadamia „osobę, która wykroczenie 
popełniła, iż karze ją za popełnione 
wykroczenia grzywną w. rozmiarze, 

  

Komisarz Rządu na m. Wino po- 
daje do ogólnej wiadomości, iż od 
dnia 1-go marca r. b. zostaje wpro- 
wadzone na terenie m. Wilna postę- 
powanie doraźno-mandatowe w myśl 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wew- 
nętrznych z dnia 21 maja 1926 roku 
(Dz. Ust. R: P. Nr. 52 poz. 308). 

Postępowanie powyższe polega na 
tem, iż niektórzy urzędnicy administra- 
cyjni i funkcjonarjusze policji, posia- 
dający specjalnie w tym celu wydane 
upoważnienia, mają prawo nakładania 
w drodze doraź1ego mandatu karne- 
go kar pieniężnych, do wysokości 10 

zlotych na osoby, schwytane na go- 

: 

7 Pan Minister Rolnictwa i D. P. wyzna- 
czył termin II pienarnego zebrania Państwo- 
wej Rady Rolniczej na dzień 21 lutego 
1927 r. 2 

Posiedzenie Rady odbywać się będą w 

Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Pańsiw. i 
trwać będą przypuszczalnie 2 dni. 

Na porządku obrad zamieszczono nastę- 
(| pułące sprawy; — RSE 

1. Sprawozdanie Komisji Ekonomicznej. 
2. Sprawozdanie Komisji Oświatowej. 
3. Sprawa wprowadzenia do usiawodaw- 

stwa instytucji zastawu rolniczego. 
4. Program pracy Wydziału Ekonomiki 

Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich. 
5. Zasady wykonywania ochrony roślin. 
6. Sprawa produkcji okopowych w zwią- 

zku z kryzysem w przemyśle cukrowniczym. 
7. Sprawa podniesienia hodowli owiec. 
8. Zasady projektu ustawy o badaniu 

zwierząt rzeźnych i mięsa. 

Obszar i bogactwa złóż węglo- 
wych w Polsce. 

Tereny węgiowe w Polsce, stanowiące 
ologicznie j całość, obejmują: zagłę- 

b: G. Śląskie—2.300 km. kw., zagłębie Kra- 
kowskie — 2.000 km. kw., zagłębie Dąbrow- 
skie—300 km. kw. + 

Ogółem tereny węglowe polskie zawie- 
rają 5.100 km. kwadr. 

Pod względem bogactw złóż, tereny 
lskie należą do najbogatszych na świecie,. 
apasy naszego la obliczonę są zgórą na 

76 a» tonn (licząc do głębokości 100 
mtr.). 

Mandaty postępowania doraźaego 
zostaną udzielone Komendantowi po- 
licji, kierownikom komisarjatów i ich 
zastępcom, oraz 24 niższym funkcjo- 
narjuszom policji, a prócz tego nie- 
którym urzędnikom Komisarjaiu Rzą- 
du. Na żądanie osób  zainteresowa- 
nych mandatarjusze przy wymierzaniu 
kary winni okazać mandaty podpisa- 

Swego czasu Rada Obrony Pań- 
stwa wydała zarządzenie iezulujące 
kwestję bezpieczeństwa w pasach-gra- 
nicznym i nadgranicznym. 

Pasy te, szerokości mniejwięcej po 
dwa kilometry obowiązywały różne 
przepisy. Ludność zamieszkała w pa- 
sie granicznym nie miała prawa bez 
specjalnych przepustek wychylać się 
za obręb siedzib od godz. 20 wieczór 
do 4 rano. Zarządzenie to niejedno- 
krotnie stwarzało przykre sytuacje z 
racji tego, e miejscowa + 
sto nie posiadając dowodėw osobi- 

w; * Р{';'рі:"{&::і"'е :‚:’ё}’?і наыерщв ne stych nie mogła uzyskać wymaganych 
bość poszczególnych pokładów dosięga 18 przepustek. 

mtr. ogólna zaś ich miąższość dochodzi do __ Obecnie Starostwo pow. Wileńsko- 
Pena) w innych «rajach cyfry—130 ej przystąpiło do = 

A nia tej częstokroć zawiłej kwestji. 
KRONIKA MIEJSCOWA Mieszkańcy 174 osiedli gmin: Pod- 

— Wileńska stacja oceny na- brzeskiej, Mejszagolskiej, Trockiej, Ru- 
sion. W sprawie gwarancji i oceny dziskiej, Olkienickiej i Orańskiej znaj- 
dobroci kupowanych i sprzedawanych dujących się na terenie pasa gra- 
nasion należy zaznaczyć konieczność nicznego, na mocy zaświadczeń miej: 
jaknajściślejszej łącznosci rolników i scowych władz gminnych i  policyj- 

    
   

     

  

   

jeżdżają cały szereg płatników, którzy 
w swoim czasie nie mogli uiścić zd- 
lezłości podatkowych, przyczem taki 
dzienny objazd przynosi im dzienne 
około 200 zł. Był wypadek, że płat- 
nik, którego zaległość podatkowa wy- 
nosiła 5 zł, musiał zapłacić za furę 
również 5 zł. 

Wobec szeregu skarg ze strony 
płatników, związek kupców żydow- 
skich w Wilnie postanowił zwrócić 
się do izby skarbowej z prośbą o u- 
regulowanie nadmiernie pobieranych 
oplat za fury. 

Nowa placówka na Kresach 
Wschodnich. W styczniu br. został utwo- 
rzony w Brześciu nad Bugiem O:ręz Zwią- 
zku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rol- 
niczych na województwo Poleskie. 

Okręg ma ze zadanie utrzymywanie bez- 
o kontaktu ze spółdzielniami 

wiązkowemi na Polesiu, udzielanie wską: 
zówek spółdzielniom rolniczym wszystkich 
typów oraz pomocy fachowej przy prowa- 
dzeniu tych spółdzielni. 

Kierownikiem Ok jest p. Paweł 
Tawrel. Adres biurs; Związek Rewizyjny Pol- 
skich Spółdzielni Rolniczych Okręg Poleski 
X Ee nad Bugiem, al. Sieckiewicza 

r. 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

9 lutego 1927 :. 
Dewizy i waluty 

Tranz Sprz. Kupno 
Dolery 8,52 8,94 8,90 
Londyn 43.51 43.62 43.40 
Nowy-York 8.95 8.97 8,3 
Paryž 35,20 35,29 35,11 
Praga 26.57 26,63 26,51 
Szwajcarja 172,50 172 93 172.07 
Wiedeń 126.43 126.75 126.11 
Włochy 38.22 38,41 38,23 

Papiery Procentowe 
8 pożyczką konw. 99.— 

O > Z a kolejowa 5 5 de 
T -° 56 5850 — 5 požycz. konw 

4 Prat i zast. 
iemskie złotowe 41,75 47,50 48,20 

4 proc. ziemsk'e złotowe 41,75 
5 proc. warsz. złotowe 58 57,75 58,25 
4i pół proc. warsz. zł. 54, 5450 54,25 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 9 lutego 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St Zjedn. 8,94 — 8,92:/2 
Akcje. 

Wileński Pryw. Bak Handl. 0,09 0,08 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 34.70—34.30 

MTDZELNIEDYZERE ROT TPRERZZZWANAKA PASOWE PTT OZ RWE TOPAZ NIKE RSS) 

Postępowanie doraźno-mandatowe w Wilnie, 
zależnym 0d jego uznania i jakości 
przekroczenia, nie wyższym jednak od 
10 złotych i wzywa ją do niezwłocz- 
nego uiszczenia tej grzywny. 

O ile osoba karana zgadza się 
niezwlocznie uiścić nałożoną na nią 
grzywnę, upoważniony urzędnik lub 
funkcjonarjusz policji wydaje takowej 
po utrzymaniu pieniędzy, specjalny 
kwit, w którym nazwisko karanej o- 
soby wpisuje się jedynie na jej żą- 
danie. 

W wypadku odrnowy osoby ka- 
ranej niezwłocznego uiszczenia nało- 
żonej na nią kary grzywny, urzędnik 
ewentualnie funkcjonarjusz policji po 
ustaleniu tożsamości pomienionej o- 
soby sporządza na nią doniesienie w 
zwykłym trybie zaznaczając, iż odmó- 
wiła się od uiszczenia nałożonej na 
nią grzywny i doniesienie to skiero- 
wuje do Referatu Karnego Komisarja- 
tu Rządu na m. Wilno w celu nało- 
żenia kary w drodze administracyjnej. 

Kara pieniężna wymierzona w try- 
bie doraźnym i uiszczona uważa się 
za nałożoną prawomocnie i zaskarże- 
niu nie podiega. Postępowanie do- 
raźno-mandatowe ma na względzie 
interes samej publiczności, gdyż po- 
pełniający wykroczenie ponosi karę 
znacznie niższą niż w zwykłym try- 
bie administracyjno-karnym, zwolnio- 
ny jest od całej procedury postępo- 
wania administracyjno-karnego i na- 
zwisko jego nie będzie figurowało na 
liście administracyjnie karanych, co 
może ujemnie wpłynąć na jego opinię, 

Kto może wymierzać kary. 

ne przez p, Komisarza Rządu. 
Strona odwrotna tych mandatów 

będzie dawała wykaz przekroczeń, za 
które dany  fuakcjonarjusz będzie 
mógł nałożyć karę doraźną, 

System taks „przypuszczalnie sto. 
sowany nie będzie (praktykuje się to 
w Warszawie). 

Nowe zarządzenie o przepustkach nadgranicznych. 
nych będą mogli otrzymać ;wymaga- 
ne przepustki uprawniające do cho- 
dzenia w nocy, 

W celu przyjścia z pomocą lud- 
ności Starostwo angażuje kilku foto- 
grafów, którzy na miejscu robić będą 
niezbędne do przepustek  fotografje. 
Następnie ma mocy decyzji władz 
miejscowych nadawane będą suma- 
rycznie wspomniane przepustki. Ten 
tryb wydawania przepustek uprošci 
bardzo całą sprawę, gdyż petenci nie 
będą zmuszeni jeździć do starostwa, 
a otrzymają przepustki na miejscu. 

Rygor stosowany w pasie nadgra- 
nicznym jest znacznie ostrzejszy i 
swoboda ludności w pasie tym musi 
być z powodów zrozumiałych (znacz- 
nie skrępowana. W sprawie tej w 
najbliższym czasie odbędzie się w u- 
rzędzie starostwa konferencja, na któ- 
rą zaproszeni zostaną wszyscy wojto- 
wie, komendanci posterunków | policji 
oraz oficerowie K.O.P.'u'   

Gustaw Chrzanowski 
d-r medycyny, naczelnik wydziału zdrowia woj. Nowo- 

gródzkiego, kawaler orderu „Odrodzenia Polski" 

po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Świętymi Sakramentami zmarł w 

Nowogródku dn. 9 lutego 1927 r. 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmėniarzu parafjalnym w 

Nowogródku odbędzie się © godz. 10 dn. 11 lutego r. b. 

Urzędnicy Województwa, 

Dn, Il b. m. zostaną przewiezione do Wilna zwłoki 
- 

8. 

* Aleksandra Zawiszy 
porucznika pułku 5 ułanów 

pośmiertnie odznaczonego orderem «<virtuti m 
od Bełzem dnia 

w wieku lat 22. 
Eksportacja z dworca osobowego nastąpi dn. 11 b. m. „10. 

z rana do Kościoła Św. Św. Piotra 1 muz ZE 
Nabożeństwo żałobne o godz. 1lej czem złożenie 

grobach rodzinnych na cmentarzu Antokolskimi AŻ 

walecznych, poległego w bitwie 

  

"KRONIKA 
CZWARTE 

10 Dziś Wsch, eż, o g. 7 m. 01. 

Scholastyki Zneb, 81. © & 16 2» 38, 
utro 

(Objaw.NMP., 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B 

z dnia 9—Il 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | > 
Temperatura 
frednia j RS 
Opad za do- 
Sa. wžmm, ) brak 

Wiatr przeważaj a Półaocny 

Uwagi: Pochmurno. Mgła. Mi- 
nimum za dobę —50C, Tendencja barome- 
tryczna spadek ciśnienia 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Zjazd wojewódzki dele- 
gatów gminnych. Dnia 28 lutego 
i 1 marca odbędzie się w Wilnie 
zjazd delegatów rad gmianych woje- 
wództwa wileńskiego dla: omówienia 
aktualnych spraw w dziedzinie spraw 
samorządowych. 

Podziękowanie za sub- 
wencje na cele naukowe. Zarząd 
instytutu naukowej organizacji pracy w 
Warszawie, isiniejącego przy muzeum 
przemysłu i rolnictwa, nadesłał na 
imię starosty pow. Wileńsko-Trec- 
kiego p. Witkowskiego wyrazy po- 
dziękowania za subwencję w sumie 
250 zł. udzielonej instytutowi przez 
sejmik Wil.-Trocki, 

MIEJSKA. 

— (0) Sprawy szpitalne. Na 
wiorkowem posiedzeniu miejskiej ko- 
misji finansowej, przy omawianiu 
budżetu wydziału zdrowia, postano- 
wiono zwiększyć cyfrę przeznaczoną 
na wyżywienie chorych z 97 gr. do 
1 zł. dziennie. 

Zaznaczyć należy, że 95 gr. była 
wyasygnowane jeszcze w roku 1924, 
a drożyzna od tego czasu podjęła się 
w dwójnasób. Nic dziwnego, że 
chorzy, szczególnie rekonwalescenci, 
głodują. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (o) Dla bezrobotnych. Z 
kredytów otrzymanych przez woje- 
wództwo od min. robót publicznych, 
zostało przeznaczone 2,500 zł. napo- 
moc żywnościową bezrobotnym, któ« 
rzy z poprzedniego przydziału nie 
byli uprawnieni korzystać i 500 zi. 
dla związku pracowników biurowych 
i handlowych na prowadzenie kuchni. 

— Uprawienia ulgowe Wil. 
Dyrekcji Kolejowej. Ministerstwo 
Kolei upowaźniło Wileńską Dyrekcję 
Kolejową do umarzania i redukowa- 
nia (we własnym zakresie) należności 
z tytułu postojowego, placowego i 
magazynowego, jednak tylko w wy- 
padkach gdy nałeżności te nie będą 
przewyższaly sumy 250 zł. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 7 b.m. 
załatwił m. in. następujące Sprawy: 
przyjął do wiadomości okólniki i wy- 
jaśnienia władz nadzorczych i w 
związku z powyższem uchwalił podać 
do wiadomości zainteresowanych co 
następuje: 

«Coraz częściej zdarza się, że 
interesanci zwracają się bezpośrednio 
do władz nadzorczych (Okręgowego 

KARNAOAŁ GILEŃSKI. 
Bal Wojewódzki. 

Peniżej wymienione osoby uprzej- 
mie zgodziły”się zostać gospodarzami 
Balu Wojewódzkiego, mającego się 
odbyć na rzecz zakładów opieki nad 
dziećmi w dh. 12 lutego r. b. w Pa- 
łacu (Uniwersytecka 8) w Wiłnie. 

JWPP: 
Witold Abramowicz, Janostwo Andrze- 

jewscy. 
Witoldostwo Bańkowscy, Ofelja Benisław- 

ska, Płk, St. Bobiatyński, Stanisławostwo Bia- 
łasowie, Stanisławostwo Bochwicowie, Lucja- 
nostwo Bochwicowie, Ignacostwo Bohdano- 
wiczowie, Mieczysław Bohdanowicz, Bogu- 
sławostwo Bosiaccy, Gen. St. Burhardt-Bu- 
kaccy, Janostwo Buykowie, Mjr. Mar. Bar- 
hardtowie, Aleksandrostwo Burhardtowie. 

Jerzostwo hr. Czapscy, Janostwo Cywiń- 
scy, Zygmuntostwo Chmielewscy, Płk. Wal. 
Czuma, Płk. Leon. Czuberscy. 

Feliksostwo Donassowie, Gen. Kazimie- 
rzostwo  Dzierżanowscy, Włodzimierzostwo 
Dworakowscy. 

Karolostwo Erdmanowie, Mieczysławo: 
stwo Englowie, Stefanostwo Ehrenkreutzowie. 

_ Оеп. Wzcł. Farowie, Eugenjuszostwo 
Falkowscy, Płk. Jan. Foglowie, Płk. WŁ. Fi- 
lipkowscy, Płk. M. Freund-Krasiccy, Płk. 
Em. Furdzik. z 

Hipolitostwo Gieczewiczowie, Płk. Jan. 
Górscy, Kazimieizostwo Gintowt-Dziewal- 
towscy, Władysławostwa Grzegorzewscy, 
Antoniostwo Głowińscy. 

Mjr. Al. Hatowscy. 
Józefostwo. Iwaszkiewiczowie. 
Majorostwo jJabłońscy, Czesław Jan- 

kowski, Stefanostwo Jankowscy, Aleksandro- 
stwo Januszkiewiczowie, Żelisław Januszkie- 
wicz, Majorostwo Jeżowscy, Mieczysławowa 
Jeleńska, Konradostwo Joczowie, Michało- 
stwo józefowiczowie, Wacław Józefowicz, 

esa Jun a, Zygmuntówstwo Jun- 
dziłłowie. ы AŻ 

„Janostwo Klottówie, Mjr. Stef. Kirtikli- 
sowie, Stanisławostwo ROZ „ Marja- 
nostwo Kozłowscy, Płk. Wac. Klaczyńscy, 
Mjr. Leon Koc, Płk. Stan. Koziccy, Wacław 
Komarnicki, Adolfostwo Kopciowie, Stefa- 
nostwo Kopciowie, Witołdostwo Kopciowie, 
Zygmuntostwo Kowalewscy, Józefostwo Ko- 
rolcowie, Płk. Luc. Kópczyński, Bronisławo- 
stwo Krzyżanowscy, Płk. Jan. Kruszewscy, 
Gen. Janostwo Kubinowie, Płk. Aleks. Ku- 
nicsi. 

Stanisławostwo Łączyńscy, Celina La- 
skowiczowa, Stanisławostwo Lewakowscy, 
Boiesławostwo Leszczyńscy, Płk. Tad. £o- 
dzińscy, Płk. Jan. Lukasowie, Janostwo Ło- 
kucjewscy, Mjr. Ant, Łukosiowie. r 

Olgierdostwo Malinowscy, Janostwo Ma- 
leccy, Klemensostwo Marcinowscy, Ludwi- 
kostwo Maculewiczowie, Gen. Erw. Mefle- 
mowie, Oskarostw» Meysztowiczowie, Szy- 
monostwo Meysztowiczowie, Mada ą 
stwo Miedzianow:cy, Kornelostwo Michejdo- 
wie, Szanisławostwo hr. Mohlowie, Wacła- 

Hieronim hr. Mohl, 

ilitari> i krzyżem 
30 stycznłi 1 19 r, 

Matka, Siostra i Bracia. 

Urzędu Ubezpieczeń, Głównego Urzę- 
du Ubezpieczeń i Ministerstwa Pracy 
i Opieki „Społecznej w Warszawie) z 
reklamacjami i zażaleniami na decyzje 
Kas Chorych, z pominięciem władz sławska, Janostwo Nitosławscy, Wiktoro- 
tychże Kas. Te rodzaju interwencje stwo Niewodniczańscy. 
są a ROYA wszystkie bez oe iwo Obroczy, a 
Wyjątku. prośby” władza nadzorcza „szew, meceysławóstwo”- Ualezia 
przesyła podległym „sobie urzędom do ar ya 1 da zo, Ordy 
załatwienia, ew. zaópinjowania.  Wo- łow:cy, Płk. Rom. Ożyńscy. 
bec powyższego Kasa Chorych m. _. Płk. Stef. Pasławicy, Stanisławosiwo Wilna podaje do wiadomości ubez- "igoniowie, Pik. Leon. Pakoszowie, Jano- 
pieczonych i pracodawców, iż Okrę- e SIE gowy za Ubezpieczeń w Warsza- 

wostwo hr. Mohlowie, 
Płk. Wład. Morawscy. 

Płk. Jan. Niemierscy, Ignacowa Nito- 

nowowie, Wikiorostwo Piotrowiczow e, Mar- 
janostwo hr. Platerowie, Stanisław Plisz- 

ba (ul. Ś-to Krzzska 9) zaleca pe- ZAŚ Płk. u Wez Isnostao 
entom by wszelkie podani opowiczowie, Płk. ad. Powierza, Puł- 

y wszelkie podania, dotyczą kownikostwo Pontesowie, Bronisławostwo ce świadczeń ze strony Kasy Cho- p, iczowi ž 4 aszalowiczowie, Józefostwo Przyłuscy. 
rych i skargi na poszególue władze Oktawjus:ostwo Led O Pawel 
Kasy Chorych byly nadsytane do Raue, Aleksandrosiwo Reszczyńscy, Jerzo- 
wladz nadzorczych nad Kasami Cho- Ko >: ono Ron oo 

ž * и Zumierzowa omerowa, elena omer- 

£ ni ustawowego to- Ochenkowska, Tadeuszostwo br. Rostworow- 
instancji i za po: rednictwem Za- scy, Antoniostwo Ryniewiczowie,, Ferdynan- 

rządu Kasy Chorych m. Wilna, który dostwo Ruszczycowie, Romanostwo Ruciń- 
ea złożyć do Okręgowego Urzędu a, Rychłowscy, Stanista- 
bezpieczeń w ciągu 2-ch tygodni WO* O Šeewuscy. iczowi ri ZZO е Płk. Stef. Siestrzencewiczowie, Płk. Kar. 

odpowiednie wyjaśnienia, opinje Iub Schrótterowie,  Stefanostwo Siła Nowiccy, 
wnioski w sprawie złożonego po- Płk. Jan. Skorobohaty-Jakubowscy. Płk, Ja- 
dania». o za Lyr Doria IR 
Pozatem Zarząd wysłuchał uchwał Janostwo_ liźniowie, Juljanostwo Staszew- 

Ša Oy scy, Bronisław Stejaman, M'chałostwo Sta- 
komisji rewizyjnej, dotyczących UDEZ- niszewscy, aa Sumotok, Leonostwo 
pieczenia pracowników Wileńskiego Simorokowie, Wacławostwo Studniecy, Ka- 
Oddziału Banku Polskiego, funduszu zimierzostwo Swiąteccy, Płk. Stan. Świtalski, 
zapasowego, oraz szeregu innych Marja  Swiacko Swiackiewiczowa, Bohdan 

s: я Szachno, Wacławostwo  Szaniawscy, Anto- 
ai przewodniczące- niostwo Szczepkowscy, Płk. Wacł. Sztederso- 

i. jego zastępcę do dał- wie, Gustaw Sztolcman. 
szych pertraktacji z Bankiem Polskim Gen. Mich. Tokarzewicy, Pik. Stan. 
w sprawie ubezpieczenia pracowników Ee. Tupalscy, Anto- 
tegoż Banku: zatwierdził wnioski ko- Janina D Umiastowska, Ludwiko- 
misji prezydjalnej w sprawach: skiero- stwo Uniechowscy. 
wania do Sądu za niesprawne korzy- Stauisławostwo Wańkowiczowie, Mir. 
tani świad й К: P y ud. Wawrouchowie, Płk. Edm. Wełdycz, stanie ze świadczeń kasy, oraz oszu- „UC. : a: : 

е z „ Witold Węsławski, Pułkownikostwo Wciśla- 
stwo i sfałszowanie karty rejestracyj- kowje, das Witkowscy, Adamostwo 
nej, uzupełnienia statutów etatów sta- Wyleżyńscy. 
nowisk służbowych pracowników Kasy Feliksostwo Zawadzcy, Władysław Za- 
Chorych w/g wymagań władz nad- Morski, Pik. Al. Zelio, Zofja Zdrojewska, 
zorczych, zaliczenia na etat i podnie- SR zaa MER 
sa 88 > a aj PrACOW- Bilety aa Bal są do nabycia wy- 

wmięski oj tostiowoocticka! czas u wyżej, wymienionych ozób 
czej w sprawach: obowiązkowego 1 a: przy wejściu na 
ubezpieczenia pracowników K. Ch., SO, 
nieprawnego zgłoszenia do ubezpie- ROŻNE TRK OAK OFE PY L] 

czenia, umorzenia należności, nałoże- przeto powstanie tei nowej białorus- 
nia kar na pracodawców za przekro- kiej piacówki kulturalnej należy ze 
czenie art, 15 ustawy i zaliczenia pra- wszechmiar powitać, jako doskona- 
cowników do grup zarobkowych. nałą przeciwwagę opanowanemu przez 

UNIWERSYTECKA Hromadowcow T-wu Bialor. Szkoły, 
— Powszechne wykłady uni- posiadającemu również obszerny loka, 

; łasny przy ui. św. Anny 2. 
wersyteckie. We czwartek, dnia 10 ® 
lutego rb. o godz. 7 wieczorem w TEATR i MUZYKA. 
sali Śniadeckich Uaiwęrsytetu p. doc. — Reduta na Pohulance. «Człowiek 
dr. Ryszard Mienicki wygłosi odczyt oai PAZ 
p. t. «Wilno w wieku XVil i XVIII», Ritinės E PEC 
Wstęp 50 gr., dla rałodzieży 20 gr. tadie dana w Wilnie w coricowaniw ania 

ty po raz pierwszy dzisiaj. 
ŻYCIE BIAŁORUSKIE. Tadeusz Rittner, —— Wiinu choćby z 

— (n) Z Białor. instytutu go WE pa mod jego OI 
i ia. Sztuki < małym domku», w twórczości 

a i pea tp a swej nie mógł pominąć tak żywo interesu- 
© 8 „ m. o godz. „WIECZ, 0d- jącego go temaiu, jak stosunek autora tego 
było się uroczyste otwarcie nowego «człowieka z budki suliera» do teatru, sto- 
lokalu „Białoruskiego instytutu go- Sunku teatru do publiczności i odwrotnie i 
spodarsi . Ok l B dalej teatru w žyciu i życia w teatrze — 

2 i kuliury* (Zawalna 6 <Ach cóż wy wiecie o granicach teatru!? 
„ 9). ' | Go jest życie, a co sztuka dramatyczna» — 
Na program złożyły się: popisy mówi R.ttner przez usta Dyrektora. Problem 

chóru białoruskiego pod batutą A. poruszony przez z To, 
° i „ Co najważniejsze» postawi. nero Ca 

p col e SAS J de głowę tak tatentem, jak i sposobem ujęcie 
amacje. FO nczonym programie B<Człowiek z budki suflera» zacieka- 

rozpoczęły się ochocze tańce trwa- wił niebywale całe Wilno nietylko samą 
jące aż do rana. Na otwarciu byli o- treścią, ale i sposobem wystawienia przez 
becni również delegaci kółek prowin- Redute- Žž 
cjonalnych lastytutu, którzy рггуБуЙ о та esam amanitinas „DAS 
do Wilna z racji ogólnego zjazdu Ritnera p.t. «Człowiek z bsdki suflera». 
Instytutu zwołanego na tenże dzień Ceny miejsc zwykłe: od 20 gr. do 22ł. 
rano gr, 

Przewodzą Instytutowi działacze giera>. 
Jutro i pojutrze «Człowiek z budki su- 

białoruskich obozów umiarkowanych, W sobotę o g. S-ej v. na rzecz Kasy



  

        

  

Zapomogowej Studentow;Medykow Polskow 
U.S.B. — komedja T. Rittnera <Człowiek z rwy. 
budki suflera». 

Kasa czynna od g. 11—9 w. bez prze- 

— Teatr Rewji <Kakadu>. 
Bilety zamawiać i nabywzsć można w godz. 7 i 9 wiecz. <Coś dia Dam...» 

Dziś o 
rewja 

biurze «Orbis« (Mickiewicza 11) i w dzień w 2 częściach 15 odsłonach, pióra spółki 
przedstawienia w kasie Teatru (W. Pohu- z nieograniczoną bezczelnością. Ostatnie po- 
lanka) od g. 5-ej pp. 

Kamy: 

Teatrze Polskim. W niedzielę o 
30 pp. punktualnie grany będzie sensacyjny 
«Pociąg-widmo». 

węgierska sztuka Lengyela (autora <Tajfuna» 
— Koncert Józefa Śliwińskiego w 

Teatrze Polskim. Występ znakomitego pia- 

>», 

Krotochwila ta śmieszy do łez widza. 
— «Codziennie o 5-ej>. 

tylko grana będzie znakomita farsa Henne- 
quina i Veberą <Codziennie o 5-0j». 

Jutro raz 

g. 3 m. 

misty, mający się odbyć w niedzielę 13 bm. Na. 
o g. 6-ej wiecz. w sali Teatru Polskiego, 
obudził zrozumiałe zainteresowanie muzy- 
kalnych sfer Wilna. Głosy prasy o ostatnich 
koncertach świetnego 
brzmią niezwykle entuzjastycznie, uważając 
koncerty J. Śliwińskiego za ewenement życia 
artystycznego. 

Początek koncertu punktusinie o g. 
6—ej w. 

   

  

aniejski Kiugmatodraf 
KUŁTURALNO-O ŚWIATOWY 
$ALK WIEJSKA (ui. Ostrobromaka 5) || 

ul 

  

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 

artysty zagranicą 

«Potęga re- od 75 gr. 
— Potęga reklamy dwuch a- 

merykańskich kretochwilistów zrobiła 
wczoraj w Teairze Polskim, 
leżało spodziewać się, furorę. Mocno 

— Popołudniówka niedzielna w zabawna, grana w zawroinem tempie. 
P, Opolski w roli królewicza mydla- 
nego, p. Piaskowska doskonałe uspo- 

— Premjera najbliższa w Teatrze SObiona, wygłądająca prześlicznie, p. 
Polskim będzie <Płomienna noc Antonji». Frenklówna mówiąca po francusku 

) jak rodowita conajmniej Marsyljanka 
Publiczność uszczęśliwio- 

Powodzenie zapewnione na długo. 
—wyborni. 

żegnalne gościnne występy ulubionego pio- 
— «Potęga reklamy» w Teatrze Pol- seńkarza Karola Hanusza w nowym reper 

ski m. Dziś powtórzenie wczorajszej premje- iuarze. Szczegóły w programach. Ceny miejsc 
ry, amerykańskiej kroiochwili gr. 

(ZI) 

Ofiary. 
— Urzędnicy Sądu Oktęgow. w Nowo- 

gródku dla zredukowanego urzędnika zł. 30 
A zredukowanego  posterunkowego 

° — W. P. Piekarska dla zreduk. urzędni- 
ka zł. 2, dla zreduk. posterunk. — 3. 

„Od 10-go lutego do 4 marca 

MATERJAŁY 
Kamgarny, 

„M. GORDON* 
DOROCZNA 

wyprzedaz resztek : 

Szewjoty, 

Wełny, 

Jedw a b 

tony wyjątkowo niskie. 

lv 

  

jak na- 

  

LICYTACJA. . 
Dnia 15 lutego b. r. o godz. 18-ej 

rano w lokalu D.-Tr. R. Wojewódz- 
kiego przy ul. Wielkiej 46 będzie 
sprzedana z licytacji ruchomość, skła- 
dająca się ze sprzętów domowych i 
części odzieżowych. zasekwestrowa- 

nych za zaległe składki na rzecz 

  

  

  
  

| 

Kasy Chorych m. Wilna. 

z 18 — 20 pokoi z 
DOMU zabudowaniami  go- 
spodarczemi poszukuje do kupna, 
informacje udzieli: Tyzenhauzowska 
Nr 16. Nowy Świat, niezwłocznie. 

uGBE0 63 62 EEE A JRE RR E a 
SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

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

na lewo, 

  

ui. Niemiecka 26. 
  

damskie i męskie 
zimowe i letnie 

CENY 

STAŁE 

ROZWODZI ROZ yy Ba 
Dziś będą wyświetlane filmyz 

D E L F I N F R A'N cj Į“ dramat w 6-ciu aktach, 

Parter — 60 gr., 
| i nad program <DEDEKTYW w SPODNICY» komed a w 6 aktach, 

CENA BILETÓW: Batkon — 30 gr. 

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

Dąbrowskiego 5, 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inae dnie od godz. 4 m. 30 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

TRDEWOTYEZNODCDRZESEPOTCZASEEITK ASN 
Dziś we wtorek 8-go lutego o godz. 7 i 9 wieczorem PREMJERAI 

„COŚ dla DAM". 
Ostatnie pożegnalne gościnne 
występy uiubionego piosenkarza Karola Hanusza 

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

bezczelnością. 

w nowym 
repertuarze, 

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

PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem przetarg na wydzierżawienie 

niżej wymienionych objektów rolnych i wodnych. 

  

  

  

Obwieszczenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej wiado- 

mości, że w dniu 17 lutego 1927 roku o godzinie 

12-ej odbędzie się przelarg na roboty asenizacyjne na 

rynkach miejskich. 

O warunkach przetargu "można 
w Sekcji Rzeźni i Rynków (pokój 12) gdzie też będą 

przyjmowane piśmienie oferty. 

Magistrat m. Wilna. 

się dowiedzieć 

  

składać w   Poszukiwany rewident 
posiadający odpowiednie wykształcenie oraz znajo- 
mość praktyczną buchalterji bankowej. Pierwszeństwo 
mają kandydaci z praktyką insiruktorsko » lustraiorską 
w dziedzinie spółdzisicześci lub inną praktyką w dzie- 
uzinie społeczno - gospodarczej. 

biurze 

iKRWAWIENIE 

CneMICZNO-FARMACEUTYCZNA | 

„AP.KOWALSKI” 
WARSZAWA 

  

Oifsrty 
Związku Rewizyjnego Polskich 

Spółdzielni Ralniczych, Wilno Jagiellońska 3. 

  

DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE 1 chor. 

„ DRÓG MOCZ, 
prz 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277   
W. Zdr. Nr. di, 

Akuszerka 

W; Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Lokujemy 
najdogodniej sumy 

pieniężne 
na oprocentowanie 

Dom HK. 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. 

Telef. 9—05     

  

  

  

  

    

  

  

    

      

      

Administracja 

DOBR 

Bęlmont-Albinów 
poszukuje 

nego młodego ekono- 

ma na ordynarję. 

Oierty składać do 

Administracji Dóbr 

Beimont - Albinów 

poczta  Brasław. 

iniejszym oświad- 
czam tł wystąpi" 
łem z <Partji 

Pracy», do której nat 
ieżąłem w ciągu okre: 
su 2-ch tygodni, O 
wystąpienin z tego 
stronnictwa powiado- 

miłem sekretarjat 
«Partji Pracy» w 

Wilnie 
w dn. 24 t 27 r. 
Adolf Eoziczonek, 
Mosarz pow. Po: 

stawski. 
    

: ekcji francuskie: 
79 go udzielam, 

    

rutynowa- 

na pišmie   | 
Poszukuję „w, centrum 

miasta 
POKOJU UMEBLOW. 

z niekrępującem 
wejściem. Oferty do 
biura ogłosz. 5. Juta- 

na, Niemiecka 4, 
telef, 222. 

BD rai forte- 
piany kupuję i 
odnajmuję Wiel- 

ka Pohuianka 9 m. 23 

agubiona książka 
Z stanu służby 

oficerskiej Nr, 148 
wydana przez P.K.U. 
Wilno na imię P. Po: 
racznika Kalinowicza 

Konstantego 
unieważnia się. 

oszukuję posady 
P ogrodniczki. 

wiadectwo 
szkolne i praktyczne 
Objąć mogę w jak* 
najbliższym _czasie. 
nor, Filarecka 

    

INTELIGENTNA 

WDOWA, 
praktyczna, 

powaźne referencje, 
poszukuje posady, za 
skromne wynagrodze- 
nie, do zarządu do- 
mem, gospodarstwem, 

pielęgnowania 
chorych. Może : być 
przychodzącą, [ub na 
wyjazd. Ad. listownie, 
ul. 3-g0 maja d. N: 7 
m. 17 Teresy Ostoja, 

oszukuję miesz» 
kania 5-cio po- 
kojowego ze 

wszelkiemi wygodami, 
możliwie w centrum 
miasta. Oferty do Biu. 
ra Reklamowego S, 
Qrabowskiego, 

Garbarska I dła N, N. 

M. Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. od: 
Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny 

  
  

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. › 
w Wilnie w dn. 31.1 1927 r. pod Nr. 5477 wciąg- 
nięto: 

ю R. H. A, 1.—5477, Firma: „Wilenskoje Uiro Ale- 
ksander Gawryłow”. Siedziba w Wilnie, ul. Wileń- 
ska 25. Przedmiot—wydawnictwo dziennika Wiień: 
skoje Utro. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — 
Aleksander Gawryłów, zam. przy ul. Jakóba Jasiń- 
skiego 4. 4033—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 31.1. 1927 r. pod Nr. 5481 wciąf- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5481ĘFirma: Iwieniecki Mojżesz. Sie- 
dziba w Lidzie, ui. Suwalska 9. Przedmiot—skleg о- 
woców i piwa. Firma istnieje od 1925 roku Wlašci- 
ciel—lwieniecki Mojżesz, zam. tamże. 4035-—VI. 

  

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr. vii 
Wilnie w dn. 31.1 1927 roku pod Nr. 5482 wcią» 
gnięto: 3 

R. H. A. |.—5482. Firma: Iwieniecki Benjamin, 
Siedziba w Lidzie, ul. 3 Maja 7. Przedmiot—skiep 
spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1913 roku. 
Właściciel .— Iwieniecki Benjamin, zam. tamże 

4036—VI 

Do Rejesiru Handiowsga Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 31.1 1927 r. pod Nr. 5485 wciąg- 
nięto: i 

| 

R H. A. L—5485 Firma: Kacenelenbogen Leon | 
Siedziba w Wilnie, uł. Portowa 5 Przedmiot—Sklep 
walizek. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel — 
Kacenelenbogen Lecn, zam. tamże. 4037—Vi, 

ь Do Rejesitu Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w aniu, 31—! 1927 r. pod Nr. 5486 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5486. Firma: Klepacz Boruch, 
Sjedziba w Lidzie, ul. Sadowa 16. Przedmiot—sklep 
drożdży. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel— 
Kiepacz Boruch zam- tamže. 4038—VI: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w | 
Wilnie w dniu 4.1! 1927 roku pod nr. 5521 wciąg- 

nięto: ! 
R. H. A. L--5521. Firma: Sugalowa Jocha. 

Siedziba w Wiłnie, ul. Mickiewicza 39. SPrzedmiot— 
sklep artykułów piśmiennych. Firma istnieje od 1914. 
roku, Właścicielka Sugałowa Jocha, zam. tamże, 

; 4039—Vi. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 1.11 1927 r. pod Nr. 5494 wciąg- 
nięto: 

R. H. A, 1—5494. Firma: Mowszowicz Rachel. 
Siedziba w Lidzie, ul. 3 Maja 57. Przedmiot —sklep 
spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1910 roku, 
Właścicielka — Mowszowicz Rachel zam. tamże. 

4040—VI 

    

    

      

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr 
w Wilnie w da. 1ii 1927 roku pad Nr. 5493 wcią” 
gnięto: 

| R.H. A. L—54938. Firma: Mostków  Dwejra 
Siedziba w Lidzie, ui. Mackiewicza 51. Przedmiot— 
sklep spożywczy,  kolonjalny i galanterji. Firma 
istnieje od 1918 roku. Właścicielka--Mostkow Dwejra, 
zam. tamże. 4041—Vi. . 

‚„ Do Rejesiiu Handiowega Dział A Sąau Okr. w 
Wilnie w dn. 1—lI, 1927 r. pod Nr. 5402 wciągnięto: 

| , R. H. A. 1—5402. Firma: Motusewicz Elżbieta. 
Siedziba w Wilnie, ul. Beliny 15. Przedmiot —sklep 
spożywczy. Firma isinieje ad 1927 roku. Właścicielka 
— Motusewicz Elżbieta, zam. tamże. 4042—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 1. 27 r. pod nr, 5491 wciągnięto: 

R. H.A. [.—5401. Firma: Szer Mowsza Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Zawalna 14, Przedmiot — skiep 
tytuniowy. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel-— 
Szer Mowsza, zam. tamże, 4043—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l Wilnie w cn. 4—il 1927 r. pod Nr. 5533 wciągnięto: . koi sł istnieje od 1843 r. any Bnię! 
Obszar ob- osie ani © » Termin dzierżawy 4—5 necenych, ódzy lena > Mickie- Fabryka i skład dzib. S A. 1.—5453. Firma: Ejgiel Nachama. Sie- 

NAZWA OBJEKTU GMINA nie klg. Wy GH * Es suchych, z wygodami,  wiczą 45 m, 4 od mebli: ziba w Lidzie, ul. Targowa 2. Przedmiot л sklep 
& jektu w ha Įktėrych rozp em 2321 Od $ wanną, poszukuje się 10-е do lej. je pa. = spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka 
= ` się licytacja BE o A S* zdj Ke: miiowane sM el —-Ejgiel Nachama, zatn. przy ul. Sadowej 17. 4044—VI 

i edania flet skie, kredensy, stoły, в - 

2 Aa AA A Ma ze aa Re m2 gnie 5 A, Jankowski i S:k: dowiedzieć się: owe o "nie w . A=. . po c; wciągnięto: Powiat Wilejski (przetarg w Starostwie w Wilejce powiatowej dn. 10 III 27 r. o godz. 10-ej). Milcńsga Ni 23. A ni ARtwółiA 148. Digodus Yariakį ina 8 R. H. A. 1.—5532. Firma: Dokszycki Juda. Sie- 

1. | Maj. Poniatyczć Wiażyńska 14775 | 83,08 q żyta 025 | „15.11.27 15.11.33 A, w dziba w Dołhinowie, pow. Wilejskim. Przedmiot — 
2. | Adamaryn (parc. szkolna) Rakowska  (Fks- skup lnu i siemi-nia. Firma istnieje od 1925 roku. 

a 2031 || 13 q żyta A EW ČSA ESS S SSESNETTANNINĖS  /łaściciel—Dokszycki Juda, zam. tamże. _4045—VI 

у u Do Rejestru Hangio i du Okr. w 
Powiat Święciański (przetarg w Urzędzie gminy Duksztańskiej dn. 10 III 27 r. o godz. 10-ej). p esi Kandlog Wilnie w = 4—ll. 1027 rod. Ne. Bar means, 

3. | Maj. Tumalin z folw. Wieliciszki Duksztańska 12267 | 75 q żyta BODNAR 15.11.33 © R. H. A. 1.—5531. Firma: Bartoszewicz Helena. 
4.| maj. Symoniszki Ruskie » ` 102,50 | 75 4 žyta 600] „ „ ;» „»» R Aa Šu ae Siedziba w Beniakoniach, pow. Lidzkim, Przedmiot— 

i 27 r. dz. 10 ej. Do Rejestru Handlowego ‘иар А За 43 sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- Powiat Brasławski (przetarg w Starostwie w Brasławiu dn 5 III 27 r. o godz ej Wilnie w daiu 411 1927 r. p.u_ Nr.j 5526 wcią- ścicielka Bartoszewicz Helena zam, w Bieniakoniach. | 

5. | tol. Laki Pluski 39,33 |. 27 q żyta 180 555% akis gnięto: i 4046— Vi. 
6. sol, Skawtówiedki Dryświacha 38 11,50 q żyta GO Kija 6 da dh R. H. A. 11—5526. Firma: Szylłer Abram. Sie- 2 
7.1 tol. Wejkszy Smotweūska 570 | 26 4 żyta 180] „ о» nnn dziba w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 4. Przedmiot— Do Rejestru Handinwego Dział A Sąau Okr. w 
8.| kol. Polanka Nr 6 Rymszańska 36,93 | 3,40 q żyta 251 „»» „»» sklep artykulow pišmiennych, Firma istnieje od 2 žo, Ne NE pod_ Nr. 5530 wciągnięte: 

e 3 1с1е! — Szylier Abram, zam. przy ut. W. ‚ Н. А. !.— . Firma: Szak Zelman. Siedziba Powiat Oszmiąński (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pi. M. Magdaleny Nr 2 pok. 27 dn.8 III 27 r. o godz. 10-ej). Sa % , 4028 VI = winie, pl Mickiewieżać 33-41 Pankai St saa 

i ) : : : mięsny. Firma istnieje od 1900 roku. Właściciel-— | 9. Osinówka (stawisko) Smorgońska 5,40 8 q żyta 60 3 sp i, 15.lli.28 Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. Seat. Zanik, zaa. pb wl Śickiewici: 26 

Powiat Wileńsko-Trocki (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pl. Magdaleny Nr. 2 pok. 27 dn. 8111270 godz. 10-ej). w Wilnie w dn. 4łi 1927 r. pod Nr. 5525 wciąg- 4047—Vi 
ь nięto: ь 2 s 

10. Grunta przy maj. Worniany Worniańska 51,90 45 q żyta 387 о 15.11.30 . A. 1—5525, Firma; Szwarc Alter. Siedziba Do Rejestru Handiuwego Dział A Sądu Okr. w 
11. Grunta przy wsi Działuny-Dunajówka | Szumska 29,39 | 30 q żyta 20] w» „ai „ » » A ae Żoawalia 53: Przedmiot — sklep Skór. Wilnie w dn. 4—1), 1927 r. pod Nr. 5529 wciągnięto. 

0-:B J. B. -K.T./A AMV. 0. D N E Firma isimieje odį1922 roku, Wieści A, a R. a poańsć Gitei. S 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 Ili 27.r. o godz. 10-ej w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie w Wydziale Rol- zam. tamże. . С PA istnieje 3 d 1919 en aa S 

niciwa i Weteranji pl. Marji Magdaleny Nr 2 pok. Nr 27). Hasdiowego Dział A Sądu Qkr. В 2 * c gej 

Powiat Wileńsko-Trocki Do Rejestru g : Gitel, zam. tamže. 4048— Vi 
Grupy owia efisko-Tro : w Wilnie w dn. 4.1 1927 roku pod Nr, 5524 wciąg- zw; rzez 

‚ ; štai v Rejestru Hendiuwego Dzia ądu Okr. w 10.| Jez. Łowis Orańska 60 | 60 klg. ryby 30 11V.27 1.1V.38 Pa: H. A. 1.—5524. Firma: A ać Wilnie a di A > Ba Ar w NERONA: 
x jedziba w Wilnie, ul. Niemiecka 16. Przedmiot — RH.A. L= „ Fiema: Taub Salomon. Sie- 

PASE aa *kapelneżam! i czapkami. Firma istnieje od dziba w Lidzie, ul. 3 Maja 30 Przedmiot—skład piwa, 

8.| Jez. Siowry I, Aszyrgnis, Betiagota, 1923 roku. Właściciel—ŚSzlazberg Dawid, zam. przy Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel —Taub Salo- 
Linomerk i Łokajła | Janiska 90,34 | 181 kig. ryby 901 н и» „»» ui. Niemieckiej 21. 4030—Vł mon, zam. tamże, 4049—VI 

22. Jez. Kretoa i Kretoni zcze Zabločiska 931,18 2000 kig. ryby į 1000 „» » » » » z - - - 
55. | Jez. Giruciszki i Kierocle (wstęp) Łyngmiańska 92,5 92,5 klg. ryby 50] su» » »» Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

Powiat Brasł. s : w Wilnie w dn. 4.li 1927 r. pod Nr. 5523 wciąg- w Wilnie w dniu 4—li. 1927 r. pod Nr. 5527 wcią- 
owiai rasiawz i je 

nięto; 3 gnięto: { zaa: RYBY 
40. | jez. Egiinka Smołweńska 115 23 klg ryby 10] » s» „on а 'R. H. A. 1.—5523. Firma: Sztejn Mowsza, Sie- R. H. A, I.-5527. Firma: Szrajer Liba. Siedzi 
44.| Jez. Dziśniszcze, Róża (wstęp), Ołk- . dziba w Wilnie, uj. Sadowa 15. Przedmiot — zajazd. w Wilnie, ul. I Jatkowa 17. Przedmiot—skiep żelaza. 

I dą wh i Firma istnieje od 1921 roku. Wieścnienoejejg Rot. Firma istnieje ad 1920 roku. Wiašciciel--Szrajer Liba, 

в6 ‹ : Rymsz: Aska 1295,04 | 3800 kig. ryby | 1800 „» » оя sza zam. tamże, | 4031—V zam. przy ul. II Szkianej 1. 4050—V 

Powiat Wilejski. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Ok 
w Wilnie w dniu 4.i 1927 t. pod Nr. 5522 wciąg- w Wilnie w dniu 4il 1927r. pod Nr. 5520. wcią 

33a Rzeka Wilja od Świeflan do Zalesia Żodziska 13 1,5 klg. ryby 5 nn 5 D nięto: : ; gnięto: А : 

: R. H. A. .—-5522,—Firma: Szamaj Basia. Sie- R. H. A. 1—5520. Firma: Stokliska Chaja, Si 
Pawa Pakaięskt dziba w Wilnie, ul. il Jatkowa 1. Przedmiot — sklep dziba w Wilnie, ul. Wileńska 2. Przedmiot — s 

i 2 | 15 kig. ryb 15 drożdży. Firma istnieje od 1903 roku. Właścicielka— rękawiczek. Firma istnieje od 1916 roku. Właścicielka 
48.| Jez. Dołhoje (wstęr) Prozorocka 3 15 kig. ryby » » » „ » » Szamaj Basie, zam. przy U. Zawalnej 27. 4032—VI —Stokliska Chaja, zam. tamże, 4051—VI c 

Powiat Postawski De Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. Do Rejestru Hanclowego Dział A Sądu Okr. 

54. | Jez. Spory, Swiika, Swita, Worwiero w Wilnie pe 31.! 1927 reku pod Ni, 5489 wcią- w zi w dn. 4.11 1927 r. pod Nr. 5519 wciąg” 
. z. › ika, › й 5 i : NIĘTO: ы 4 

aaa 1 sz" Jasiewska i Mań- amigo, H. A. 1.—5480. Firma: Goldman Aron. Sie- : R. H. A. 1.—5519 Firma: Siemenowicz. Saul. 

kowicka 166,47 | 90 kig. ryby 5] sn» SZ dziba w Lidzie, ul. Suwaiska 9. Przedmiot—sklep ga- Siedziba w Wilnie, uł. Nowogródzka 81. Przedmiot— , за apoktórót) Maję Daioh lanterji Firma istnieje od 1923 ses S — sklep ale o, Is RE PBI = 
х i ch kė targu udziela Inspektora ątków Państwowy - — iciel —Simenowicz Saul, zam. tamże. — 

Wydziału Žinia I Melas di aa ais ido 13 asieah oprócz dni świątecznych. 4054-VĮ. Goldman Aron, zam. tamże. Właściciel —Si › 2 
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