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Graźdanka czy chleb? 
Symptomem psychologji radykal- 

nej inteligencji jest—niezdolność w 

momentach decydujących skondenso- 

wania energji w kierunku owocnego 

czynu, któryby nie rozdrabiał uwagi 

rządu i ogółu na sprawy mniejszej 

wagi. Pochodzi to częściewo z nie* 

znajomości życia, częściowo jest w 

tem duży wpływ i kultury wschodniej 

z jej principjami jako mózgowej nad- 

budowy umysłowości radykałów. 

Mamy tu na myśli moment po 

zlikwidowaniu hurtków, który przez 

sfery szczerze życzliwe dła ludu bia- 

łoruskiego mógł być wyzyskany Z 

wielką dla kraju i ludu korzyścią. 

Chodziło tylko o jedno: o połączenie 

wysiłku wszystkich ludzi jednakowo 

czujących, ludzi nieopanowanych przez 

nacjonalizm, pod jednym wspólnym 

sztandarem. 
W jaki sposób? $ 

W sposób szczerego wysunięcia 

rzeczywistych potrzeb mas ludowych, 

aby cała Polska jak długa i szeroka 

jasno zrozumiała o co chodzi i jakie 

są palące potrzeby naszego kraju i 

ludu. Tymczasem cóż się dzieje? Prosi- 

my przejrzeć pisma obozu radykalne- 

go i poprobować Z ich treści wysnuć 

djagnozę sanacyjną dła naszego kra- 

ju: jesteśmy państwem ucisku taro- 

dowościowego, stosujemy terror wzglę- 

dem narodu Bialoruskiego! Cale po- 

wodzenie hurtków, to niezaspokoje* 

nie narodowych  zspiracji Bialorusi- 

nów! To wymaganie szkoły biało 

ruskiej, to tamowanie życia kultural- 

nego, które pomimo ucisku dało ta- 

kie Świetne rezultaty w postaci wy* 

dawnictw białoruskich! 
1 jakież są tego rezultaty? Jakie 

najbliższe reformy dla masy 

Miłniijonowej Białorusinów?| Dyskusja 

polsko-białoruska na temat: graždan- 

ka... czy łacinka? 

To jest jedna strona medalu, wy- 

nik aspiracji uczuciowo-inteligenckich, 

litykow z zacisza gabinetowego. 

Ba jest i inna — życiowa. Głosi 

ona o rozpoczynającym się głodzie 

wśród mas _ włościańskich.  Dzisień- 

szczyzna wyprzedaje bydło. Wielce 

życiowy obrazek ze wsi białoruskiej 

przynosi artykuł p. K. Borowskiego 

w „Dniu Polskim*. „Białorusina przyj- 

mującego W r. 1920 władze nasze z 

oiwartem sercem, spotkało bolesne 

rozczarowanie. Zapewniano go bo- 

wiem wówczas, że otrzyma wszystko, 

a nie dano nic! Ach, prawda, dano 

mu „pięcioprzymiotnikowe* wybory, 

swobodę druku, swobodę słowa it. d. 

Tego on nie żądałl Zapomniano mu 

dać tylko chleba, alias * możności 

istnienia, do czego ma on chyba pra- 

wo, Mówmy otwarcie: sytuacja mate- 

ijalna 'włościanina białoruskiego w 

porównaniu z czasami przedwojenne- 

tni znacznie się pogorszyła. Nie mó- 

wię tu o normalnem zwiększeniu się 

ludności na każdym hektarze gruntu: 

nadziałowego, wSkażę tylko na to, iż 

przed wojną Ameryka i Rosja z jej 

niezmierzonemi  bogactwami stały 

otworem przed poszukującym pracę 

Białorusinem. : 
Mająiki ziemskie, zdążające szyb- 

kim krokiem ku kulturze, zatrudniały 

rZESZE poszukujących pracę. Dziś pra- 

cy u nas niema. Wyjazd do Ameryki 

i Rosji jest niemożliwy, majątki par- 

celują się, a rząd nie myśli o zorga- 

nizowaniu pracy. Sytuacja jest wręcz 

rozpaczliwa. Twierdzę, iż w powiecie 

gdzie zamieszkuję (wilejski) dziś już 

1/3 część gospodarzy Z braku chleba 

odżywia się tylko ziemniakami, w 

północnych zaś powiatach Wileń- 

szczyzny niema już zupełnie chleba, 

no i brak jakichkolwiek zarobków. 

Jest więc beznadziejny głód, któ: 

może pchnąć każdego do bandy- 

tyzmu ido knowania & bolszewi- 

kami». 
w swoim czasie p. S. Swianie- 

wicz w artykułe «Kurjera Wiłeńskie- 

go» pod tytulem «Polska a Bialoru- 

sini», chcąc udowodnić, iż «Hrama- 

« 

mada» nie jest bardzo jednolitąi spo- P 

istą organizacją, dowodząc iż, «nale- 

zy rozróżniać pięć następujących ka- 

tegorji ludzi: 1) ideowych  patryotów 
białoruskich, 2) zdeklarowanych ko- 

munistów oraz 1, zw. komunizujących, 

3) inteligentow i półinteligentów 

białoruskich pozbawionych możności 

zarobkowania, 4) Rosjan spraghio- 

nych «powrotu taty», 5) prowokato- 

rów, zapomniał w tej bardzo mister- 
nie ułożonej liście zamieścić jeszcze 

jednej najliczniejszej grupy: Białoru- 
sinów głodujących, i to głodujących 
nie wyjątkowo w tym roku, ale już 
chronicznie od trzech lat. 

My zachowawcy od szeregu lat, 
zwracając uwagę na obraz nędzy i 
rozpaczy w których znajduje się Wi- 

leńszczyzna twierdzimy jedno: cały 
wysiłek zjednoczonej inteligencji pol- 

skiej dla poprawy stosunków ekono- 

micznych! Oto jest ta atrakcja w któ- 
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Opłata 

Tarcia francusko-niemiechie. 
BERLIN, 10—il. Pat. Hamburger Fremdenblatt donosi na podstawie 

informacji kół oficjalnych, że rokowania handlowe niemiecko-francuskie 

napotkały na trudność z powodu żądania Francji by do przywozu win 

francuskich stosować te same warunki uprzywilejowania jak do przywozu 

win hiszpańskich i włoskich, 
BERLIN, 10—1l. Pat. Biuro Wolffa donosi z Paryża, że ambasador 

niemiecki v. Hósch po powrocie swoim z Berlina został wczoraj przyjęty 

przez ministra Brianda, z którym na podstawie rozmów prowadzonym w 

czasie swego pobytu w Berlinie z min. Stresemannem konferował © nad 

różnemi sprawami obchodzącemi zarówno Niemcy jak i Francję, między 

innemi nad sprawami zakończenia rokowań rozbrojeniowych oraz dalsze- 

go ukształtowania się stosunków handlowych. Konferencja trwała niespeł- 

ga t Ambasada niemiecka wydała o przebiegu narad komunikat 

oficjalny. 
Jak donosi korespondent paryski agencji telegraficznej Union,” przed- 

miotem narad między Briandem a ambasadorem niemieckim v. Hóeschem 

był również problem opróżnienia Nadrenji, sprawa ewentualnego spotka- 

nia ministrów Brianda i Stresemanna i przypuszczalnie kwestje mające 

wejść na porządek dzienny najbliższych obrad genewskich. Germania do- 

nosi, że w Paryżu z naprężeniem oczekują jaki krok rząd niemiecki po- 

dejmie w sprawie zniesienia okupacji w Nadrenji. Gdyby nie udało się w 

tej mierze uzyskać poważnych wyników, liczą się w Paryżu poważnie z. 

możliwością zmiany orjentacji politycznej Niemiec w kierunku  anty-fran- 

cuskim. 
Berliner Tageblatt potwierdza w korespondencji Z Paryża, że w 

ostatnich rokowaniach paryskich dużą rolę odegrało zainicjowane przez 

min. Brianda spotkanie między marszałkiem Fochem a ambasadorem v. 

Hoeschem w pałacu Elizejskim. Dziennik zaprzecza patomiast doniesie- 

niom jakoby marszałek Foch dopiero w wyniku tego spotkania nazajutrz 

poraz pierwszy pertraktować miał wprost z delegatem niemieckim gen. 

Pavelsem, 
A] 

Wezwanie na konferencję rozbrojeniową 

WASZYNGTON, 10.I1 (PAT). Prezydent Coolidge zawiadomił kon: 

gres, iż polecił ambasadorom Stanów Zjednoczonych w Londynie, Paryżu, 

Rzymie i Tokio przedstawić w dniu dzisiejszym rządom, przy których są 

akredytowani, memorandum; wzywające te rządy do upoważnienia ich de- 

legatów na konferencję rozbrojeniową w Genewie do podjęcia niezwłocznie 

rokowań nad układem ograniczającym dodatkowo jeszcze zbrojenia mor- 
Projektowany 

układ obejmować ma również tę kategorję statków, do których nie odno- 

szą się postanowienia traktatu waszyngtońskiego. Uważają za rzecz 

nieprawdopodobną by ostateczna konferencja w tej sprawie mogła się 

zebrać w r. 1027. 

Zlikwidowanie rewolucji w Portugalji. 

PARYŻ, 10.II, PAT. Le Journal donosi 
mane z pogranicza Portugalji potwierdzają, iż wojska rządowe są panami 

sytuacji w Porto i maszerują na Lizbonę ,w jceiu wzmocnienia wojsk wiere 

nych rządowi. Skutkiem bornbardowania m. Porto 200 osób poniosło 

śmierć, a 300 zostało rannych. Szereg żokrętów wojennych miało ostrzeli- 

wać wojska rządowe. 
LISBONA, 10.11, PAT. Powstańcy, którzy zajęli arsenał marynarki i 

główny urząd pocztowy uniemożliwiając w ten sposób wszelką komunika- 

cję, ostrzeliwani iatensywnie przez wojska rządowe poddali się w ciągu 

nocy. W całym kraju panuje spokój. Ofiarą rewolucji padło wielu zabi- 

tych i rannych. Straty materjalne są bardzo znaczne. 

LISBONA, 10 Il. PAT. Walki na ulicach Lizbony ustały wczoraj © 

godz. 10-ej wieczorem Z chwilą zajęcia arsenału morskiego przez wojska 

rządowe. Przez całą noc panował spokój. Dziś w godzinach przedpołud- 

niowych ruch na ulicach miasta został częściowo z powrotem podjęty. 

Oddziały straży ogniowej pracują mad usunięciem leżących na ulicach 

trupów i gruzów. Komunikacja z zagranicą jest bardzo utrudniona, gdyż 

bombardowanie uszkodziło szereg kabli. 

Bunt w armji kantońskiej. 
LONDYN, 10 il. PAT. Z Szanghaju donoszą: W Nan-Czang zbunto- 

wało się kilka tysięcy wojsk należących do armji kantońskiej. Kilka 

oficerów tej armji zostało przytem zabitych. Miasto zostało spalone. 

5O=lecie służby wojskowej cesarza Wilhelma. 
GDAŃSK, 10—1i. Pat. Tutejszy związek oficerów hb. cesarskiej armji 

niemieckiej obchodził wczoraj uroczyście 50-lecie służby wojskowej eks- 

cesarza Wilhelma. Jeden z mówców pułk. Hohedoriff wygłosił dłuższe 

przemówienie, w którem sławił zasługi Hohenzollernów a zwłaszcza b. ce- 

sarza Wilhelma okolo rozwoju Niemiec i armji niemieckiej. Mówca do- 

magał się umożliwienia b. cesarzowi powrotu do Niemiec, a w końcu 

podkreślił konieczność przywrócenia w Niemczech monarchji, gdyż tylko 

wówczas Niemcy mogą się odrodzić. 

10 proc. dywidendy na akcje Banku Polskiego 
WARSZAWA, 10—ll. Pat, Dn. 10 lutego odbyło się doroczne walne 

zgromadzenie akcjonarjuszów Banku Polskiego. rzybyło na zebranie 

248-u akcjonarjuszów a łącznie z reprezentowanymi na zasadzie pełnomoc- 

nictw—405, Zebranie zatwierdziło jednogłośnie przedłożone mu  Sprawo- 

zdanie za r. 1926 wraz z bilansem ostatecznem oraz r-kiem zysków i strat 

zawierającym podział zysków z tem, że przypadająca dewidenda 10 zł. od 

jednej akcji ma być wypłacana począwszy od dn. 11 lutego. 

Następnie przystąpiono do wyboru 5-u członków rady Banku i 3-ch 

zastępców oraz 5-u członków komisji rewizyjnej i 3-ch zastępców. 

Obniżenie stopy dyskontowej. 

WARSZAWA, 10—li. Pat. Rada Banku Polskiego obniżyła poczyna 

jąc od 11 lutego 1927 r. oficjalną stopę dyskontową dla weksli z 9i pół 

roc. na 9 proc., zaś stopę dyskontową dla pożyczek terminowych i 

otwartego kredytu z 11 proc. na 10 i pół proc. 

Katastrofa na dworcu w Warszawie. 

WARSZAWA, 10 Il. PAT. W dniu dzisiejszem o godz. 18 min, 50 

na Dworcu Głównym pociąg Nr 213 w czasie wekslowania z powodu ne* 

nastawienia zwrotnicy najechał na pociąg Nr 413 odchodzący do Gdań- 

ska. Nastąpiło zderzenia skutkiem którego 3 wagony i lokomotywa zostały 

uszkodzone, a 2-ch pasażerów i pomocnik maszynisty odnieśli lekkie rany. 

Pociąg gdański odszedł z 2-godzinnem opóźnieniem. 

interesów, na rękę jest wysuwanie 

programów politycznych dla opraco” 

wania których wystarczy ich _nielicz- 

ny sztab. Jesteśmy przekonani, iż Są- 

siad ze wschodu też zaciera ręce i 

też wyraża zadowolenie z odciągania 

naszej energji od spraw  podstawo- 

wych. Ale my się na to brać nie daj- 

my—właśnie my inteligencja zacho- 

wawcza. 
Z, Ł, 

rej wszyscy doskonale czujemy Swo- 

ja wyższość nad hasłami rzucanemi 
z Mińskiej sali licytacyjnej: Nie usy- 

piać czujności rządu i ogółu sprawa- 

wami drugorzędnemi dla masl—a 

pierwszorzędnemi zaś tylko dła nie: 

licznej grupki, rozpoczynających pra: 

cę pionierów _ ruchu narodowego 
białoruskiego. Dia sfer radykalnych, 
starającyah się Z całych sił wykazać 

znajomość kraju i zrozumienie jego 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

z Madrytu, że informacje otrzy- | 

Czy Niemcy są nieprzejednane? 
Bierność Polski wobec franko- 

niemieckiego zbliżenia. 

Zbliżenie  franko-niemieckie jest 

faktem. Francja nawet sekundy się 

nie zatrzymała w swem powolnem 
lecz stałem posuwaniu się po dro* 

dze, kierunek której wytknęło Locar- 

no, wytknęło |Thoiry, nie zatrzymała 

się, ani nie zawahała gdy na rozkaz 

marsz. Hindenburga w Niemczech 
objął rządy dnia 29 stycznia 1927 ga- 

binet prawicowy, przed którym chro- 

nić miało Europę stosowanie zasad 

lokarneńskich. Zbliżenie franko-nie- 
mieckie jest więc faktem. 

Jaką jest rola Polski wobec do- 

konywującego się zbliżenia franko- 

niemieckiego? — Rola ta jest zupełnie 
bierna. 

Nikt nie powie, że Francja zbliża 

się do Niemiec za zgodą Polski. Hr. 

Skrzyński rozumiał, że pacyfikacja 
Europy wymaga  franko-niemieckiego 

zbliżenia i tam we Francji wykrztusił 
nawet swe zadowolenie z tego po- 

wodu. Ale p. Skrzyński nie był za- 

leżny od żadnej zosobna frakcji sej- 

mowej, ale zato najściślej zależny od 
wszystkich frakcji razem. Poza: pozo- 
rami, które sobie lubił nadawać, tkwiła 

smutna rzeczywistość—hr. Skrzyński 
nie mógł ręką ruszyć, bez „uzgodnie- 

nia polskiej opinji publicznej*. To też 
w rezultacie stosunek Polski do faktu 
franko-niemieckiego zbliżenia jest bar- 
dzo upokarzający. W przypowiastce dla 

małych dzieci da się tak przedstawić: 

Dwaj sąsiedzi kłócili się, kłócili, aż 

się pogodzili. Wtedy jeden z sąsia- 

dów (Francja) przyprowadza do dru- 

siego (Niemcy) swego syna-wyrostka 

i mówi: to także dobry chłopiec, on 

także obiecuje, że nie będzie ci rzu- 

cał kamyków w okna, ani robił ci 

na złość. Ale ten syn-wyrostek chmu- 

rzy się i brwi marszczy, a niemiecki 

sąsiad kiwa pogardliwie głową i mó- 

wi: No, ich weiss ja schon. 

Cała prasa zagranicy, cała opinia 

zagranicy pomimo inaczej brzmiących 

enuncjacyj rządu polskiego jest prze- 

konana, że Ł) franko-niemieckie zbli- 

żenie dokonało się wbrew chęciom, 

interesom i zabiegom rządu polskie- 

go, 2) że Polska spękuluje na rozbi- 

cie tego porozumienia i 3) że Polska 

wogóle istnieje „na złość Niemcom“. 

Istnienie Polski wiąże się stale z ko- 

niecznością przeciwwagi militaryzmo- 

wi niemieckiemu. Polska jako córa 

traktatu wersalskiego i nic więcej, 

Cała ta opinja jest upokarzająca 

dla nas, Polityk nigdy mie będzie się 

sprzeciwiał temu, co musi nastąpić, 

co jest koniecznością dziejową. Ale 

polityka polska popełniła fatalny błąd, 

dopuszczając do franko-niemieckiego 

zbliżenia wbrew polityce polskiej. 

Polityka polska powinna była albo 

to zbliżenie powstrzymać, albo ode- 

grać w niem rolę inicjatora. 

Właściwe znaczenie mowy min. 

Zaleskiego. 

Wygłoszona w dniu 9 stycznia 1927 г. 

na obiedzie Towarzystwa badań za- 

gadnień międzynarodowych mowa min. 

Zaleskiego -została jednostronnie o- 

świetlona przez prasę polską. Mini- 

ster powiedział mon possumus, Z któ- 

rą cała Polska odrzuca wszelkie per- 

traktacje w sprawie korytarza. Zatem 

zdaniem ministra stoi jak mur opinja 

polska. W sprawie korytarza Z Pol- 

ską rozmawiać nie można. Wszyscy 

jesteśmy tu jednego zdania, że ani 

piędzi ziemi nie oddamy. Naród pol- 

ski nie dopuści po raz drugi do ohy- 

dy rozbiorów, do ohydy I-ego rozbio- 

ru, gdy zabrano nam ziemię bez strza- 

łu. Nie wiemy czy będzie Francja nas 

bronić, lecz my Pomorza będziemy 

bronić naprawdę do ostatniej kropli 

krwi ostatniego żołnierza! 

Ta pomorska część mowy min. Za- 

leskiego była doskonale odczuła i o- 

świetlona: przez całą prasę polską. 

Lecz na tem, negatywnem znaczeniu 

nie kończył się właściwy sens mowy 

naszego ministra. Należało ją rozu- 

mieć w sposób następujący: „Panowie 

Niemcy: korytarza nie oddamy, o tem 

nie warto nawet gadać! Lecz gdybyś- 
cie przestali żądać korytarza, to mo- 

żemy żyć w jaknajlepszej zgodzie, w 
jaknajlepszych stosunkach sąsiedzkich * 

Dość przeczytać tekst mowy min. 

Zaleskiego, aby się zgodzić, że taki 
był jej tekst właściwy. Niestety ani 
nasza, ani niemiecka prasa tego nie 

zauważyły. 

Czy Niemcy są nieprzejednane? 

Czy w istocie Niemcy są tak nie- 
przejednane względem Polski? 

Opinja polska tego pytania sobie 
nie stawia. Uchodzi u nas za aksjo* 

mat, że tak. 
A jednak ministerstwo spraw za- 

granicznych liczyć się chyba musi z 
faktem, że w interesie realnym Nie- 
miec leży, po pierwsze Anschluss czyli 

przyłączenie Austrji do Niemiec, po 

drugie sprawy związane z kolonjami 

i stosunkami na zachodniej granicy 
Niemiec, po trzecie dopiero sprawa 
korytarza. Natomiast wiemy, że w 

sprawie korytarza najwięcej robią 

Niemcy hałasu, zrobili z niej typową 

kwestję prestiżową, sądząc widać, że 

jest to sprawa najłatwiejsza do po- 

myślnego dla Niemiec załatwienia. Z 

punktu widzenia niemieckich  intere- 

sów realnych, sprawa korytarza w ża- 

dnym razie za sprawę pierwszorzędnej 
wagi poczytywaną być nie może. 

W sprawie stosunku opinji nie 

mieckiej do Polski powołamy się na 

dwa wrażenia, 

Oto w początkach lutego b. r. „Za- 

kon Młodych Niemiec* (Jung-Do) 

uchwala rezolucję zwróconą przeciw 

Bolszewji, Wypiera się ta rezolucja 

wspólności z Bolszewją, wzywa do 

walki z Komunizmem w Europie, a 

wreszcie kończy się żądaniem, aby 

polityka niemiecka zwalczając Bolsze- 

wię zwróciła się do Francji. 

Francja jest zupełnie bierną w 

stosunku do do Bolszewji. Stosunki 

franco - bolszewickie są prawie 

żadne. Mówiąc © Bolszewji, trudno 

nie mieć przed cczyma Polski—która 

powstrzymuje bolszewicką ekspansję 

na Europę. Milczenie w powyższej 

rezolucji o Polsce świadczy wymow- 

nie o nienawiści Niemiec do Polski, 

chociaż można intencje autorów od- 

czytywać w ten sposób, że pragną oni 

zerwać z systemem sojuszów wschod- 

nich, chcąc przejść do systemu soli+ 

darności państw europejskich. 

To jeden przykład: ujemny, — a 

teraz drugi dodatni, 

Oto min. Zaleski w swej mowie 

mówił, że „ze źródeł niemieckich" 

wysuwaną jest myśl o zamianie kory» 

tarza na Litwę Kowieńską, Polska by 

miała otrzymać Litwę Kowieńską! Ależ 

to odstąpienie od projektu germano-bol- 

szewickiej antypolskiej koalicjil Litwa 

jest ogniwem w tym łańcuchu  nie- 

przyjaciół Polski, Litwa jest tą wypa- 

dową fortecą przeciw Polsce. Pomysł 

oddania rapubliki kowieńskiej Polsce, 

jeżeli był on w Niemczech traktowa- 

ny poważnie, można uważać za zanie- 

chanie dalszej antypolskiej polityki w 

Niemczech. Przecież Polska odzyski- 

wałaby wtedy liczną ludność rdzennie 

polską,jotrzymywałaby port na Bałty- 

ku, zabezpieczenie swych skrzydeł w 

razie wojny z Rosją. Nie darmo Gu. 

staw Adolf wybrzeża bałtyckie, na 

których stoi Kłajpeda i Libawa, nazy- 

wał skrzydłami Orła Białego. Koa- 

licja germano-bolszewicka, antypolska 

jest organicznie związana z antypol- 

ską polityką republiki kowieńskiej. 

Gdyby Niemcy miały się wyrzekać rzą 

dów Waldemarasa znaczyłoby to, że 

naprawdę życzą sobie dobrych sto- 

sunków z Polską. 

Toteż dlatego właśnie, nie chcąc 

być zbytniemi optymistami przypusz- 

czamy, iż manewr o oddaniu Litwy 

Kowieńskiej był jedynie jakąś pułapką, 

jakiemś zwodnictwem į ze strony nie- 

mieckiej. 
Ale na pytanie „czy Niemcy istot- 
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W n—ch świątecznyc 

Sejm i Rząd. 
W Sejmie. 

WARSZAWA, 10. ii. (źel. wł. Słowa) 
Na dzisiejszem posiedzeniu dyskuto- 
wano budżet Ministerstwa Reform 
Rolnych. Dyskusja prowadzona była 
naogół w tonie poważnym, co stano- 
wiło jaskrawy kontrast w porównaniu 
do poprzednich obrad nad sprawami 
związanemi z reformą rolną, która 
dawała stronnictwom nieograniczone 
pole do demagogji. Widocznie konik 
demagogiczny już się zużył i na 
chwilę odłożono go do lamusa. 

Tok debaty budżetowej pozwala 
przypuszczać, że zostanie ona ukofie 
czona w terminie przewidzianym Kon 
stytucją, poczem Sejm zostanie pra- 
es odroczony do paździer- 

nika. 

Wyjazd Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej do Poznania. 

WARSZAWA, 10. Il żel wł. Słowa,) 
Termin wyjazdu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej do Poznania został już 
ustalony. Wyjazd nastąpi w przyszły 
czwartek 17 b. m. Pan Prezydent 
Mościcki zabawi w Poznaniu przez 
dni trzy i powróci do Warszawy w 
dniu 20-go b. m. 

Uchwały P.S. L..Piasta. 
We wtorek, dnia 8-go b. m., o» 

bradował w Warszawie Zarząd Głów- 
ny P. S. L.-Piasta pod przewodnic- 
twem pos. Witosa. Na posiedzeniu 
tem przyjęto ostateczną redakcję u- 
chwalonego na Kongresie Stronnictwa 
w Krakowie dnia 28-go i 29-go listo- 
pada 1926 r. programu Stronnictwa 
tak ogólnego jak i szczegółowego. 

W wyniku całodziennych obrad 
uchwalono jednomyślnie następujące 
rezolucje: 

1. Zarząd Główny P. S, L. «Piast, 
uważając, że zadania tak ogólno pań- 
stwowe jak i dotyczące (bezpośrednio 
mas włościańskich mogą być, zgod- 
nie z programem Р, 5. L. - Piast, nai- 
lepiej spełnione w ramach własnej 
organizacji, stwierdza, że członkowie 
P. S. L. - Piasta nie mogą należeć do 
innych organizacyj o charakterze po- 
litycznym, choćby pozornie bezpar- 
tyjnych. 2 

2. Zarząd Główny P, S. L.-Piasta 
uważa za konieczne w częściach Pań- 
stwa o narodowości mieszanej stałe 
współdziałanie polskich stronnictw 
w formie organizacyj międzypartyj- 
nych w celu obrony najważniejszych 
interesów państwowych. 

3. Z uwagi na konieczność wzmo- 
żenia i ujednostajnienia prac gospo- 
darczych i oświatowych w organie 
zacjach rolniczych, jak również wy- 
tworzenia jednolitego frontu rolnicze- 
go, Zarząd główny uważa przyšpie- 
szenie prac |unifikacyjnych rolniczych 
organizacyj zawodowych za  nie- 
zbędne. 

Sprostowanie pos. Chomińskiego. 
Poseł Ludwik Chomiński prosi nas o 

zaznaczenie, iż wiadomość, zamieszczona 
wczoraj w «Słowie», jakoby «Wyzwolenie 
Ludu> wydawano w latach 19221923 w 
Wilnie w jego drukarni rzekomó za pienią- 
dze Wojewódzkiego, jest wręcz niezgodna 
z prawdą. 

' с ОТРООСЗЕБИЕЕИЕЯ БОТЫЛДЕЕЕНИЦООЛБСИНЕЦИЙ 
nie są tak nieprzejednane” moglibyś- 

my objektywnie i poważnie odpowie- 

dzieć dopiero wtedy, gdyby cała na- 

sza propaganda zagraniczna nie byla 

tak kierowana, że istotnie może spra- 
wiać wrażenie, że celem istnienia 

Polski są antyniemieckie zamiary 
Europy. Dla sprawdzenia właściwych 
nastrojów w Niemczech należałceby 
choć 1/10 część tych wysiłków, które 

skierowane są na dobre usposabianie 
opinji we Francji, zwrócić na wyjaś- 
nienie niemiecko-polskich spraw spor- 
nych w samych Niemczech. Przecież 
w miarę łagodzenia spornych na- 
strojów sprawa korytarza nie będzie 

się zaogniać, lecz w każdym razie 

normalizować. 
Dziś polityce polskiej każdy cudzo- 

ziemiec zarzucić możeniekonsekwencje, 

Za proniemiecki kierunek polityki 

francuskiej ponosimy bowiem odpo- 

wiedzialność:—my Polska. Francja jest 
naszym sojusznikiem, a my nie jesteś- 
my jakąś Czarnogórą, abyśmy mogli 

się tłómaczyć, że polityka naszego 

sojusznika (wtedy wyraz «sojusznik» 

pisze się w cudzysłowie) była wręcz 

przeciwna naszym zapatrywaniom i 

sprzeciwiała się naszym interesom, 
Skoro więc godzimy się na franko- 

niemieckie  zbliżenie—kontynuowanie 

propagandy przedstawiającej Polskę 

jako miecz wymierzony w serce Nie- 
miec — nie ma podstaw łogicznych= 

Cat.
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Z powodu pogrzebu arc. ks. Matulewicza. 

Przykry nietakt władz kowień-skich. 

Poniżej przytaczamy ilustracje z 
pogrzebu J. E. ks. arcybiskupa Jerze- 
go Matulewicza, nadesłane nam o- 
statnio z Kowna. Jak wiadomo po- 
grzeb biskupa odbył się nader uro- 
czyšcie, 

4W sobotę 29 bm. od rana odby- 

wały się w Bazylice żałobne msze za 
duszę ś. p. arcybiskupa Matulewicza, 
celebrowane przez przybyłych na ża- 
łobny obchód biskupów z całej Lit- 
wy. Tłumy wiernych szczelnie wypeł- 
niły Bazylikę, zwiększając się coraz 
i z chwilą wyjścia żałobnej mszy pon- 

  

  

  

    

Zwłoki J. E. ks. arcybiskupa Jerzego Matulewicza w trumnie. 

tyfikalnej, celebrowanej przez J. E. 
Arcybiskupa Skwireckisa,  zalegając 
cmentarz świątyni. W. prezbiterjum 
zasiedli dostojnicy kościoła, Prezy- 
dent Państwa p. Smetona, przedsta- 
wiciele rządu na czele z Premjerem 
prof. Woldemarasem, posłowie na 
Sejm, wśród których również przed- 
stawiciele Frakcji Polskiej. 

Kazanie żałobne wygłosił Biskup 
Sufragan wyłkowyszkowski ks. Rejnis, 
kreśląc żywot zmarłego i podnosząc 
jego zasługi. Dalej nastąpiły pienia 
żałobne przy katafalku, po których 
trumna uroczyście została przeniesio- 
na do podziemi Bazyliki. Tutaj we- 
bec zebranych tłumów zostały wy- 
głoszone przemówienia Prezydenta 
p. Smetony, Marszałka Sejmu p. 
Stulginskasa, delegata episkopatu ło» 
tewskiego i wreszcie studenta w 
imieniu „Atejtininków*, 

„ Uroczysty ten obrządek zamącony 
został jednak grubym nietaktem ze 
strony władz kowieńskich na pogra- 
niczu wbkstosunku do delegatów na 

  

pogrzeb Wileńskiej Kurji Metropoli- 
tainej. 

Jak wiadomo, zaraz po zgonie 
Arcybiskupa Matulewicza Kurja Metro- 
politalna Kowieńska zawiadomiła o 
smutnym fakcie Kurję Wileńską bez- 
pośrednio telegraficznie. Niezależnie 
od tego takież zawladomienie prze- 
słał do Wilna poseł kowieński w Ry* 
dze. Jednocześnie z tą wiadomością 
duchowne władze kowieńskie zapro- 
siły ma obrządek pogrzebu delegatów 
z Wilna. 

Inaczej jednak zapatrywały się na 
to władze w Kownie: oto gdy dele- 
gaci z Wilna, Kanclerz Kurji ks. ka- 
nonik Chalecki i ks. szambelan Wis- 
kont, dia braku czasu wybrawszy naj- 
krótszą drogę do Kowna, przybyli w 
pobliżu jewja do granicy litewskiej— 
władze graniczne litewskie odmówiły 
księżom pozwolenia na przekroczenie 
granicy. Z uczuciem prawdziwego ża- 
lu zmuszeni byli księża zawrócić z 
powrotem do Wilna, gdzie ten nowy 
dowód nietaktu litewskiego wywołał 
wrażenie nader przykre. 

  
Prezydent Smetona w otoczeniu członków gabinetu postępuje za konduktem 

pogrzebowym, 

  

Wielkie nadużycia Kasy Ch. w Chrzanowie. 
WARSZAWA, 10, 11. PAT. W związku z notatkami, które ukazały 

się w prasie w sprawie nadużyć w powiatowej Kasie Chorych w Chrza: 
nowie, M-stwo Pracy i Opieki Społecznej komunikuje co następuje: 

Okręgowy Urząd Ubezpieczeń we Lwowie otrzymał w dn. 24 stycz- 
nia 1927 r. doniesienie o szeregu nadużyć popełaianych w tej Kasie od 
dłuższego czasu. Dyrektor Urzędu 
przez dełegatów Urzędu i lustratorów 

zarządził natychmiast rewizję Kasy 
Okręgowego Związku Kas Cho- 

rych w Krakowie, w której też wziął udział osobiście. 
Ponieważ rewizja przeprowadzona w dniach od 25 do 28 stycznia rb. 

potwierdziła prawdziwość niektórych wysuniętych zarzutów, a w szczegól- 
ności stwierdziła fakt defraudacji 27,000 zł. popelnionej przez 2-ch funkcjo- 
narjuszów Masy Fichę i Chachulskiego zatrudnionych w filji Jaworzno 
o której tak przewodniczący zarządu jak i dyrektor Kasy byli poinformo- 
wani lecz — jak sami przed lustratorami zaznaczyli — nie zawiadomili o 
tem ani Zarządu Kasy, ani Komisji Rewizyjnej ani też władz nadzorczych 
i prokuratorskich, dyrektor Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń we Lwowie 

* dochód, 

na miejscu pismem z dn. 28 stycznia 1927 L. 865/27 zarządził skierowanie 
całej sprawy do Prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. 

Nadte na podstawie art. 100 ustawy z dn. 19 maja 1920 r. o obo- 
wiązkowem ubezpieczeniu ma wypadek choroby (Dz. U, R. P. Nr. 44 poz, 
272) zawiesił władze autonomiczne w ich czynnościach. 

Losowanie pożyczki dolarcwej. 
W dniu 1 marca 1927 roku będzie wylosowane 100 premii serji I— 

5 proc. pożyczki dolarowej na łączną 
Amer. Półn., między któremi zostanie 
larów, oraz,premja na 8.000 dolarów. 

LEON DAUDET. 

2) RREW WŚRÓD NOCY. 
ROZDZIAŁ V. 

Udany krok. 
Mieszkańcy Lugdunu byli przejęci 

sprawą Gonereta. Tajemnicza śmierć 
miljardera, artykuły z Pince-sans-Rire, 
wielkie sumy, przypadające w udziale 
trzem służącym, podnieciły i zainirygo- 
wały cichych obywatełi miasta. Are- 
sztowanie p. Notredame, osobistości 
tajemniczej, znalezienie w mieszkaniu 
jego dokumentów i fotografij, świad- 
czących, iż poslugiwał się przybra- 
nem nazwiskiem, dopełniło sensancji. 

Aresztowanie winowajcy przyjęte 
zostało z uczuciem ulgi przez urzęd- 
ników, którym fakt ten dawał moż- 
ność spokojnego wyjechania na let. 
niska. Serce zaś Cavalcata napełniło 
uczucie dumy, na myśl, iż kampanja 
jego, podjęta w obronie służby z 
„La Pocholie* odniosła zwycięstwo, 
spodziewał się więc nagrody sowitej. 

Z uczuciem ulgi przyjęli szczęśii- 
wą dla siebie wiadomość najbardziej 
zainteresowani w szybkiem zakończe- 
niu sprawy mieszkańcy „La Pocholle*. 
Po odczytaniu testamentu stosunki 
pomiędzy służbą zaostrzyły się tak 
dalece, że można było oczekiwać każ- 
dej chwili tragicznego rozwiązania. 

sumę 75.000 dolarów Stanów Zjedn. 
wylosowana premja na 40.000 do- 

Kobiety i mężczyzni, złączeni straszną 
tajemnicą, zaczęli się nienawidzieč 
równie silnie, jak silnemi były więzy, 
które ich łączyły, 

Adwokata Petitbelin ogarnęło przy- 
kre zdziwienie, nie przypuszczał on, 
iż pomoc o którą prosił Notredame 
potrzebną mu będzie w tak trudnej 
sprawie. : 

Co do p. Goneret, to radošė jej 
na myśl, iż brat jej będzie pomszczo- 
ny, zamąconą została niejasnemi po- 
dejrzeniami, iż sprawa ta jest pełną 
tajemniczych i nieznanych jej sprężyn, 

l oto nagle, kilka godzin po roz- 
mowie z Clavissem, który doniósł jej 
o aresztowaniu mniemanego morder- 
cy, p. Goneret uległa dziwnej halu- 
cynacji. Ujrzała piękną dziewczynę, o 
niezwykle jasnej i promiennej twarzy, 
ubraną w bieli i otoczoną światłością 
nieziemską; wizja ta przemawiała gło- 
sem słodkim i dźwięcznym: „Areszto- 
wano człowieka niewinnego, który 
kocha Boga. Zbrodniarz jest wolny. 
Prawda wkrótce wyjdzie na jaw.* 
Celestyna ocknęła się zdumiona i 
niespokojna. Starała się w modlitwie 
ucisnąć niepokój i dziwne przeczucia, 
które coraz silniej zawładnęły jej ser- 
cem. 

Przyjście Ciavisse'a przerwało jej 
rozmyślania. Po długich wstępach i 
przemowach, zdecydował się wypo- 
wiedzieć o co mu chodziło. 

S ŁO w 

DEBATA BUDŻETOWA. 
Ministerstwo Reform Rolnych. 

Na wczorajsžem posiedzeniu Izba 
przystąpiła do dalszej rozprawy nad 
budżetem M-stwa Reform Rolnych. 

Pos. Marciniak (CH.D) wskazuje 
na wiełe niedomagań w zakresie wy- 
konywania reformy rolnej oraz doma- 
ga się właściwej obsady Urzędów 
Ziemskich. Klub mówcy głosować 
będzie za budżetem. 

Pos. Sochacki (Kom.) skarży się 
na wzmacnianie faszystowskich osa- 
dników na Kresash. 

Pos. Malinowski (Wyzw.) oświad- 
cza, iż nie podziela optymizmu min 
Staniewicza. Tworzenie kodeksu agrar- 
nego, do którego trzeba jeszcze 80-ciu 
rozporządzeń potrwa bardzo długo, 
a tymczasem reforma rolna nie będzie 
we właściwy sposób  ргомайхопа. 
Robi się u nas ustawy tak, żeby jak- 
najdłużej trwała prywatna parcelacja. 
Stronnictwo mówcy glosować będzie 
za budżetem. 

Pos. Okoń (Rad. Str. Chl.) skarży 
się na pokrzywdzenie ludu przy par- 
celacji, osadnictwie, otrzymywaniu 

kredytów i t. d. 
Pos. Wójtowicz (Str. Chł) wnosi 

rezolucję domagającą się nowelizacji 
ustawy o reformie rołnej w tym sen- 
sie, aby przy parcelacji prywatnej 
właściciel składał kaucję zabezpiecza- 
jącą dokończenia parcelacji oraz aby 
rozpoczęte parcelacje były z urzędu 
zakończone. 

Pos. Dziduch (Str. Chł.) wnosi 
poprawkę, aby pozycję na likwidację 
serwitutów leśnych podnieść ze 
150,000 de 300,000 zł. 

Minister Reform Rulnych Sfanie- 
wicz wyjaśnia, że optymistą stał się 
dopiero w miarę prowadzenia prac w 
ministerstwie. Dziś, chociaż nie wszyst- 
ko jest jeszcze w porządku lecz po- 
stęp jest duży, a aparat ministerstwa 
nie jest zły. Wiele zarzutów jest słusz- 
nych, ale najprzód trzeba byłoby ure- 
gulować rzeczy ogólne podstawowe, 
a dopiero później przejść do szcze- 
gółów. Pod uwagę brane są nietylko 
interesy ludności polskiej, ale całej 
ludności. 

Budżet Minisęerstwa Komunikacji. 
Następnie Izba przystąpiła do roz- 

patrywania budżetu M-stwa Komuni- 
kacji. Referent pos. Chądzyński (NPR) 
podnosi, że rok ub. był dla kolei pol- 
skich przełomowy. Poraz pierwszy z 
dochodów eksploatacyjnych pokryto 
wszystkie wydatki, opłacono renty i 
procenty pożyczki kolejowej. Włożo- 
no pewną sumę w nowe linje i urzą* 
dzenia a ponadto wniesiono do skar- 
bu państwa 21,5 miljonów zł. W no- 
nym roku budżetowym koleje będą 
miały dość pomyślne warunki, gdyż 
intensywność ruchu trwa dalej, a tak- 
że po raz pierwszy od roku gospo- 
darczego 1919 koleje rozpoczynają 
rok budżetowy z poważną rezerwą 
kasową. Przedłożony budżet przewi- 
duje, że w tym roku wpłynie z kolei 
do ogólnego skarbu państwowego 
36,5 mlj. zł. Najsłabszym puktem 
budżetu jest dochód 86,000,000 zł, z 
„ładunku węzla eksportowego. Niestety 
Msstwo nie wyzyskało należycie kon- 
junktur węglowych z drugiej poło- 
wy roku ubiegłego. nie stworzyło 
rezerw ma ciężkie czasy, które mo* 
gly nastać z chwilą pogorszenia 
się konjunktur. Drugie niebezpieczeń- 
stwo istnieje w wypadkach osobo- 
wych. Wobec wzrastającej drożyzny 
zaznacza się pewne poruszenie wśród 
urzędników kolejowych. Przeciwdzia- 
łać temu można przez podwyższenie 
taryfy. Taryfa nasza nie jest dostoso- 
wana do warunków dzisiejszego życia 
gospodarczego ani też nie jest do- 
kładna, gdyż nie opiera się na kalku- 
lacji własnych kosztów przewozowych 
kolei. Liczba pracówników kolejowych 
od r. 1924 stale się zdnniejsza, gdy 
tymczasem ruch kolejowy stale 
wzrasta. 

W końcu referent wyraził  ubole- 
wanie, iż nie został zrealizowany 
projekt zorganizowania wielkiego mi- 
nisterstwa komunikacji, to jednak na- 
stąpić musi. 

Pos. ks. Kaczyński (Ch. D) zrefe- 
rował budżet .Centralnej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów żaznaczając, iż 
mimo utworzenia M-stwa, Ssjm nie 
otrzymał żadnego wniosku, któryby 
wprowadzał tę korekiurę do budżetu. 
Opłaty pocztowe są o 75 proc. niższe 
niż zagranicą. Mimo to poczty dają 

Imieniem komisji referent 
zgłasza szereg rezolucyj między inne- 
mi, aby Sejm 7.200,000 wpłacone 
przez poczty na rzecz bezrobotnych 
przeznaczył na budowę gmachów 
i ulepszenia połączeń  telegraficznych 
oraz, aby wprowadzono sporządzanie 
protestów weksiowych przez urzędy 
pocztowe. 

Po przerwie, w dyskusji nad bud- 
żetem M-stwa Komunikacji przema: 
wiał pos. Dachowski (Ch. D) mówca 
ten wykazywał, że uposażenie urzęd- 
ników kolejowych jest niskie, W 1927 
trzeba na uruchomienie mnożnej dla 
pracowników kolejowych i państwo- 

        

— Zdaje mi się, że miała pani 
intencję ofiarowania pięćdziesięciu ty- 
sięcy franków osobie, która będzie 
obecną przy aresztowaniu mordercy 
brata pani. 

— Osobie, która da pierwsze 
wskazówki, które umożliwią znalezie- 
nie mordercy... — poprawiła p. Cele- 
styna, ogarnięia nagłem  podejrze- 
niem. 

Duła twarz szefa policja okryła 
się kroplami potu. Chciwość popy- 
chała go do czynu, z którego ryzyka 
zdawał sobie doskonale sprawę, przy- 
tem onieśmialały go powaga i spo- 
kój panny Goneret, 

— Trzeba uświadomić sobie, że 
inicjatywę w tej sprawie zawdzięcza- 
my moim podwładnym, wyłącznie im, 
bez nas sprawa ta nie zostałaby tak 
szybko "uwieńczona pomyślnym sku: 
tkiem Otóż myślalem, że może naj- 
prościej byłoby wręczyć tę sumę (za 
zezwoleniem pana prokuratora Mau- 
fra'a), do mej dyspozycji. 

— Ależ, zdaje mi się, że jest to 
prawnie zakazanem — odrzekła zimno 
Celestyna, przypominając sobie wyra- 
źnie postać dziewczęcia z wizji. 

— Jest to zakazane — tak pani, 
lecz pan prokurator może w wyjątko- 
wym wypadku dać swe zezwolenie, 
gdy policja popełni krok niezwykle 
szczęśliwy... Aresztując tego ptaszka, 
ludzie moi narażali własną skórę. 

wych 263-ch miljonów zł. Oczywiś» 
cie nie będzie to możliwe ze wzglę- 
du na stan finansów Państwa. jest 
jedno tylko wyjście, amianowicie roz- 
Szerzenie podstawy podatku osobo- 
wego. Pos. Kuryłowicz (PPS) uska- 
rża się na niejednolitość organizacji 
kolejnictwa i domaga się usunięcia 
tego zła. Ponadto zarzuca ministrowi 
komunikacji, że na kolejach lamane 
są ustawy o 8-godzinnym dniu pracy, 
o urlopach i Kasach Chorych. Pos. 
Michalak (NPR) ubolewał, że sto- 
sunki służbowe na kolejačh nie są 
uregulowane. Brak pragmatyki i do- 
tychczas nie podwyższono dodatku 
mieszkaniowego pracownikom  etato- 
wym, a nie przyznano wogóle tego 
dodatku dziennie płatnym. 

W tem miejscu urzędujący wice- 
marszałem Zwierzyński oznajmił, że 
M-stwo Skarbu wniosło projekt usta- 
wy w sprawie odpowiednich zmian 
preliminarza budżetowego w związku 
z utworzeniem M;twa Poczt i Tele- 
grafów. Projekt ten będzie traktowa- 
ny jako poprawka rządowa do bud- 
żelu. 

W. dalszej dyskusji przemawiał 
pos. Łypacewicz (Wyzw) zwracając 
uwagę na konieczność unieważnienia 
długoterminowych kontraktów na do- 
stawy na kolejach stanowiących wiel- 
ki ciężar dla skarbu Państwa oraz 
pos. Ostrowski, który wypowiedziaw- 
szy cały szereg krytycznych uwag co 
do poszczególnych działów M-stwa 
Komunikacji, równocześnie z zadowo- 
łeniem stwierdził, ża koleje nasze do 
których w r. 1925 skarb dopłacał 
prawie miljon złotych dziennie,, a któ: 
re w r' 1924 dały deficytu 104 mil- 
jony, w roku ub. przyniosły wreszcie 
dochód, 

Następnie przemawiał p. minister 
komunikacji Romocki, który odpierał 
zarzuty referenta co do braku spra- 
wozdań rachunkowych. Następnie mi- 
nister prosił o przywrócenie sumy 
5,600,000 zł. na kupno fabryki «Wae 
gon». W sprawie uposażenia praco- 
wników kolejowych, minister zazna- 
czył, że polepszenie płac stoi w 
związku ze zwiększeniem dochodo- 
wości kolei. Rewizja taryfy ma mię- 
dzy inaemi na celu także wzmożenie 
dochodów. Rzecz ta poraz pierwszy 
w Polsce jest traktowana nie doryw- 
czo i będzie wykonana przez 1 sty- 
cznia roku przyszłego. 

Co do budowy nowych kolei, to 
z własnych funduszów kolej nie jest 
w Stanie zbyt wiele linij budować. 
Budowa połączenia Górnego Śląska 
z Gdańskiem i Gdynią, a Zagłębia 
ze Wschodem wymaga bardzo wiel- 
kiego kapitału. Co się tyczy wreszcie 
tępienia nadużyć, to zarządziłem zbie* 
ranie materjału, a trzeba stwierdzić, 
że materjału jest dużo. O jakiejś po- 
błażliwości mowy być nie może. Po- 
ruszywszy cały szereg innych jeszcze 

Litoini naruszyli naszą óranicę. 
Zbrojne wtargnięcie żołnierzy kowieńskich na terytorjum 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przed kilkoma dniami na granicy polsko-litewskiej w pobliżu Lyngmian 

zaszedł nowy fakt prowokacji ze strony litewskiej straży granicznej. : 
Przebieg zdarzenia tego był następujący. 
Przed kilkoma dniami o godz. 18 m. 45 patrol K. O. P'u składający się z 

kaprala Grzesika oraz st. szeregowca Górskiego pełniąc służbę na granicy 
wszedł do domu Czesnulewicza, podejrzanego o uprawianie przemytu i poma- 
ganie szpiegom litewskim. 

Dom Czesnulewicza znajduje się w odległości stu metrów od granicy zę 
na naszem terytorjum. 

W momencie kiedy st. szer. Górski wchodził do mieszkania Cz., naprze- 
ciw wyskoczył znajdujący się tam policjant litewski i grożąc trzymanym w ręku 
rewolwerem krzyknął do rosyjsku: <ruki wwierch>l 

Górski zawezwał pomocy kpr. Grzesika. 
Litwin widząc, że Górski nie jest sam wybił okno i rzucił się do ucieczki 

w kierunku granicy. 

ołnierze rozpoczęli pościg, a kiedy na wołanie <stój», znajdujący się na 
naszem terytorjum (50 metr. od granicy) pollcjant litewski nie okazywał chęci 
zatrzymania się i nadal uciekał—padł strzał. 

Wojowniczy Litwin padł ugodzony w nogę. 
Na odgłos strzałów z pobliskiej straźnicy litewskiej wypadli policjanci, 

ostrzelaii naszych żołnierzy, wpadli uzbrojeni na nasze terytorjum i pod osłoną | 
strzałów karabinowych zabrali rannego kolegę, unosząc go wgłąb terytorjum 
litewskiego. 

Charakterystycznem jest, że urzędowa kowiefiską <Elta» podaje komun 
kat o zajściu, przytaczając fakty poprostu wyssane z palca. Zdaniem <Elty> Bo- 
gu ducha winien policjant napadnięty został przez polskiego sierżanta Jabłoń- 
skiego (?), który nie ograniczając się tem, że zranił go w głowę, następnie pa- 
stwił się nad bezbronnym, broczącym krwią (PlII). 

spraw związanych z działalnością ko- 
lei p. minister oświadczył: W prowa- 
dzeniu kolejnictwa dewizą moją jest 
uzyskanie jaknajwiększej ilości prze- 
wozu, najniższych kosztów własnych, 
najmniejszego personelu i jaknajie- 
pszego uposażenia. Jest to program 
duży i niewątpliwie każdy z mych 
następców będzie pracował w tym 
samym kierunku. Mam nadzieję, że 
ten program zostanie wykonany. 

Budżet ministerstwa Skarbu. 
Z kolej Sejm przystąpił do dys- 

kusji nad budżetem M-stwa Skarbu. 
Sprawozdanie o tym budżecie przed- 
łożył lzbie pos. Michalski (Ch. N). 
Referent stwierdził, że komisja 'po 
bardzo szczegółowem rozpatrzeniu 
tych pozycyj doszła do wniosku, 
że preliminowane dochody są realne. 

W dalszym ciągu swego referaiu 
pos. Michalski zwrócił uwagę na zna- 
czenie problemu cen dla polskiego 
budżetu oraz dla produkcji. Pos. Mi- 
chalski jest zdania, że Polska jako 
kraj zniszczony wojną bez pomocy 
zagranicznej należycie swego gospo- 
darstwa krajowego nie postawi. Trze- 
ba zatem uzyskać odpowiednią po- 
życzkę, przyczem długoterminową 
nisko oprocentowaną, i pożyczka ta 
winna być nałeżycie użyta. Jednak 
sama pożyczka naszej sytuacji eko- 
nomicznie nie uzdrowi dopóki nie 
nasiąpi poprawa samych warunków 
produkcji. 

Sprawozdawca z uznaniem pod- 
nosi, że w ostatnim roku miał miej- 
sce cały szereg faktów dodatnio 
świadczących o poprawie stosunków, 
W roku 1926 poraz pierwszy mamy 
do czynienia z budżetem zrównowa- 
żonym. Nastąpiło w tym okresie zni- 
żenie stopy procentowej oraz składek 
emisji, biletów i bilonu. Nastęonie 
pos. Michalski zarzucił, że minister 
Skarbu usuwając niektórych urzędni- 
ków z Ministerstwa Skarbu nis zaw- 
sze kierował się względami rzeczo- 
wemi. 

W odpowiedzi na ten ostatni za- 
rzut zabrał glos p. minister Skarbu 
Czechowicz przyczem kategorycznie 
stwierdził, przy o©bsadzaniu jakich- 
kolwiek stanowisk w jego minister 
stwie kierował się zawsze względami 
rzeczowemi. Na tem dyskusję nad 
budżetem M-stwa Skarbu przerwano. 

„BIAŁE NOCE" 
(Prymabaleryna Jego Oesarskiej 

Mości) Reżyserja D, Buchowieckiego. 

UTRO PREMJERA 

w kinie » Polonja', 

  

    
— Pan również się narażał, pro- 

wadząc ch. To też nie będę się 
powstrzymywała od okazania wszyst- 
kim wam mej wdzięczności. Lecz 
czy jesteście pewni, iż aresztowany 
jest mordercą prawdziwym? 

— Niema najmniejszej wątpliwo* 
ści. Nie jest to bezwarunkowo  pier- 
wsza zbrodnia owego Tressana, ukry- 
wającego się pod nazwiskiem Notreda- 
me'a, Zniknął on tajemniczo przed 
dwoma laty i był poszukiwany przez 
władze. Desarnaud wysłał już zapy- 
tania do okolicy, którą ten osobnik 
zamieszkiwał pierwiej. Przyłapaliśmy 
go w chwiłi, gdy chciał dać nura ze 
swego mieszkania, miał już przygo- 
towane zapasy żywnościowe w koszy 
ku. jest to człowiek bardzo niebez- 
pieczny; towarzysz jego Vetu jest 
anarchistą. 

— Ach,—zawołała Celestyna Go- 
neret, która obawiała się ogromnie 
anarchistów. Czemuż więc nie are- 
sztowaliście go? 

— P. Desarnaud, zostawiając go 
na wolności, liczy, że jakimś krokiem 
nieopatrznym zdradzi się ostatecznie. 

— Więc niema dowodów o nale- 
żeniu tego człowieka do anarchistów? 

— Nie, to jest, właściwie... tro- 
chę... Tressan jest sprytnym jega- 
mościem, kuty na cztery mogi, bę: 
dzie się umiał bronić. Wobec prawa 
będzie miał dobrego obrońcę w 050° 

"bie Petitbelina, który jest skończonym 
jezuitą, doradcą wszystkich pobożni- 
siów Lugduńskich. 

Przejęty swą sprawą  Clawisse 
zapomniał, że osoba z którą rozma- 
wiał i od której wyłudzić miał znacz- 
ną sumę ieniężną, była znaną ze 
swych religijnych uczuć. Gdy uświa- 
domił sobie popełniony nietakt—za- 
późno m bylo. ; 

— Panie szefie policji —odpowie- 
działa zimno Celestyna Goneret,—wy- 
baczy pan, lecz mam dzisiaj dzień 
bardzo pracowity. Pomyślę o tem, 
co pan mówił i powiadomię pana o 
mej decyzji za pośrednistwem mego 
siostrzeńca Fryderyka Qonereta 

— Ale, proszę pani — nastawał 
bezczelnie Ciavisse — sprawy te mu- 
szą pozostać między nami, dlatego 
właśnie chciałem porozumieć się z 
panią osobiście. Gdyby pan Cavalcat 
dowiedział się o tem, że pani wrę- 
czyła nagrodę policji, nie omiesz- 
kałby zrobić z tego faktu głośnego 
skandalu. 

— Panie szefie, czy mam powta- 
rzać panu, że prośba pana została 
wzięta pod uwagę. 

Clavisse był niezadowolony z wy- 
niku rozmowy. Łajał i przeklinał 
wszystkich, był wściekły. Ani talent, 
ani zdolności, odwaga ani też umie- 
jętność policji nie miały już znacze- 
mia w czasach, gdy nieuczciwy dzięa- 

Ekspose min. Bartla. 
WARSZAWA, 10 li. PAT. w 

dniu jutrzejszym po zakończeniu dys- 
kusji budżetowej wice-premjer prof, 
K. Bartel wygłosi w Sejmie dłuższe 
expose. Expose to będzie słyszane 
przez Polskie Radio. 

Z Rady Prawniczej. 
WARSZAWA. 10.il. PAT. Do ra- 

dy prawniczej wpłynął projekt rządo- 
wy © postępowaniu sądowem w 
sprawie naruszenia postanowień art. 
22 Kostytucji. Rzeczony wniosek 
ustawodawczy ma na celu wvkonanie 
jednego z , postanowień Konstytucji 
w brzmieniu nmadanem jej ustawą z 
dn. 2 sierpnia 1926 r. i w sposób 
szczegółowy normuje tryb postępo- 
wania przed sądem najwyższym w 
sprawach pociągających za sobą utra- 
tę mandatu poselskiego. 
Oświadczenie Sądu Marszał. 

kowskiego. 
WARSZAWA. 10.Il. . PAT. Sąd 

marszałkowski wydelegowany do roz- 
poznania sprawy posła Wojewó: 
kiego stwierdza, że od początku swej 
pracy nie daje nikomu żadnych in- 
formacyj o przebiegu swych obrad, 

wszelkie zatem wiadomości jakie się 
pojawiły w prasie o tych obradach 
nie mają cech autentyczności, 

Prasa gdańska o flocie polskiej. 
GDAŃSK, LII, PAT. Tutejsza pra- 

sa niemiecka zaczyna z wielką uwa- 
gą śledzić rozwój polskiej floży han- 
dlowej przyczem nie ukrywa z tego 
powodu swego niezadowolenia i u- 
bolewa w związku z tem nad upad- 
kiem gdańskiej floty handlowej. Pra- 
sa gdańska stara się przytem wyka- 
zać, że nie można w tym wypadku 
mówić o swobodiej konkurencji al- 
bowiem flota polska jest utrzymywa- 
na przez rząd. Dzienniki uważają, że 
rozwój polskiej floty handlowej opar- 
ty na funduszach państwowych od- 
bija się szkodliwie na interesach Gdań- 
ska. Prasa SE nie może się po- 
godzić z faktem budowy floty pol- 
skiej i odmawia narodowi polskiemu 
przymiotów żeglarskich, dowodząc z 
przekąsem, że przymiotów nie można 
stucznie wytworzyć, są ene bowiem 
aibo wrodzone albo też można je na- 
być w ciągu stuleci. 
Konfiskata pism niemieckich 

KATOWICE, 10—1l. Rat. Wczo- 
rajsze wydania niemieckich pism ka- 
towickich Oberschlesiesche - Courrier, 
Katowitzer Zeitung i Voikswille na 
zarządzenie prokuratora uległy konfi- 
skacie za stanowisko zajęte w spra- 
wie rokowań handlowych polsko-nie- 
mieckich. 

nikarz w rodzaju Cavalcata mógł 
bezkarnie zgarniać wszystkie dochody 
z takiej sprawy, jaka się zdarza raz 
na pół wieku. 

Z Paryża przybył reporter, dosyć 
znany, który dał do zrozumienia sze- 
fowi policji, uśmiechając się znacząco, 
że pewne  niedyskrecje, dotyczące 
sprawy Gonereta, a pochodzące z 
pewnego i poważnego źródła miały- 
by wartość ogromną i byłyby opła- 
cone złotem: „Gdybym tak spalił 
Julję Loisel — pomyślał Clavisse.— 
Jutro będzie ona miała trzy miljony, 
których nie mogą jej odmówić, Dałaby 
mi sto tysięcy, co najmniej, aby za- 
trzymać kampanię przeciwko sobie. 
Wejście zaś w porozumienie z Ca- 
valcatem byłoby dla mnie ryzykowne. 
Trzeba tę sprawę rozważyć. Tembar- 
dziej, że ów Notredame — Tressan 
bezwzględnie nie jest mordercą Go- 
nereta“. 

Zaraz po skończeniu 1ozmowy z 
Ciavissem, p. Celestyna wsiadła do 
swej limuzyny, w celu zasiągnięcia 
porady w tej sprawie, którą Clavisse 
przedstawił jej. Chciała ona istotnie 
spełnić obietnicę wynagrodzenia praw- 
dziwego mściciela jej brata. Jednak 
miała przeczucie, że sprawiedliwość 
obrała mylną drogę, dzięki złym 
chęciom policji, która chciała oszu-. 
kać wszystkich, a ją—Celestynę Go- 
neret—przedswszystkiem. 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD RICH. 

Przegląd czasopism i wydaw- 
nictw. 

— Rach prawniczy, ekonomiczny i 
sociologiczny. Wyszedł z druku 1-szy ze- 

zachowuje jeszcze pewną marżę, 
która zapewniła eksport węgla pol- 
skiego już w okresie poprzedzającym 

Przyszłość eksportu 
węgla w Polsce. ) 

strajk węglowy w Anglji. 
W związku z zakończeniem straj- ako ostateczny 

ku górników w Anglji, wice-minister badań w rozważonej kwestji, Komisja 
K. Bartel zwrócił się do komisji Opinjodawcza wysunęła następujący 
opinjodawczej przy prezesie komitetu wniosek: 
ekonomicznego ministrów z prośbą o 
wyrażenie opinii co do _ przyszłości narodowym zdobył sobie pod wzgię- 
wywozu węgla polskiego. dem technicznym jedno z pierwszych 

Odpowiedź na postawione zapyta- miejsc, co zgodnie stwierdza opinja : I 
nie została ujęta w specjalnie wydanej fachowa angielska i państw skandy» wie listów zastawnych dolarowych i żytnich» 
broszurce pad tytułem: „Przyszłość nawskich. Znaczne trudności 
eksportu węgla w Polsce w związku towniejsze warunki eksportu polskie- 
z zakończeniem strajku węglowego w go węgla w stosunku do węgla kon: A soc 
Anglji“ (Warszawa 1927, str. 10, wy- kurencyjnego tak niemieckiego jak logji oraz bozata bibljografja odnośnej lite- 
dawnictwo Komitetu ekonomicznego angielskiego górnictwo polskie kom- 
m-rów). pensuje dogodniejszemi naturalnemi karnego i cywilnego 

Memorjał komisji opinjodawczej warunkami złóż węgiowych, dobremi Najw. Trybunału Administracyjnego dla 
porusza na wstępie warunki produkcji kwalifikacjami i taniością robotnika wszystkich ziem polskich. Kronika Ekano- 

miczna: rolnictwo, przemysł, handel, siosun- 

ŁO W 

od Kazimierza Wielkiego do końca wieku 
XVI (okres Jagielonów), 
do końca w. 

oryginalnych aktów w 

, 3) od końca w. XVI 
VIII, 4) okres pod zaborami i 

5) okres w Polsce Odrodzonej. W dodatku 
przytoczone są formuły aktów według usta- 
wodawstwa Zygmunta I, dawne wzory aktów 
dobrej woli, roty przysięgi służbowej i tekst 

języku łacińskim. 

QIEŁDA WARSZAWSKA 
10 lutego 1987 z. 

Dewizy i waluty: 

5 proc. warsz. złotowe 58 58,10 — 

Wilno, dnia 10 

ratury polskiej i obcej. Kronika ustawodaw- 41 pół proc. warsz.zł. 54, 54,50 К 
cza. Sądownictwo: Przegląd Orzecznictwa pu DL 

ok Sądu | ajwyższego oraz GIEŁDA WILEŃSKA. 

lutego 1927 r. 
i Banknoty. węgla w państwie w porównaniu z polskiego, odpowiednim poziomem 

krajami konkurującemi. Ogółem tere- technicznym kopalń, sprawną admi- 
my węglowe Polski zawierają 5100 nistracją i organizacją, w  szczegól- 
%m. kw. (b. zabór niemiecki—2,307, ności dobrą organizacją handlową, 
austrjacki— 2,500, rosyjski—300). Pod regulowaną przez ogólną polską 
względem bogactwa złóż, tereny te Konwencję węglową. Dzięki tym 
należą niewątpliwie do najbogatszych wszystkim czynnikom Polska ma za- 
ma świecie. Zapasy węgla obliczane pewniony eksport węgia około 12 
są na zgórą 76 miljardów tonn. Pod milj. tona rocznie, a po zawarciu trak- 
względem bogactwa zapasów ustępu- tatu handlowego z Niemcami do 16 
ja one w Europie jedynie Anglji milj. tonn. Dalsze usprawnienie orga- 
i Niemcom. Grubość poszczególnych nizacji polskiego górnictwa i polityka 
pokładów dosięga 18 m., ogółna rządowa w myśl wniosków szczegó- 
zaś ich miąższość dochodzi do nie- łowo opracowanych i przedstawio- 
spotykanej zupełnie z innych krajach nych przez Komisję Opinjodawczą 
ed 130 m. (otwór świdrowy w Rządowi Polskiemu utrwali cbecny 

- zuchowie). Memorja! stwierdza, že stan i zapewni dalszy rozwój ekspor- 
"warunki produkcji są na ogół bardzo tu polskiego węgła i wzrost we- 
"pomyślne, — są one o wiele korzyst- wnętrznej konsumcji, zmniejszy kosze 
niejsze niż w pozostałych krajach ty produkcji węgla i jednecześnie 
i ustępują jedynie Ameryce. przez pełne w ciągu roku wykorzy- 

Zespół trzech czynników jakiemi stanie załóg robotniczych zwiększy 
Są: naturalne warunki zalegania złóż zarobki w górnictwie i zapewni - 
węglowych, poziom techniczny i orga wolny ale stały wzrost dobrobyiu го- 

> _ nizacja polskich kopalń węgla i wresz- botników górniczych . * 
«cie kwalifikacje polskiego robotnika, Z. H-—ski. 
składa się razem na wynik niezmier- 
nie dia kopalnictwa polskiego korzyst- 
my — stwarza mu uprzywilejowane 
stanowisko wśród produkcji węgia w 

=== 

1 

Wystawa - jarmark nam 
całej Europie. W rezultacie tych i 
«czynników Polska produkuje węgiel SNY” W Łucku. 
najtaniej. W lutym roku bieżącego mija trzy 

Ustalenie wartości węgla polskie» lata od ostatniej  ogólno-wołyńskiej 
go w porównaniu z węglem krajów wystawy nasiennej. 
konkurujących mis jest rzeczą łatwą, Wołyńskie Towarzystwo Rolnicze, 

ge ponieważ poza wariością kaloryczną stojąc na stanowisku, iż stała kantro- 
węgla oraz jego składem chemicz- la pracy daje możność jej postępu, 
nym, wchodzą tu w grę jego wlaści- postanowiło w dniu 20, 21 22 lutego 
wości fizyczne oraz szereg innych zorganizować Wystawę-Jarmark Na- 

ki walutowe, ksonika samo ządowa. Prenu- 
meratą roczna we wszystkich księgarniach 
20 zł. 

— Henryk Drzewiecki: <Zarys dzie- 
jów nofarjatu w Polsce». Warszawa, 1927, 
str. 83, Na treść składa się przedstawienie 
dziejów sporządzania aktów dobrej woli na 
ziemiach polsk.ch i charzkterystyka osób i 
urzedów vowołanych do przyjmowania tych 
aktów. Autor dzieli dzieje sporządzania ak- 
tów dobrej woli na następujące okresy: 1) od 

Dołary St. Zjedn. 8,938 — 8,92, 
Franki francuskie 0 354 

Papiery procentowe, 

8 proc. L. Z. Państw. B. Roln. zł 100 
w zł. 145,06 (84 proc.) 

Dalarówka—5 dot. 44,85 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł, 100 35.20—34.60 

3 

Jeszcze w sprawie afery szpiegowskiej. 
W związku z wiadomością o aresztowaniuń herszta organizacji szpie- 

gowskiej Michała Łukjańca, ekspedjenta oddziału wileńskiego związku 
Spółdzielni Spożywców, —otrzymujemy ze Spółdzielni pismo, z którego 
wynika, że aresztowany pracownik był niższym funkcjonarjuszem oddziału 
i żadnych poleceń ani delegacyj na wyjazd w sprawach handlowych firmy 
wymienionemu pracownikowi instytucja nie dawała, gdyż sprawy tego 
rodzaju wogóle nie wchodziły w zakres czynności służbowych aresztowa- 

rezultat swych szyt «Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Tirai Sprz. Kupno. "Ego pracownika. 
Socjologicznego». Na treść zeszytu składają Sao 292 804 890 й > 

Sada Prozydcwła Mupliej: (wuez Piole. Lomdyń 4352 4363 4341 Potworny mord w Leśniczówce. 
Pra anos я „ Nowy-Vork | 8.95 897 | 843 : Sora Lisowskiego. «Konirola faktyszna м Nowy 32 л 2 i šoks oóFkiśl naiÓDIA, 

„Węgiel polski na rynku tniędzy- wawie o Kontroli Póketwowcje Piiec X. X. rb 22 WE 2 Zamordowanie rodziny Maslowskich, w P 

R ai Denas, Szwajcąrja 17250 17203 172,07 W dniu wczorajszym rozeszła się komendant policjj powiatu pdk. K 
ej oni z Kano: Włodhą w M A po mieście wiadomość o bestjalskim Dobowski i dr. Sumorok. Z Land- 

wych» przez A. ełmońskiego. <W spra- м , В Ą 2 = Т : 
 zastawnyc : ne Diolėss Praciūiosė Ar dokonanym w pobliżu Lan 2 przybył sędzia śledczy p. Ła- 

i - przez prof. Ohanowicza. «Przyczyny spadku z „. pożycz. konw 57 51,15 61 lwarowa. 

polskie Klecina: Ml wena rita T EE Pożyczka” kolejowa 101 — Mówiono o wymordowaniu całej Rozpoczęto śledztwo.  Wyjaśniło 
tycznych z zakresu prawa, ekonomji i socjo- SZ po 15 43,80— 49 rodziny. się, że prócz zamordowanych w 

mieszkaniu małżonków  Maslowskich 
w pobliżu domu znaleziono trup pa* 

robka Masłowskich, Cezarego Marku- 
na. Córki Masłowskich na razie nie 

odnaleziono i dopiero po dłuższych 
poszukiwaniach znaleziono zwłoki je 
zakopane w mierzwie. 

Oględziny wykazały, że morderca 

czy też mordercy dokonali zbrodni 

przy pomocy siekiery. 

Obecnie prowadzone jest energicz- 

ne śledztwo i poszukiwania przy po- 

Wczoraj rano mieszkaniec wsi 

Antokańce niejakiś Janczewski wybrał 
się do swoich znajomych, małżonków 
Masłowskich. zamieszkałych w fol- 
warku Leśniczówka odległego trzy 
kilometry od Landwarowa. 

Kiedy Janczewski wszedł do po- 

koju, oczom jego przedstawi! się obraz 

krew w żyłach mrożący. Oboje mał- 

żonkowie leżeli nieżywi z roztrzaska- 

nemi glowami. 

V“ Wraženie było tak wielkie, że Jan- > Е ю > Złoto. 
do kodca wielu KIV (okres plasłowikij, 2) Ruble..-4,75..-4,72 czewski zatrzasnął drzwi i uciekł aby mocy policyjnego psa „Gniew*, 

uw ZAEldować policji  Powiadomiono Willa zamordowanych  Masłow= 
  

"KRONIK 
  

władze śledcze w Wilnie. Na miejsce 
zbrodni wyjechali natychmiast: za- 
stępca starosty p. M, Łukaszewicz, 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 

skich od szeregu lat zamieszkiwana 
była w porze letniej przez rodzinę 
š- p. Kazimierza Wimbora. 

PIĄTBK — (0) Likwidacja miejskiego 

sz Wsch, sł. o g. 7 m, 0  tAbOTU asenizacyjnego. Przy roz- meldunkowych, 218 . patrzeniu budżetu miejskiego na rok Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- Do III Komisarjatu ul: . » „ua Nr 
jaw.NMP. Zach. sł. o g.6 m.40 _ 1927—28 Komisja skreśliła budżet cy domów przy ul: Nowogródzka 22 (czyli 10, 3, 5. Portowa Nr 2. 4,6, 10 i 12. 
įguo miejskiego taboru asenizacyjnego i Słowackiego 15 U. S.B.). Słowackiego 21 _ Do IV Komisarjatu, ul.: * Jerozolimka 

ZERA postanowila przedsiębiorstwo to zli- * c A Šis i jesakowa Nr 22,5, 8, AAS 2 оа S 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu kwidować. N Nr 54. (d. Kariai й - Ki ki Rzyło- Dobra 9, 11-19, 217 23" D wierkowa 39. 

Meteorologii Ц, 5. В, 
z dnia 10--II 1927 r. SZKOLNA. 56, 60, 62, 62-a, 64, 66, 70, 76, oraz Do VI Komisarjatu, ui.: Bystrzycka 

posesje Łukojcia, Polewskiego, Jankowskie- 39, 41, 43, 45, 45-a, 55, 53. Wojsk. Cmen- 
Ciśnienie | 168 — Kurator Okręgu Szkolnego go i Szembera. tarna 5-a, 7, 19. ® 
šrednie Dr: A. Ryniewicz wyjechał na dWU- - s222-2-225722252222x555x—5x5-0 575755 пооононн анн 
Temperatura | _ driową wizytację szkól powszechnych 15.30—16.45, Stacja nieczynna. średnia j 16 w tewarzystwie Naczelnika Wydziału 16.30—1645. Komonikat harcerski. # żałobnej karty. 
Opad za do- Dr. St, Sietkiewicza, 16.45—17.10. Odczyt p, t. <Uczczenie 
bę w.mm, j brak Powrót spodziewany jest w sobo- Stanów Z. А. Р. 1 uzyskanie zapewnienia ich Ś. p. Aleksander Zawisza. 

и tę dnia 12 b. m. przychylności, jako rezultat samopomocy ‚ ‹ ю : : 
Wiatr P, odai RE Ro. polskiego> wygł. Leopold „Dzielnością, cnotą i gorliwą wiarą, przeważający ! 'ółaocno-zać! ni PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA otnowski. : „Wszystkiemi zgoła dary ozdobiony, 

Uw a gi: Pogodnie, Minimum za я * 17.10—17.35. Odczyt p. t. <Narciarstwo „Młodzieńcze, żadną nie skażon przy- 
dobę —39C. Tendencja barometryczna spa- — Strejk rękawiczników. W w Polsce» wygł. ppułx. Aleksaqder Bobrow- [warą! dek cišnienia dniu wczorajszym wybuchł w Wilnie ski. (dział «Sport i wychowanie fizyczne»). „Jużeś w przybytkach bożych umie- 

A strajk rękawicznik w. Podłoże strejku 
URZĘDOWA eXoromiczne. jak „iwiek zarobki rę- 

—(9-Koaferencja w sprawie kawiczników ch upników  przewyž- 

17.40—18.40. Koncert. [szczony: 
„Ojczyzny miłej wyborna ofiaro! Koncert popołudniowy. Wykonawcy: 
„Patrz na żal twoich, płacz nieutu- Janina Wysocka-Ochlewska (fortep), Tadeusz 

mniej uchwyinych czynników. Przed- sienny w Łucku. Da ona bezsprzecz- 
tem Królewska komisja angielska kwa- ny obraz pracy za okres trzech ostat- 
lifikowała węgiel polski jako węgiel nich lat i zgóry można powiedzieć 
„Stcond class“, węgiel drugizgo ga- że uzyskamy wrażenie i rezultaty do- 

akcji odbudowy na terenie pasa 
zniszczenia woj. Wileńskiego. 

szają znacznie 
rzędnika, 

Rękawicz  k-mężczyzna zarabiający kron 

rzeciętny zarobek u- 

Octlewski (skrzypce, altówka), Wincenty fiony. 
Sznapper (klarnet). z „Niewcześnie zgasłeś, a pamięć twa 

18.40—19.00 Rozmaitości. [miła, 
19.00—19.25. gdczyt z działu <Radjo- „Wszystkich nas ciężkiem żalem roz- 
ika» wygł. p. Włodzimierz Stępowski. [rzewniła. Ostatnio odbyła się w Urzę zie Wo- do 100 zł. tygodniowych, obecnie 19.30—19.45. Koimunikat rolniczy. tunku; uznała Ona, iż węgiel ten nie datnie. W roku 1924 nie widzimy 

może być brany w rachubę jako jeszcze na terenie Wołynia ani jed-- 
węgiel konkurencyjny z angiel- nego gospodarstwa nasiennego, ajtem- 
skim, a to ze względu na bardziej hodowlanego. Dziś mamy 
obecne odcięcie Śląska od Szcze- hodowlę koniczyny czerwonej w Bor- 
cina, który komisja uważała za sukach (jedyną w Polsce), parę go- 
jedyny port nadający się do eksportu spodarstw nasiennych i szereg repro- 
węgla polskiego. Od chwilipowstania dukujących _ doborowe (selekcyjne) 
sprzyjających konjunktur dla wywozu nasiona zbóż uprawnych. Wiele zo- 
naszego węgla, węgiel ten spotkał się stało zrobione, lecz wiele pozostaje 
z przychylną oceną nietylko na rynku jeszcze do zrobienia. W tym celu w 
angielskim, lecz również na wszyst- czasie Wystawy organizuje się zjazd 
kich bez wyjątku rynkach, na których miejscowego rolnictwa oraz cykl wy- 
był uprzednio nieznany, Dziś już, kładów akademickich, w których 
stwierdza memorjał, nie może podle- wezmą udział pp. profesorowie Śia- 
gać żadnej wątpliwości, iż węgiel pol- niszkis, Biedrzycki, zaproszony został 
ski może co do gatunku swego kon- również p. R. hr. Dunin, który zech- 
kurować narówni z angielskim i że ce oświetlić zebranym w odpowiedni 
rozstrzygać tu będzie przedewszyst- sposób ostatnie zdobycze z zakresu 
kiem cena węgla. Jest to jedna znaj- gospodarki postępowej. 

4, cenniejszych zdobyczy jaką nam nie- _ Aczkolwiek Wołyń produkuje na- 
wątpliwie przyniósł strajk angielski. sjona roślinuprawnych pierwszorzędnej 
Zaznaczyć należy, że organizacja wartości jak np. koniczyny czerwonej sprzedaży węgla daje przewagę Pol- w większych ilościach, to jednak sce. Różnice między Polską i An- kupcy polscy mało ogólnie biorąc 
glia pod tym względem są bardzo obznajmieni są z naszym rynkiem 
znaczne. * i nie są z nim w bezpošrednim kon- 

Handel w Angiji prowadzony jest takcie. Wspomniany jarmark da im 
przez poszczególne kopalnie lub fir- możność nawiązania łączności z na- sny handlowe. Nie istaieje żadna or- szemi producentami bsż pomocy po- 
ganizacja, któraby centralizowała, bądź średuników, co sądzimy wpłynie na 
też regulowała handel i eksport węg- uzdrowitnie tak dziwnych stosunków, 
la. W Polsce zaś cały handel jest panujących w naszym handlu na- 
už przez A W zee. tak ZW, sionami, 
«Konwent 6 я 1 « - wencję Krakowsko. Dąbrowską>. Kore pr, PIŚCZ lego, ma jarmark. przybędą 
"aga "EU o Mada Sz producentów i AS: całej Polski, 
jest tu zupelnie scentralizowany. Frank aa ka ad jp iais AL 
Hodges, sekretarz  jeneralny Mię- zę względu na w jątkow, nieurodzaj dzynarodowego Związku Górników, jaki miał miejsce = ao na wyraża opinję, że <Ogólno-Poiska m 

jewódzkim, pod 'przewod ctwem p. domaga się 15 proc. podwyżki, Ko- „ _19:45—20.15, Przerwa. Prawdopodobnie „Stanąłeś teraz już w porcie szczęśli- 
komunikaty. 

20.15. Transmisja koacertu z Filharmonji 
Warszawskiej. W przerwie sygnał czasu. Ko- 

TEATR i MUZYKA, munikaty. 

wice-wojewody Malinows ego kon- 
ferencja w sprawie dal ej akcji od- biety as 30 proc. podwyżki. 
budowy na terenie gm Q„ leżących w 

sie zniszczenia w w.,ewództwie Wi- i o is - leńskica. > słój macie Ata, ma, Pokalancc. Koscert a kanos abs BE 
į kia Ks ay pp. bliższych dniach odbędzie slę koncert mao ch 
ly! wowyc rze- wigi Hryniewickiej, której osiatnie koncerty 
gorzewski, prezes okr. urz. ziemskie- w Warszawie w = „Polskim wzbudziły WYPADKI i KRADZIEŻE. 
go Łączyński, prezes dyrękcji ubez- <"tuzjazm fachowej krytyki i publiczności, = Kok Ch. Niklatowi pieczeń wzajemnych  Rackiewicz, dy- Relinoti“ Barodin, Marczewski, Szusłr, Duja: (hotel Aevrgeas) pades pobytu i aki rektor okręgowej dyrekcji Siła Nowic- wulski oraz tańce z instrumentami perkusyj- Szkaniu Maksa Uciechowicza (Szopena 1) Ki, naczelnik wydziału administracyj- nemi. ARE L zh met zj 
nego Dworakowski, inspektor role po raz drugi komedją 2 4-ch aktach T. Rit- z <Miły» braciszek. W nocy na 10 nictwa Ławrynowicz, kierownik Wy- inerą p. t. <Człowiek z budki suflera», gra- bm. z mieszkania Józeta Wajukiewicza (zauł. działu dyrekcji robót publicznych na swego czasu przeszło 400 razy pod rząd Prywatny 9) brat jego Stanisław dokonał Lensz, starosta wiłejski Nitosławski, w A a R с o ubrania wartości 500 zł. i = adeusz Rittner, znan, inu z reduto- z.owano. e D min a Aion e a ewka jego znakomitej sztuki ek OS „Dn. EI Art. Aedi z 

i otychcza. . T 
ku Rolnego Pogorzelski i kierownik GG po tiąż as a LS w. (Popławska 6) zkiwania mógł pominąć, tak żywo interesującego go kóD Stołow (Popławska 6). Poszukiwania 

W as do teatru, stosunku teatru ši; pe. ore pie we wsi. Zaboże 
i 0 publiczności i odwrotnie, i dalej teatru „ Wilejskiego w celu awienia - 

Ww wyniku obrad ustalono, ŻE w życiu i życia w teatrze. i Cia usiłowała powiesić się 18-letnia Marja wskutek wyniszczenia lasów w pasie Jak było widać z premjery «Człowiek z Kożuro. Desperatkę uratowano. Przyczyna 
p w pierwszym rzędzie powinna woki > zaciekawił nicoywaje całe samobójstwa — miłość. 
b rzeprowadzona akcja odbudo- W!no, nietyjko samą treścią, ale i sposobem yć przepi ja odbuda 
Wy, (linja okopów niemieckich), пар *ęwienik przez Redutę. 

List do Redakcji. 
Juro, na rzecz Kasy Zapomogowej Stud. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

wódzkiego Budrewicz. 

większą uwagę należałoby zwrócić na Midyków Polaków U. 5. B. «Człowiek z 
odbudowę systemem glinobitnym ja- budki зийега», ko naj: ab dd & y W niedzielę 13 bm. dwa przedstawienia jajiańszym, o ierw- е $ GiG a, ż JaC doń komedji Ritinera: «Człowiek z budki sufie- 
przed pusiakami " ?;; Bej w = A ais EA Ce 

Kami. ' . 8-ej w. — e. ntrali O Budownictwo zaś z materjałów _ — — £ Teatru Polskiego. «Codziennie o mu Panu edsktorowi oraz całej prasie Wi- ogniotrwałych uzależnione jest od E aga Hennequina i Vebera, o szalo- Jeńskiej najserdeczniejsze podziękowanie zą ukończenia akcji komasacyjnej, w nem tempie, bajecznym humorze i świetnych poparcie 
związku z czem konieczne jest wy- 

sytuacjach, ukaże się dzisiaj. ZKU n ko „Wy <Poięga reklamy» — krotochwila 
stąpienie z wnioskiem 0 zwolnienie amerykańska Cooper Megue i Walter Ha- ludności w pasie zniszczonym od ai Teatr Polski zawdzięcza co- 
opłat scaleniowych. Ponadio postano- tną sabawę, ukaże nią mę ZR 
Wiono, aby sejmiki 5 powiatów naj- - o iąg-widmo» — grany będzie spodyń oraz wszystkim bardziej zniszczonych uruchomiły w w późn og. 3 m. 30 pp.; bez wzgiędu T czasie najbliższym kursa dla instruk- 3 Spóźniającą się publiczność — przedsta- 

iek Szkolnych składa Szanowne- 

znacznej części poparciu prasy zawdzięcza. 
Jednocześnie Komiiet 

pośrednictwem Pańskiego poczytnego pisma 
wyrazić swe podziękowania wszyskim fir- 

—< 
| którzy pracą i po- parciem swem zapewnili pomsyśtwy, wyni 

<Bazaru» a w szczególności: p. Dyrektorowi 

pozwala sobie za rod. 

mom, które uczęstniczyły w Bazarze, Paniom Litwie, które raczyły przyjąć ciężkie obowiązki go- Ś. 

Konwencja gglowa» mogłaby slu- Wołyniu, a który specjalnie dotknął torów w dziale wznoszenia budowli ieS zacznie się punkiualnie. Deszówi, p. Iaż 
nasze jarzyny, zór prz, A 

A rodowy SYWanii do Wszelkich informacji udziela, jak 
glinobitnych. 

mą, roli, są Niemcy, Austrja, Węgry i 

: as i to przewaga decydująca, 

życia międzynarodowego 
regulacji zbytu węgla. osganu. dla. z nież przyjmuje zgłoszenia produ- 

Co do warunków travsportowych SEntów i kupców Wołyńskie Towa- 
mależy zdać Sobie Sprawę, że całą TZystwo Rolnicze (Łuck ul. 3 Maja, 5). 

INFORMACJE. 
istnieniu dużego rynku zbytu we- 
wnątrz kraju i na znacznej odległości, Nowe ustawy i rozporządzenia. 

około 600 klm. dzielących Polskę od Z <Dziennika Ustaw Rz. P> Nt 9, z dnia 
morza. Należy dodać do tego brak 5 Imego 1927 r.: 
spławnej rzeki lub też kanałów u- — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
możiiwiających tani transport wodny Po, al z dn. 28 stycznia 1927 r. o z 
do portów morskich. Jedynemi ryn- simowóliigo Polon zaa = Add oda 
a, gdzie trudności i koszty tran- (poz. 70; ы policji 

i : j — Rozporządzi ini - im. sportowe nie odegrywają wiekszej i P ao es az $ Ar We: awshi 

sprawie przedłużenia termi. łani Czechosłowacja, w stosunku do któ* LA komisje likwidacyjne gminnych kas rych Polska położona jest bliżej od poż czkowo-oszczędnościo wych dań jakiegokolwiek innego ee i E iskowych do Mhiaterstwa Skauta (pór: 
glowego. Od wszystkich pozostałych 71): 
rynków bałtyckich, jak też wschod- 

gółowa opracowanemi wnioskami zo- 
starą osobiście doręczone Ministrowi 
Robót Publicznych przez p. wojewodę 
Wiłeńskiego. 

— (t) Powrót majora Kirtiklisa. 
Wczoraj powrócił z Warszawy i ob- 
jął urzędowanie naczelnika wydziału 
bezpieczeństwa p. Kirtiklis. 

— (t) Inspekcja policji Bras- 
ławskiej i Święciańskiej, Komen- 
dant Wojewódzki policji państwowej 
p. insp. Praszałowicz dokonał w to* 
warzystwie p;nadkom. Grafa inspekcję 
policji w pow. Święciańskim i Bras- 

est po stronie węgla angielskiego. 
Upośledzenie Polski polega na nie- 

wicz wrócił do Wilna. 

MIEJSKA. 

— Rozporządzenie Ministra Przem: $ й 3 REY 
i Handlu + dn. 25 stycznia 1927 r. > ADAM. Miejska Komisja Finansowa zakon- 

nich i _ południowych dzieli ją nią Świadectwom ukończenia państwowych Czyła w ubiegłą środę rozpatrzenie 
dluga i kosztowna droga kolejowa. szsół rzemieślniczo-przemysłowych w Po- preliminarza budżetowego m. Wilna 
Tem niemniej Polska  taniością Zuaniu i Bydgoszczy „uses przemysło- na rok 1927—28. Komisja wprowa- 
swego węgla loco kopalnia nietylko WYch.. przewidzianych Ela i jeste dsło dziła do budżetu cały szereg zmian. i i -. wych w ustawie przemysłowej niemieckiej, z "| wyrównywuje różnicę między kosztami obowiązującej na obszarze województw po- W dniu dzisiejszym odbędzie się pa- 
frachtów lądowych i morskich, węgla znańskiego i pomorskiego (poz. 73), siedzenie, poświęcone ostatecznemu 
polskiego i węgla angielskiego, lecz zbilansowaniu budżetu, 

ła Teatru Polskiego) us; 

Koncert Józefa Śliwińskiego w С 3 Teatrze Polskim. Na niedzielnym koncer- 
Wyniki konferencji wraz ze szcze- cie znakomitego pianisty J. Sliwińskiego (Sa- 

nemu Xiędzu 
Prezydentowi Łokuciewstiemu, 

nierowi Genelli, Przewieteb- 
*ktorowi Barglewsklemu, 

pp. Dyrek- 

„„Iwym, 
„Doszedłeś mety po krótkiej przepra- 

„Proś Boga, niech nam 
[wie; 

zie miło-- 
ściwym, 

„Na Twą Ojczyznę niech spojrzy ła- 
skawie: 

(Urywek z przemówienia Chodkiewicza 
nad zwłokami Zawiszy. 
piešti VII-—-Krasicki). 

— Wojna Chocimska 

Dnia 30-g0 stycznia 1919 r. 

ataku Ukraińców, 
przodpck ju futro wartości 110 bohaterskiej obronie Bełza w kontr- 

poległ śmiercią 
walecznych porucznik pułku 3-go u- 
łanów Aleksander Zawisza. Był to 

jakby wskrzeszony 
Sprawcę duszą i postawą wspaniały Żołnierz, 

typ polskiego u- 
łana z czasów naszych  pradziadów. 
Cechowały go odwaga bezwzględna, oddziału odbudowy Urzędu Woje- tematu, jak stosunek autora, tego «człowieka zaginionego dotychczas nie dały wyników. dzielność, męstwo i zamiłowanie nad- zwyczajne do wojskowości—cechy ry- 
cerskie, wrodzone Polakowi—godny 
potomek wyżej wspomnianego imien- 
nika, W tym oficerze kawalerja stra 
ciła jednego z najlepszych swoich 
przedstawicieli. Wyróżniał się Qa wy- 
jątkowem męstwem, spokojem w naj- 
trudniejszych sytuacjach, był zawsze 
przykładem odwagi 

k л czem zyskal sobie wielki Komitet Organizacyjny <Bazaru» na rzecz jako dowódca, zaufanie swoich pod- 
władnych i szacunek 

i poświęcenia 
autorytet 

kolegów oraz 
przełożonych—był ulubieńcem całego 

<Bazaru», który swe powodzenie w pułku. 
Porucznik Aleksandor Zawisza u- 
ził się. w Wilnie 16 czerwca 1896 

roku pochodził ze starego rodu na 
był synem niedawno zmarłego 

p. Kazimierza Zawiszy, obywatela 
meza Kowieńskiej i Marji 
czów' 

z Falewi- 

Młody bohater z wybuchem woj- 
- my zaciągnął się do szeregów  wał- 

łyszymy najciekaw- 
sze utwory z repertuaru fortepianowego: 
Brahms, Chopin, Schumann, 

Artysta, po występie wileńskim, pow- «Bzza'ze» tórnie udaje się zagranicę na szereg zapo” obowiązek wiedzianych koncertów. 

Liszt i inn. 

Początek punkiwalnie o g. 6-ej wiecz. 
Kasa czynna jest od g. 11 do 9 w. bez 

przerwy. 
— Poranek-koncert S. Benoni w Te- 

atrze Polskim. W niedzielę nadchodzącą 
13 bm. 0 g. 12 m. 30 pp. odbędzie się po- 
ranek wokalny, pro; 
wypełni cc, 
Sergjusz ZYD 

in którego całkowicie 
turnóe po Polsce 

Benoni, wybitny bas-baryton. 

torstwu Glatmanom, p. Naczelnikowi Barto- CZĄCYCh, odbył kampanię 3-letnią, gdy 
szewiczowi, p. Naczelnikowej Dworakow- Zaś sformował się l-szy korpus pol- skiej i p. Taraszkiewiczowi. ski (t. zw.  Dowbora-Muśnickiego) Zasłużone powodzenie koncertów na wstąpił do 3-go pułku ułanów pol- 

wkłąda na Komitet przyjemn. i i н Ъ‘Ё…”…' '_шги a s E skich. Po pierwszem powstaniu — - 
stkom I artystom, którzy swym cencym udzia- goż pułku w Warszawie, z pierwszym łem powodzenie to zapewnili. jego szwadronem, który był wysłany Raz jeszcze serdecznie Panu Redakioro- do Galicji w obronie granic Polski, wi dziękując i i 
kiego Dai ziadii? Wyrazy WY80- wyruszył i porucznik Aleksander Za- Komitet Organizacyjny „Bazaru” Wisza. Walcząc trzy tygodnie bez 

przy Centrali Opiek Szkolnych przerwy w armji narodowej, w warun- Średnich Zakładów Naukowych kach najcinążliwszych, złożył mlode ży- w. Wilnie. cie swoje w ofierze umiłowanej Oj- Da programie: «Найа», <Cyrulik Sewil- REZUSKEYKIENNNANYWAWNWYNWMM czyźnie. Pośmiertnie został odznaczo- » ajace>, «Faust», <Mefistofel», <Don 
Juan», <Kugenjusz Oniegin», «Dama piko- 
wa», <Sadko», «Carmen» oraz romanse 1 pie- 

Ceny miejsc od 20 
Kasa czynna od 11 
— Teatr Rewji <Kakadu>. Dziś o 

godz. 7 i 9 wiecz. «Coś dla  Datm...» 
— (0) Sprawy budżetowe. w 2 częściach 15 odsłonach, pióra spółki 

W dniu wczorajszym p. Praszało+ śni rozmaitych kompozytorów. 

do9 w. bez przerwy. 

z nieograniczoną bezczeinością. Ostatnie po 
żegnalne gościnne występy ulubionego pio- 

Karola Hanusza. Ceny (miejsc senkarza 
od 75 gr. 

— Program radjostacji warszawskiej. Stanowiska chwilowo w jego rękach. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

i meteorologiczny. 

RADIO 

rewja 

ny orderem «Virtuti Militari» i Krzy- 7 $ Ą D 0 w. żem Walecznych. : 
Zwłoki jego przeniesione były do Sprawa o nadużycia w inspekto- Warszawy i da złożone as 

racie szkolnym. wązkach, obecnie przewiezione będą 
„ W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w do Wilna i spoczną obok zwłok Oj: ! Wilnie będąc na sesji wyjizdowej w Głę- ca jego Ś. p- Kazimierza Zawiszy „ bokiem przystąpił do rozpoznania sprawy i 

karnej przeciwko b. inspektorowi szkolnemu w grobach rodzinnych na Antokol- 
Szukiewiczowl i sekreiarzowi inspektoratu SKim cmentarzu. 
Chwałko oskarżonym: pierwszy o niedo- Niechaj Ci, młody rycerzu, któryś 
„eż pacanie EC ar wszystko oddał za Ojczyznę, będzie 
dy OKaDA Aa „A Crugi 0 rortrwo- tak lekka ta ziemia, jak świetlana jest * ni d h ł yy > nienie sum znajdujących się z tytnłu jego pamięć po Tobie, którąś zostawił w 

Sprawa potrwa cały dzień. Obronę wno- pułku, w rodzinie i wśród rodaków. 
sić będzie mec. M. Engel z Wilna. 

m8 

 



Nowości wydawnicze. 
— W. Świątkowski: <Suwalszczyzna 

i okolice Nadniemeńskie> oraz <W do- 
rzeczu Narwi». Str. 53 i 61. Liczne ilustra- 
cje i mapki. Warszawa 1927. 

Wcale udatne dwie wycieczki po kraju. 
Antor opisuje je lekkim stylem a z dobrą zna- 
jomością przeszłości i teraźniejszości zwie- 
dzanych stron. Cechuje obie prace gorące 
ukochanie ojczyznianego zagona. Strona ty- 

graficzna wydawnictwa bez zarzutu. Wię- 
sze niż «Suwalszczyzna» posiada zalety na- 

racji, planu ogólnego, oraz części ilustracyj- 
nej opis stron Łomżyńskich (<W dorzeczu 
Narwi»). Życząc ebu książkom największego 
rozpowszechnienis, zachęcamy autora do 
dalszych po kraju wycieczek. Wdzięcznem 
je sercem przyjmie nasz czytający ogół. 

— «Bibljoteka Humorw. Wydawnic- 
two Mortkowicza. 1927, Dwa dotąd ukazały 
się tomy: <Bon Mot Dowcip francuski w 
panoramie wieków». Zbiór anegdot oraz fra- 
zesów uwidoczniających na przykładzie: 
sztukę powiedzenia właściwego słowa we 
właściwem miejscu, oraz opowieść Gogola 
<Kłótnia Iwana Iwanowicza z Iwanem Ni- 
kiforowiczem». «Bibljoteka» ma zamiar ob- 
jąć wszystko, co powstało w liraturze z du- 

cha dowcipu, satyry, groteski, ironji, żartu, 
parodji. 

— W «Wiadomościach Literackich» 
(Nr. 6): rozmowa z Ireneuszem Plater-Zyber« 
skim bezrękim, <zrujnowanym obszarnikiem, 
kresowcem», — jak siebie sam nazywa — 
któremu nagle pisarskie zapachniały laury 
(oczywiście, o ile laury wogóle pachną). P. 
Plater-Zyberk pisze... nogą. Kto nie wierzy, 
niech popatrzy na ilustrację w <Wiadomo- 
ściach». Na razie ma zamiar napisać replikę 
«Kobiety i Żony» na «Mężczyźni i mężo- 
wie» Magdaleny Samozwaniec. Następnie 
zabierze się do pisania pamiętników. W 
tymże numerze: bardzo ciekawa rozmowa 
z piof. Władysławem Leopoldem Jaworskim 
nietylko o romantyzmie i uniwersalizmie, o 
p- J. N. Millerze i Zegadłowiczn lecz nawet 
© reformie rolnej. 

— W «Przeglądzie Powszechnym», 
krakowskim, za luty, zwraca przedewszyst- 
kiem uwagę rozprawa prof. T. Zielińskiego 
«Pierścień Szajloka i pierścień Nibelunga» 
Dalej J. Pagaczewskiego studjum nad iko- 
nografją św. Stanisława Kostki (ilustracje); 

© W sobotę dnia 12-go lutego 
1927 r. o godz. 1l-ej wiecz. 

SŁO 

Echa bohaterskich lotów. 

Dar firmy a«Lorraine-Dietrich» dla pułk. Rayskiego i kpt. 
Orlińskiego. 

Zarówno szef naszego lotnictwa wojskowego, świetny <as» lotniczy, 
pułk. Rayski, jak i kpt. Orliński oraz st. sierżant Kubiak odbyli swe wspa- 
niałe światowe raidy powietrzne na samolocie 
w silnik «Lorraine-Dietrich». 

«Breguet», zaopatrzonym 

Wobec świetnego wyniku lotów, fabryka Lorraine zwróciła się obe- 

cnie do Prezydenta Rzplitej, oraz ministra spraw wojskowych, Marszałka 

Pilsudskiego z prośbą o zezwolenie ofiarowania polskim lotnikom cennych 

upominków. Mają je stanowić: dla pułk. 5. G. Rayskiego i kpt. Orlińskie- 
go—samochody z tej fabryki, dla sierż. Kubiaka zaś—suma pieniężna. 

Dar swój dyrekcja fabryki uważa za akt wdzięczności dla bohaterskich, 
lotników, którzy dokonali tak potężnych lotów z silnikiem „Lorraine*, co 
uzależnione było od ich umiejętności pilotażu i obchodzenia się z silni- 

kiem. A loty te odbywały się na tak olbrzymich przestrzeniach, jak: Pa» 

r — Mandiko — AGE $ Tunis — Morze Śródziemne — Turcja — 
Warszawa — pułk. Rayski z sierż. Kubiakiem, oraz Warszawa — Tokio 

— Warszawa kpt. Orliński z sierż. Kubiakiem. : ) ‚ 

Marszałek Piłsudski już wyraził swą zgodę na ofiarowanie lotnikom 

upominków. 

ATI I D INS TITAN A E ENA NTIPNIKINKEIA A T ST MDR 

dr, Skibińskiego <Francja a Polska w latach 
1674—1683». Na innem "miejscu postaramy 
się zapoznać czytelników «Słowa» z bardzo 
pouczającemi wywodami «Przeglądu Pow- 
szechnego», co do błędu popełnionego przez 
dziennik paryski <Action Frangaire» a potę- 
pionego przez Kościół. 

— Jerzy Kamiński: <Kalendarz-Pora- 
dnik Kolejowca Polskiego na rok 1927. 
Rocznik drugi. Wilno. Nakład i druk J. Za- 
wadzkiego, odznacza się temiż, co zeszłoro- 
czny. zaletami, które podnosiliśmy gorącemi 
słowy. Dobra to książka, sumiennie opraco: 
wana. Informacje o Polsce i o kolejnictwie 
wogóle doprowadzone do najświeższej daty. 
Wskazówki praktyczne, dogodny format, kie- 
szonkowy, tabele historyczne i statystyczne. 

— Bibljoteczka Historyczno-geogra- 
ficzna. Tania (30 groszy tomik), pouczająca, 
interesująca. Między innemi ukazały się 
świeżo: St. Strumpi-Wojtkiewicza: «Grób na 
Falklandąch», <Zemsta lorda Fishera», <Kor- 
sarze 1914 r.» i <Rzjdy łodzi podwodnych». 

  

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 

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

utrzymanie rodziny. 
Henryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
  

  

  

w salach teatru „KAKADU“ Dąbrowskiego 5. 

„Wielka maskarada pendez - vous całego Ollna 
Maski nie obowiązują. Bufet na miejscu. Wstep 3 złote. Bilety wcześniej 

  

Rysownik „DUNCIO“ 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winjety, ilusiwację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia-piekarnia «Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej.   
  

= do nabycia w kasie teatru „K AK ADU*“, Dabrowskiego 5. 

4 е z Dziś będą wyświetlane filmy: 

Aliejski Kitenatograf | „DELFIN FRANCJIS san nous anos 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY i nad program <DEDEKTYW w SPODNICY» komed a w 6 aktach. 
BALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

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

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gr. 

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

KASA CZYNNA; w niedzieję i ówięta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30 
w inne dnie o godz. 5-tej. 

  

Kino-Teatr $ 

„Polonia“ $ 
ul.;A. Mickiewicza 22, 

| +
+
 

  

Dziś ostatni dzień! 

Śpieszcie ujrzeć! Złodziej z Bagdadu 
z Douglasem Fairbanksem 

Dia uczni i młodzieży dozwolone!   
  

PRZETARG : 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem przetarg na wydzierżawienie 

niżej wymienionych objektów rolnych i wodnych. 
  

  
  

  

wo 

  

Kino-Teatr 

„Helios“ 
ul, Wileńska 38.   0

0
0
9
0
0
 

„ĆMY PARYSKIE* 
Złota serja arcydzieł europejskich! Potężny trójgłos miłości i poświęcenia 

Wielki dramat nowoczesny. 
Elizejskich. Wyuzdanie speli 

Arcyfilm odznaczony Królewską Nagrodą w Londynie. 

  

oraz |uxusowego 
i gwarantownego 

wyrob. własn. fabryki 

+
 

Uwaga! 

Największy konfekcji, galanterji 

OBUWIA 
poleca D.-H. W. Nowicki 

Wilno, ul. Wielka Nr 30, telef, Nr 908. 

Ceny konkurencyjne, p. p. wojskowym 
i urzędnikom dogodne warunki kupna. 

$ 
Ф 

| 

Ф>
 

  

  

PLACOWKA POLSKA 
MEBLOWA 

S. MAKOWSKI—Zawalna 15. 
mając 36 lat praktyki w dziale 
mebilowym—wypelnia gustownie 
i tanio wszelkie zamówienia 

oraz opakowanie mebli. 
Zwiedzemie zakładu do kupna nie 

obowiązuje.       
    

E L kamienny opałowy, + 

E L kowalski, 3 
EL drzewny, 

z dostawą do domu poleca $ 

om Handlowy „Marpol* $. 
M. Jędrzejkowski. 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

dostawą Wegiel 7: 
w tę plombowanych wozach 

ny najniższe, ; 

Jagiellońska 3 m. 6, M. Deull*" | tel. 811. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

WĘGI 
WĘGI 
WĘGI 
KOKS, 
D 

  

= 

Ėė      
  

opalowy i 
kowalski z 

  

  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

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

na lewo, 

[ meble | 
solidne 
najtaniej nabyć 

można w D.H. 

      

INTELIGENTNA 

WDOWA, 
praktyczna, 

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

  

  

  

pielęgnowania i i i 
Ilość cent. metr. ży-lo & Rie la Porter su 3 Sikorski s... 

Obszar ob- lia rocznie względj$ z _ Ы przychodzącą, lub na |. „alna Nr30 
NAZWA OBJEKTU GMINA nie klg. ryby od fo Z$ wyjazd. Ad. listownie, 

a A jektu w ha Įktėrych rozp: czni 24775 Od Do nl. 3-90 maja d. N< 7 Ечининиия 
т się licytacja Р m. 17 Teresy Ostoja, tarszy robotnik 

z zh s : 8 rolny on 
abryka zabawe! potrzebn OB JE K dE o : о a Ša šoda: 1044i) FE drewnianych kon: i kaj, 

i ; rg w Starostwie w Wilejce powiatowej dn. r. o godz. 10-е)). poszukuje Królewska 9 m. 2 Powiat Wilejski (przetarg P zastępcy A Wilno i od 8 do 9 g. rano. 
i i Wiažyūska 147,75 83,08 q żyta 625 | .15.111.27 15.11.33 „ Województwo 2 ać Da S dima Rakowska (Eka- Wileńskie, Przy zgło WEZ 

# poz. w Moło- " 100 15.111.28 Z kd oe = rajdowa wyda i ,37 13 q żyta SSE „IL. + ai wa ” 
geamie) > Ass rancji Zgłoszenia do я ną przez P. K, U. 

Е 3 ‚ ini i wigciany na imi 
Powiat Šwieciafiski (przetarg w Urzędzie gminy Duksztańskiej dn, 10 III 27 r. o godz. 10-ej). i PUB. Aa Ass Bobrow. 

i i iciszki 2,67 15 q żyta 600 #Э 15.11.33 ЗА О0 skiego ze wsi Niedź: 3. | Maj. Tumalin z folw. Wieliciszki Duksztańska 122, - iadki, iny Głe- 
4.| maj. Symoniszki Ruskie » 102,50 | 75 q żyta 600] „o »› » » ” е A Poskiej M sw 

2 DRA 
Powiat Brasławski (przetarg w Starostwie w Brasławiu dn 3 III 27 r. o godz. 10:ej szych poszukujemy BR 

: ž la solidnyc TTD dobrze ume: i Plusk: 39,33 27 q żyta 180 э ” оэ э » » оОг 

a r Dryświacka 8, |usóażya | $0| ma» | usa | "Domi. | Powane, potrzebne 
” Е i | 264 žyta | э „» nnn 7.| tol. Wejkszy Smolwefiska <ZACHĘ TA> „Pożądane 8.| koi. Polanka Nr 6 Rymszańska 36,93 | 3,40 q żyta 5] pu w» Gdańska 6, tel. 9.05 ać Porai 28 

Powiat Oszmiański (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pi. M. Magdaleny Nr 2 pok. 27 dn.8 III 27r. o godz. 10-ej) area Ketczer, 

9. |  Osinówka (stawisko) Smorgońska 580. | STR 60 | | 1528 R SIS 

Powiat Wilefisko-Trocki (przetarg w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie pl. Magdaleny Nr. 2 pok.27 dn. 811270 godz. 10-ej) й 

i 387 15.lil.30 ta przy maj. Worniany Worniańska 51,90 45 q żyta SE 

1. Grunia ka a Działuny-Dunajówka | Szumska 29,39 | 30 q żyta 200] „и» nun» ° 

О ВОН К ТАСО №: Е 
"1 Przetarg odbędzie 

      
Powiat Wilefisko-Trocki 

i dniu 8 III 27 r. o godz. 10-ej w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie 
Sa nictwa i Weteranji pl. Marji Magdaleny Nr 2pok. Nr 27), 

      
w Wydziale Rol- 

Grupy 

10.| Jez. Łowis Orańska 60 | 60 klg. ryby 30|  11V.27 1.1V.38 

Powiat Święciański 

is, Bsł' agoła, ' 

BRZ S aaa, 3 Janiska 90,34 | 181 kig. ryby 90 ы a 
22 Jez. Kreton i Kretoniszcze Zablociska 931,18 | 2000 kig. yrby |1000] , „ » Z 
55 | Jez. Giruciszki i Kierocie (wstęp) Łyngmiańska 925 92,5 klg. ryby AA RSE 

Powiat Brasławzki 

zd 115 23 klg ryby 10] „„» ia . Egiinka Smołweńska g R 

4. kt Dziśniszcze, Róża (wstęp), Olk- 
ж ena, Żyłma, Tj Pa 

aa poeta aż Rymszańska 1295,04 3800 kig. ryby | 1800 nnn WW 

3; Powiat Wilejski. 

33-a;| Rzeka Wiija od Świetlan do Zalesia Żodziska 13 | 75 klg. ryby 5] »n» EZ 

Powiat Dziśnieński 

148 Jez. Dołhoje (wstęp) Prozorocka 32 15 klg. ryby 15 э » э szo 

Powiat Postawski 

е 85 „, $wi ka, Swita, Worwiero- 
у 

' я Ro, Głuboczyca i Swietłość jeiewóka kat. 

(wezpa) kowicka 16647 | 90 kig. ryby ana al S   
Wszelkich informacji, › 

Wydziatu Rolnictwa i Weterynarji O 

            
h warunków przetargu udziela Inspektorat Majatkėw Pahstwowych 

ji od godz 11 do 13 codziennie, oprócz dni świątecznych. 4054- VI. 

    

  

  

DOKTOK { 

D, ZELDOWIGZ 
chor, WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKT ÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 

RY! E i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 i od 46 
ul.Mickiewicza24 

tel. 277. 
\. 

   
     

   

   

  

      

  

  
    r. Nr. 31. 

Akuszerka 
W! Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 

i de ją) Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

Lokujemy 
najdogodniej sumy 

pieniężne 
na oprocentowanie 

Dom H.-K. . 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6. 

" Telef. 9—0 

ekcji francuskie. 
l 4 go, udzielam. 

Rutynowana 
nauczycielka,  Mickie+ 

wicza 45 m, 4 od 
10-ej do Lej. 

o sprzedania flet 
D niedrogo, 

dowiedzieć się: 
ul. Antokolska 74—8. 

Dąbrowski. 

  

      

    

Poszukuję w centrum 
miasta 

POKOJU UMEBLOW. 
z RSE 

wejściem. Oferty do 
biura ogłosz. 5. Juta- 

na, Niemiecka 4, 
telef, 222, 

  

OŚRODEK 
majątku ziemskiego 
175 ha, Ornej 100, 
łąk około 50 ha, 
reszta las. Pałac 
12 pokojowy. Duży 
odgród owocowy. 
Staw zarybiony. 
Doskonały komplet 
budynków gospo- 
darczych. blisko 

Wilna sprzedamy 
niedrogo 

Dom Handl.'Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05       

    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ožynska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie i usu, 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom 1 uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 3.1 1927 r. pod Nr. 5518 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5518. Firma: Saże Kasryjel, Siedzi» 
ba w Wilnie, ul. Niemiecka '2. Przedmiot—sklep ka- 
peluszy. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel — Saże 
Kasryjel, zam. tamże. Nr. 4056—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 3.11 1927 r. pod Nr, 5517 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5517. Firma: Sajet Judel. Siedziba 
w Wilnie, ul. W. Stefańska 14. Przedmiot — sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1906 roku. Właściciel 
Sajest Judel, zam. tamże. Nr. 4057—Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 3.U 1927 roku pod Nr. 5515 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. |1—5515. Firma: Mowszowicz Ajzyk, 
Siedziba w Lidzie, ul, 3 Maja 61. Przedmiot—sprzedaż 
mebli. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel—Mow- 
szowicz Alzyk, zam. tamże. 

Do Rejestru Handiowego Dział 
w Wilnie w dn. 3.11 1927 roku pod 
nięto: 

Nr. 4058—VI 

A Sądu Qkr. 
Nr. 5514 wciąg- 

R. H. A. 1.—5514. Firma: Mogilnik Chana. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Zarzeczna 9, Przedmiot — skiep 
galanterji. Firma istnieje od 1910 roku. Właścicielka— 
Mogilnik Chana, zam. tamże. Nr. 4059—VI 
  

wydawca Stanisław Mackiewicz Redakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za cgłoszeria Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

W rolach głównych: 1VOF NOWElIO, „jpiękn. mężciyzny świa 1zAbEJIa JeanS, 
fascynującą 1 egzotyczna NINA VANNA. Seansy o g. 4. 6, 8 1 10 m. 15 w. 

Przepych pałaców na Polach 
unek na Montmartrze. 

0
0
0
 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 3—li, 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5513. Firma: 
ba w Wilnie, uł, Trocka 11. 
niowy* Firma istnieje od 1921 
Margolis Sara, zam. tamże 

Do Rejestru Handlowego Dzi 
w Wiinie w dniu 3.1 1927 
nięto: 

1927 r. pod Nr. 5513 wcią- 

Margolis Sara. Siedzi- 
Przedmiot—sklep tytu- 
roku. Właścicielka — 

Nr. 4060—VI 

a! A Sądu Okr. 
r. pod Nr. 5512 wciąg- 

R. H. A. 1—5512,—Firma: Lewin Mejer. Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. I. Jaikowa 5. Przedmiot—sklep ka: 
wałków futer. Firma istnieje od 1927 roku. Wiaści- 
ciel—Lewin Mejer, zam. przy ul. Wielkiej 41. 

Nr. 4061—VI 
Do Rejestru Hanoiowego Dział A Sądu Okr, w 

Wilnie w dn, 3—li. 
R. H. A. |— 

dziba w Wiłnie, ui. I. Szklana 8. 
obrzynków skór. Firma istnieje od 
ściciel—Kremer Szmuel, zam. tamże. 

Do Rejestru Handtowego Dzi 

1927 r. pod Nr. 5511 wciągnięto: 
5511. Firma: Kremer Szmuei. Sie- 

Przedmiot—skiep 
1917 roku, Wła- 

4062—Vi 

ał A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3—1. 1927 r. pod nr. 5510 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5510. Firma: Kowarska Chana. 
Siedziba w Wilnie, uł. Ostrobramska 20. Przedmiot— 
kawiarnia i cukiernia, Firma istnieje od 1913 roku. Wła- 
ścicielka—Kowarska Chana, zam. tamże. 4063—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3—ll. 1927 r. pod Nr. 5509 wciągnięto: 

R. H. A. I[.—5509. Firma: Kiejn Sora. Siedziba 
w Wilnie, ul. W, Stefańska 13. Przedmiot—skiep ga- 
lanterji. Firma istnieje od 1913 roku. Wlašcicieika— 
Kiejn Sora, zam. przy ui. W. Stefańskiej 20. 

4064—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. w 
Wilnie w dn. 3—ll. 1927 r. pod Nr. 5508 wciągnięto: 

К Н, А. 1.—5508 Firma: Joffe lta. Siedziba w 
Wilnie, ul. M. Stefańska 3. Przedmiot—sklep smarów, 
otrąb i siana, Firma istnieje od 1901 roku: Właści- 
cielka— joffe lta, zam. przy ul. M. Stefańskiej 4, 

4065—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3—II. 1927 r. pod Nr. 5507 wciągnięto: 

R. H. A. |.—5507. Firma: Joc 
Wilnie, ul. Niemiecka 24. Przedmi 

Zelik. Siedziba w 
ot—sklep czapek. 

Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel— Joc Zelik, 
zam. tamże 4066—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3—l. 1927 r. pod Nr. 5506 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5506, Firma: Jakubowicz Mowsza. 
Siedziba w Wilnie, ul. Il. Jatkowa 9. Przedmiot— 
wędzarnia sledzi. Firma istnieje od 
ścicieł— Jakubowicz Mowsza, zam. tamże. 

1920 roku. Wła: 
4067— VB 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3—II. 1927 r. pod Nr. 

R. H. A. 1.—5505. Firma: Ger: 
dziba w Wiinie, ui. Archanielska 
skiep spożywczy. Firma istniejs od 
ściciej—Gerszman Szejna, zaw. tamże. 

5550 wciągnięto: 
szman Szejna. Sie- 
30. Przedmiot— 
1916 roku. Wlas 

4068—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 1—li. 

R. H. A. L.—5503. Firma: As 
1927 r. pod Nr. 5503 wciągnięto: 

s Rywa. Siedziba 
w Wilnie, ui. Nowogródzka 35. Przedmiot—skłep 
spożywczy. Firma istnieje od 1918 roku, Właściciel- 
ka—Ass Rywa, zam. tamże. 4069—VI 
  

Do Rejestru Handiowego U ział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 1.li 1927 roku pod Nr. 5502 wciąe 
gnięto: 

R. H. A. 1—5502. Firma: Wrocławska Szejna. 
Siedziba w Wilnie, ul. Stefańska 
sklep zakąsek, piwai wody sodowej, Firma 

Właścicielka — Wrocławska cd 1925 roku. 
zam. tamże. 

14. Przedmiot — 
istnieje 
Szejna, 

4070— Vi 
Du Rejestiu Handiowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 1—ll, 1927 r, pod 
nięto: 

Nr. 5501 wciąg- 

. , ROH. A. 1—5501. Firma: Widuczańska Rocha. 
Siedziba w Wilnie, ul. Kaiwaryjska 39, Przedmiot — 
sklep materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1924% 
roku. 
tamże. 

Właścicielka — Widuczańska Rocha, zam. 
4071—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 1—li 1927 r. pod nr. 
nięto: 

5500 wciąg» 

R. H. A. I.—5500 Firma: Sznejder Zelik. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwalska 12. 
wiarnia. Firma istnieje od 1920 ro 
Sznejder Zelik, zam. tamże. 

„. „Do Rejesru Handlowego Dzi 
Wilnie w dn. 1—lI. 1927 r. pod Nr. 

Przedmiot — je 

ku. Р Właściciel — 
4072—VI 

at A Sądu Okr, w 
5499 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5499, Firma: Reznicki Jankiel. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Suwaiska 21. Przedmiot — ski 
alanterji, Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel-- 
eznicki Jankiel, zam. w Lidzie przy ul. Mackiewi= 

cza 51. 

Do Rejestru Handlowego Dzi 
Wilnie w dn. 1—li 1927 r. 

4073—VI 

ał A Sądu Okr. w 
pod Nr. 5498 wciągnięb: 

R. H. A. 1.—5498 Firma: Pilowska Pesia. Śt- 
dziba w Wilnie, ul. Zawalna 60. 
spożywczy. Firma istnieje od 1927 
ka—Pilowska Pesia, zam. tamże. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Or. 
r. pod Nr. 5497 wcią- w Wilnie w dn. 1h 1927 

nięto; 
R. H. A, L—5497. Firma: Por 

ba w Wilnie, ul. Wilkomierska 10. 
Spożywczy. Firma istoieje od 1927 
Portnoj Lejzer, zam. tamże. 

Do Rejestru Handlowego Dz 
w Wilnie w dn. LII 
nięto: 

ciel—Orzechowski Newach-Calko, z 
Nr. 4076—VI 

De Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Qkrw 
Wilnie w dniu 1—1! 1927 r. pod 
gnięto: 

„ R.H. A. 1.—5405. Firma: Ofman Rachil. $- 
dżiba w Lidzie, ul. Czerwona 4 Przedmiot — się 
obuwia. Firma istnieje od 1925 roku, Wlašcicielk— 
Ofman Rachil, zam. tamże. 

1927 r. pod Nr. 5496 wcią- 

R. H. A. 1.—5496. Firma: Orzechowski Newah-- 
Calko. Siedziba w Lidzie, ui. Mackiewicza 2. Przde 
miot—sklep skór. Firma istnieje od 1913 r. Wła$gj- 

Przedmiot—skl:p 
roku, Właścici- 

4074—VI 

tnoj Lejzer. Siedj- 
Przedmiot —skip 

roku. Właścicie— 
Nr. 4075—V 

1а} А Sądu Or, 

am. tamże, 
x 

Nr. 5495 wią- 

4077-VI 

        

 


