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Bal RreSOWY 
U przyjaciół Mioskali. 

W Azji, przeważnie w Chinach, 

wychodzi 10 pism emigracji rosyjskiej. 
W Europie wychodzi ich 20, Szeroko 
rozlała się emigracja rosyjska w pań- 
stwach: Jugosławji, Czechosłowacji, 
Niemczech. Stolicą jej jest stolica 

świata Paryż. Wydawnictwa i ruch 
polityczny rosyjski emigracyjny jest 
subsydjowany przez dwa państwa sło: 

wiańskie: Jugosławję i Czechosłowację, 
| Jugosławja jednak woli mieć do czy- 

nienia z dawną cesarską biurokracją 

i przez jej ręce wspomagać emigran- 
tów. Czechosłowacja subsydjuje wszel- 
kie partje, przeważnie jednak lewicowe. 

W. Pradze założyli swoją główną 
kwaterę es.-Erzy. 

! Rozpolitykowanie wśród emigracji 

rosyjskiej jest ogromne. $W jednej z 
księgarń rosyjskich słyszałem taką roz- 

mowę: Jakaś pani chce kupić sobić 

powieść i mówi do księgarza: „Chcia- 

łabym coś pomanarchicznieje, ale 

umiarkowanie, |nie tak, żeby odrazu 

samego Krasnowa*. Więc nawet po- 
wieści się kłasyfikuje według odcieni 

politycznych. W. karykaturze o emi- 

gracji rosyjskiej da się powiedzieć, 
iż każdy emigrant Rosjanin stanowi 
osobną partję, która się dzieli na le- 

wicę, prawicę i centrum. Co nie prze- 
szkadza, že taka partja chce pertrak- 
tować narówni nietylko z innemi 
partjami do siebie podobnemi, lecz 

ministerstwami spr. zagr. państw niee 

podległych, przemawiając jako strona 

do strony.į 

Wszystkie te partje, składające się 
przeważnie naprawdę z jednego lea- 
dera i dwuch członków, z których je- 

den jest niewątpliwie trochę „,na pra. 
wo* od leadera, a drugi trochę „na 
lewo* — nie mają zdaniem naszem 
żadnego znaczenia politycznego. Emi- 
gracja rosyjska interesuje dziś bada- 

czy psychologji narodów, historyków 
ruchów ideowo”politycznych—nie inte- 

Ра 

trzežwych dyplomatów jest to i žerra 
incognita i terra exotica. Czy takie 

odrzucenie 

wszelkiego realnego znaczenia emi- 

gracji jest racjonalne, to jeszcze zo- 
W każdym razie badanie, 

klasyfikowanie, wertowanie podziałów 
partyjno-politycznych wśród emigracji 
rosyjskiej byloby wysiłkiem wymaga- 
jącym wiele pracy, a zupełnie niepro- 

resuje zupełnie dyplomatów. 

zupelne, bezwzględne 

baczymy. 

dukcyjnym, zupełnie czczym. 

Jest jeden podział, jedna linja Dlatego siedzi na emigracji, pracuje 

cesami, wierząc widać w potęgę ar- 

gume. tu. 

Jeżeli tę grupę nazwałem realną, 

to oczywiście nie dłatego, że wierzy 

ona w potęgę argumentu, w demo- 

kratyzację Rosji, w zbawienie które 
ma przyjść przez formy demokratycz- 
ne, przez wolne głosowanie. Wiara 

w możliwość Rosji pariamentarno- 

demokratyczno-republikańskiej wyda- 

je mi się tak dalece Śmieszną, że 

lekceważenie umysłowości ludzi, któ- 

rzy mogą w coś takiego wierzyć, za- 

bija we mnie współczucie do tra- 
gizmu, który się mieści w tej bezna- 

dziejności. Pan Milukow zresztą nie 

wyrzeka się koncepcji dyktatora, któ- 
ryby stosunki w Rosji uporządko- 
wał, lecz oczywiście celem przyspo- 

  

odbędzie się DNIA 20 LUTEGO 1927 r. w nowourządzonym lokalu przy uliey Zawalnej Mr 1. 

Dochód przeznaczony na wyjątkowo biednych znajdujących się pod opieką Związku Kresowego. 

Znaczenie Wielkiego Księcia opiera 
się nietyłe na jego walorach, ile na 

nicości wszystkich innych czynników 

politycznych na emigracji. Czynnik 

ten to partje, a każda partja to jej 

leader, to człowiek o bardzo ograni- 
czonych wpływach. Wejdźmy teraz 
w położenie państwa, któreby wpadło 

na myśl nawiązać jakoweś rokowania 

z emigracją, właściwie nie wiedziałoby 

z kim gadać. Rozmowy z całą chmarą 

leaderów partyjnych z osobna byłyby 

robotą nad wyraz ciężką, rozmowa z 

nimi wszystkimi frazem jest nie- 

możliwa, gdyż za nic na świecie nie 
zechcą się zejść do jednego pokoju. 
Stąd wyrasta znaczenie W. Księcia» 

który jakkolwiek liczy bardzo mało 

politycznych organizacyj za sobą (bo 
nawet kozacy emigranci są wobec sobienia narodu do form demokra- 

tycznych. 
Realizm grupy, którą nazwałem 

realną, lecz niekonsekwentną, polega 

jego osoby raczej neutralni), to jednak 

osobą swoją reprezentuje jakiś stalszy 
fundament, aniżeli partja polityczna, 

na wyrzeczeniu się zasady interwen» jest bowiem symbolem , dawnego 
cji obcego mocarstwa (co jest realne, TEżimu, jest byłym Wodzem Naczel- 

bo państwa się nie kwapią do tej NYM, jest wreszcie sztandarem warto- 

funkcji) oraz wyrzeczeniu się walki Ści monarchicznych. 
z bolszewikami siłą zbrojną. Wielki Książe nie jest pretenden 

Niekonsekwencje natomiast tej tem do tronu (nie może nim być 
grupy polegają na tem, że skoro pochodząc z linji „trzeciego syna Mi- 

wierzy jedynie w pracę wewnątrz Ro- Kołaja I, podczas gdy żyją desct- 

sji, to pocóż siedzi zagranicą? Praca denci obu dwuch pierwszych synów 

publicystyczna na wolności oczywiście tego Cesarza). Jego zwolennicy chcą 
jest potrzebna, Hercen pracował w Z niego mieć nie Cesarza, lecz wodza- 

Neapolu i Londynie, aby wałezyć z dyktatora. Jest on raczej Horthym, 

caratem, łecz nie wzywał miljonów niż pretendentem, zastępcą monarchy 

ludzi by także siedzieli zagranicą. Jest nieobecnego. Cyryl Włodzimierzowicz, 

tu niekonsekwencja oczywista, którą któremu zakwestjonowano prawa do 
należy tlómaczyć przez oportunizm. tronu—posiada je niewątpliwie, lecz 
Praca bowiem polityczna w Sowdepji nikt go nie lubi i nie broni, Monar- 

jest stokroć więcej niebezpieczna te- chiści poprostu zdetronizowali swego 

raz. Owe więzienia, katorgi, areszty, Cesarza, a teraz szukają kompromisu 

owe administracyjne zeslania za cza« godząc się, jako na przyszłego Cesa- 

sów cesarskich, nad któremi tyle łez rza, na syna W. Ks. Cyryla. Władi- 

i żółci wylała Europa, to przecież mir Kiryłłowicz ma lat 9, biedne 

igraszki i pieszczoty w porównaniu carskie pacholę przyszło na świat 

z praktykami państwa socjalistyczne: kilka miesięcy po detronizacji ostat- 

go. Toteż z obozu lewicy tylko tacy niego cara. w 

ideowcy czystej wody, jak ks. Paweł _ Nierealność koncepcji interwencjo- 

Dołgoruków odważają się pojechać nistów polega na tem, że istotnie 

do Bolszewji, gdzie zresztą pp. bol- niema na globie państwa, któreby chcia- 

szewicy zaraz ich wsadzają do wię- ło oddać tę usługę emigracji rosyj< 

zienia, Liczba prowokatorów i agen- skiej. Każdy z emigrantów jest dyplo- 

tów sowieckich wśród emigracji jest matą i każdy innemu państwu chce 

ogromna. ё proponowzć sojusz. Nawet Stanom 

Teraz przejdźmy do następnej Zjednoczonym tłómaczy się, że nie 

grupy konsekwentnej, lecz nierealnej. dadzą rady z Japonją bez wskrzeszenia 

Ta grupa wie czego chce, chce wró- Rosji. Lecz istotnie, kto mógłby emir 

cić do Ojczyzny z bronią w ręku. gracji dopomódz: 4 
Niemcy zadowolone są z dzisiej: 

demarkacyjna. którą uwzględnić na- nad motliwem skupieniem -swych sił, szego stanu rzeczy, "gdyż Bolszewja 

należy, jest to podział całej emi- 

gracji rosyjskiej na dwie grupy: 

jedna z tych. grup jest realna, 

lecz niekonsekwenina, 

druga jest naodwrėt nierealna, lecz 
konsekwentna. 

Grupę realną lecz niekonsekwentną 
+ stanowią ludzie, którzy wyrzekają się 

bieławo dwiżenja (czytaj: interwencji 
obcego mocarstwa) a nadzieje swe 
pokładają na zmianie stosunków we- 
wnątrz Rosji. Gdy się im mówi, że 

| system komisarski skutkiem zsolidary- 
| zowania absolutnego wielu dziesiąt- 
| 

| odpowiadają, iż takiejewenementy, jak 

| ustanie monopolu handlu" z Zagra- 

| aicą-i t. p. mogą zmusić Sowiety do 

| przejścia do metod bardziej liberal- 
nych przy wyborach do Sowietów, 

a z niemi pojawi się w samym SOo- 

ieckim ustroju mnóstwo ludz! no- 

ch, którzy pracą swoją, rozłożoną 

'zywiście na latajmoże dziesiątki lat, 

zdołają sowiecki system przekształcić. 

Niewykluczone jest także, że zaburze* 

nia wewnętrzne mogą ten proces w 

Sowdepii'przyśpieszyć, lecz najpoważ- 

| niejsi ludzie w tej grupie realnej, a 
| nie konsekwentnej, jak np. p. Milu- 

| kow, są: przeciwnikami „wywoływania, 

| Czy yśgpółdzizłania ze wszelkiemi eks- 

, ków tysięcy komisarzy z ustrojem o- 

| becnym — jest nader silny w Rosji, 

a zwłaszcza troską jej jest, aby ofi- jest ich sojuszniczką. Francję, Wło- 

cerowie i żołnierze, zajęci pracą za: chy należy wyłączyć. Pozostaje Anglja. 

robkową na emigracji, nie zatracali ; Na tej niewątpliwie dużo nadziei 

poczucia łączności między sobą, nie SiĘ buduje, ażtakie wypadki jak obec- 

zatracali charakteru organizacji woj- na ekspedycja chińska podsycają te 

skowej, który teraz [posiadają dzięki nadzieje. Lecz właśnie wśród emi- 

zbiórkom i wysyłanym przez siebie gracji rosyjskiej bardzo dużo się mó- 
depeszom. . wi © bezsilności Anglji. — Bezsiła 

Konsekwentnie jest mówić: pro- Anglji płynie z Azji Anglja ma tak 

ces ewolucyjny może  porpierwsze rozciągnięty front. 
trwać lat sto, po-drugie z tej ewo- Teraz dopiero przystępuję do 

łucji może wyrość nie ta Rosja, którą sprawy, „dla której piszę właściwie o 

kochamy, lecz cjabii wiedzą co. W emigracji rosyjskiej. Temat to dosyć 

każdym razie nawet przyśpieszenie Gelikatny, gdyż nie mam danych na 

tego procesu ewolucyjnego nie może obronę swej tezy, która niewątpliwie 

się obejść bez impulsu z zewnątrz,  Urazi wielu Rosjan-emigrantów. Oto 

Ten impuls z zewnątrz w języku zagadką Ęnadziei emigrantów-Rosjan 

danej grupy zowie się biełoje dwiże- jest Polska. 

nje, lecz każdy rozumie, a tembardziej w r. 1925 słyszałem w Sofji o. 

rozumieją to emigranci rosyjscy. że Powiadania, że państwa bałtyckie i 
zbrojna ekspedycja narodowców ;ro- Polska sprzymierzone z wojskami 

syjskich nie może się obejść bez po- Emigracji ruszą na Bolszewję. To sa 

mocy obcej. Do zasady interwencji mo opowiada się dziś w kołach żoł- 

się nie przyznają, bo nie chcą być w nierskich emigracyjnych, zmęczonych 

położeniu «dziada który mówił do | daniami beznadziejnie długiem 
obrazu, a obraz do niego ani razu» WYCZEKIWaniem. 

łecz niewątpliwie i w sobie inter _ SA to plotki. Plotki być „może pu- 

wencji i na idei interwencji opierają SZczene z całą świadomością fałszu. 

swe nadzieje, swe kalkulacje, całą Ale te płotki rodzą się w atmosferze 

swoją przyszłość, swoje wszystko, tęsknoty i atmosferze nadziei. 

Grupa ta, konsekwentna i niereal- Na gruncie tych plotek skonfron- 

na, o tyle jest silniejsza, iż do niej tować należy opinię polską z opinią 

należy W: ks. Mikołaj Mikcłajewicz. © Polsce zagranicą. Prawda, że emi- 

Delegacja Polska opuszcza Berlin. 
Pismo d.ra Prądzyńskiego do pełnomocnika niemieckiego. 

WARSZAWA, 15—|I. Pat, Pełnomocnik polski da rokowań gospo* 
darczych polsko-niemieckich dr. Witold Prądzyński wystosował w Berlinie 
dnia 15 b. m. do pełnomocnika niemieckiego dr. Lewalda pismo następu- 
jącej treści: 

Panie Pełnomocniku. Mam zaszczyt potwierdzić odbiór pisma Pana 
Pełnomocnika z dnia 12 b. m. oraz zakomunikować, iž rząd polski przy+ 
jął do wiadomości decyzję rządu Rzeszy, dotyczącą przerwania rokowań 
prowadzonych w Berlinie. Ponieważ zakomunikowane mi przez Pana Pełe 
nomccuika powody decyzji rządu Rzeszy wychodzą po za ramy rokowań 
handlowych, nie uważam z mej strony za możliwe podejmować w tej spra- 
wie dyskusji. Widzę się wszakże zmuszony stwierdzić, że zdaniem mego 
rządu przerwanie prowadzonych w Berlinie rokowań nietylko nie było 
wskazane, lecz utrudnić może jedynie i opóźnić pożądane w przekonaniu 
rządu polskiego porozumienie gospodarcze między obu krajami. Przy tej 
sposobności widzę się również zmuszony stwierdzić, że delegacja polska 
została zaskoczona w przykry sposób formą jednostronnego odwołania w 
ostatniej chwili przez stronę niemiecką toczących się prac komisyjnych. 
Z uwagi na wspomnianą decyzję rządu Rzeszy mam zaszczyt zakomuni- 
kować Panu, Panie Pełnomocniku, że w myśl otrzymanych od swego rzą 
du instrukcyj delegacja polska do rokowań handlowych polsko-niemieckich 
opuszcza Berlin nie tracąc nadziej, że rząd Rzeszy nie zechce w przyszło- 
ści przez swoje stanowisko udaremnić podjęcia na nowo pertraktacyj o 
zawarcie traktatu handlowego. 

Komunikat delegacji polskiej. 

BERLIN, 15. il. PAT. Delegacja polska do rokowań handlowych 
ogłosiła w dniu dzisiejszym komunikat w odpowiedzi na komunikat Biura 
Wolfa, który zawiera poważne odchylenia od przedstawienia sprawy jaki 
dała dęlegzcja polska w swoim komunikacie o stanie pertraktacyj z dn. 9 
lutego, 

„ Odchylenia fe odnoszą się przedewszystkiem do sprawy osiedlania 
Się, w której delegacja polska oświadczyła gotowość przyznania tych 
samych praw obywatelom państwa niemieckiego o ile;chodzi o wkroczenie 
na obszar Polski, pobyt i osiedlenie, jakie przyznane zostaną obywatelom 
państw najbardziej uprzywilejowanych, W każdym razie stwierdzić należy, 
że zasadniczo osiągnięte już zostalo pomiędzy obu delegacjami porozu* 
mienie co do punktu traktatu handlowego, które ze strony niemieckiej 
uważano za najważniejszy, a mianowicie sprawy wyjazdu, pobytu i osiedla- 
nia się. 

Pozatem komunikat ten omawia życzenia delegacji niemieckiej co do 
gwarancji stosowania postanowień wizowych poza klauzulą największego 
uprzywilejowania co do wjazdu, pobytu i osiedlenia, co wydaje się rzeczą 
nieuzasadnioną tembardziej, że obecne stosowanie tych postanowień jest 
pomimo isiniejącej wojny gospodarczej ogromnie liberalne. Dlatego  dele- 
gacja polska nie miała żadnego powodu do wprowadzania do traktatu 
handlowego postanowień, które nieznane są wszystkim innym  traktatom 
handiowym świata, Co do stanu rokowań komisji dla spraw  taryfowarcel- 
nych, tu także osiągnięte zostało poważne zbliżenie. 

W sprawie obu punktów wysuniętych przez komunikat półoficjalny 
niemiecki należy zauważyć że nie da się urrzymać twierdzenie, że strona 
polska nie poczyniła wzajemnych koncesyj. Delegacja polska nigdy nie 
miała wątpliwości co do tego, iż uwzględnienie jej głównych życzeń po- 
ciągnie za sobą poważne,dałeko idące ustępstwa ze strony Polski. 

Prasa francuska o zerwaniu rokowań. 
PARYŻ. 15.II, Pat. Zerwanie rokowań polsko-niemieckich wywołało 

w tutejszej prasie obszerne komeniarze. Jacques Bainville na łamach „Li- 
berte* przeprowadza paralelę między systematycznemi zaczepkami nie- 
mieckimi względem Francji przed wojną, a obecnem zachowaniem się 
Niemiec wobec Polski Niemcy nie pogodziły się z myślą istnienia nie- 
podległej Polski i wcześniej czy później chcą wywołać a konflikt z 
Polską w nadziei zgniecenia jej. Tą samą nienawiścią pałają Niemcy i do 
Czech, którym grozi takie same niebezpieczeństwo, jak i Polsce. 

„Temps* uważa, że błahy pretekst obrany przez Niemcy dla zerwa- 
nia rokowań handlowych z Polską dowodzi kompletnej zmiany frontu 
Berlina względem Polski w związku z dojściem do władzy nacjonalistów. 
Zerwanie rokowań—pisze dalej dziennik—wzbudzi przekonanie, że po- 
ważne komplikacje, wobec których nikt nie może pozostać obojętnym 
grożą pokojowi Europy. Zachowanie się Niemiec wobec Polski jest tem 
więcej godne pożałowania, że obecna sytuacja Polski wzbudza bezwgzlęd- 
ne zaufanie i wiarę w coraz większą konsolidację państwa polskiego i w 
jego niezachwiane mocarstwowe stanowisko, dowodem czego są ostatnie 
oświadczenia ministra Zaleskiego oraz wicepremiera Bartla, 

Jeżeli są w Berlinie osoby, które marzą o możliwości zgnębienia 
Polski przez monstrualną koalicję reakcji niemieckiej z bolszewizmem ro- 
syjskim, to wypadki przekonają ich niebawem, że są w błędzie. Polska 
nietylko kosztem ciężkich ofiar stworzyła swą armję, pozwałając jej za- 
pewnić obronę granic własnemi siłami, lecz nadto dyplomacja polska przez 
zawarcie szeregu traktatów potrafiła zdobyć niezbędne poparcie dla sta- 
wiania czoła wszelkim ewentualnościom. Diatego też trudao jest zrozu- 
mieć chęć Berlina wywołania komplikacyj. Grubo mylą się Niemcy, jeżeli 
rzypuszczają, że stworzone przez nich utrudnienia gospodarcze skłonią 
olskę do wejścia na drogę ustępstw politycznych. Żaden rząd polski — 

pisze «Temps»—nie pozwoli na jakiekolwiek zmiany w wykreślonych przez 
traktaty granicach. Jest to fakt niezbity, którego nie zdoła przemóc po- 
ШуКа nienawiści i intryg nacjonalistów niemieckich. 
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gracja rosyjska nie jest siłą realną, naszego państwa, co nawet ujemne 
że nienormalne warunki bytu wytrą- ma refleksy w polityce międzynaro- 
cają tych ludzi z równowagi i popy- dowej, to znów zagranicą olbrzymia 
chają na drogę fantazji. Lecz oto jlość- spadkobierców jednego z naj- 
skonstatujmy jedno, że ,skoro spo- większych mocarstw Świata żyje na» 
łeczeństwo polskie w znakomicie prze- dzieją, że od nas otrzyma pomoc. 
ważającej części jpomniejsza wagę Cat. 

  

Sejm i Rząd. 

Wyjazd Prezydenta Mościckie 
go do Poznania, 

WARSZAWA, 15 II. PAT. Jutro 
we środę o godz. 2-ej popołudniu 
specjalnym pociągiem Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wy- 
ježdža na kilkudniowy pobyt do Pa- 
znania. W programie podróży pana 
Prezydenta zaszła ta zmiana, że wa- 
bec choroby nie będzie Panu Prezy- 
dentowi towarzyszył wicepremjer Bar 
tej, natomiast udają się z Panem Pre- 
zydentem minister komunikacji Ro- 
mocki, oraz minister Rolnictwa i D.P. 
Niezabytowski. 

O odpowiedzi rządu na in- 
terpelacje. 

WARSZAWA, 15 II. PAT, Polą- 
czone komisję prawnicza i regulami- 
nowa senatu powzięły w dniu dzisiej- 
szym następującą uchwałę: 

„Wysoki Senat uchwalić raczy: Z 
powodu pisma Pana Prezesa Rady 
Ministrów co Marszałka Senatu z 
dnia 11-go grudnia 1926 roku N. 17995 
Senat stwierdza, że uchwała rządu w 
sprawie nieudziejania odpowiedzi na 
interpelacje zgłoszone przed zamknię- 
ciem ubiegłej sesji Senatu, jest nie- 
zgodna z konstytucją i regulaminem 
obrad Seriatu. Senat wzywa rząd do 
udzielania odpewiedzi na wszystkie 
zgłoszone zgodnie z regulaminem 
interpelacje, co do których termin u- 
dzielenia odpowiedzi już upłynął”. 
Sprawa ta została umieszczona na 
porządku dziennym jutrzejszego po- 
siedzenia Senatu. 

Życzenia Polski w rocznicę 
koronacji Ojca Sw. 

" WARSZAWA. 151. PAT. P. mi- 
nister spraw zagranicznych Zaleski w 
imieniu rządu wysłał do stolicy apo- 
stolskiej depeszę następującej treści: 
«Jego Eminencja kardynał Gaspari— 
Watykan, Rzym. Mam zaszczyt pro- 
sić Waszą Eminencję o łaskawe przed- 
stawienie jego Świętobliwości najgo- 
rętszych życzeń jakie rząd polski 
składa z okazji rocznicy Jego koro- 
nacji. (--) August Zaleski, minister 
spraw zagranicznych». 

W odpowiedzi otrzymana została 
następująca depesza: „Jego Eksce- 
lencja Minister Spraw Zagranicznych 
— Warszawa. Przyjmując hołd i ży: 
czenia Waszej Ekscelencjj z okazji 
rocznicy swej koronacji, Ojciec Św. 
dziękuje i przesyła Waszej Eksce- 
Jlencji życzenia pomyślności oraz bło- 
gosławieństwo apostolskie. (—) kardy- 
nał Gasparri, sekretarz stanu. 

Szkolnictwo Polskie na Sląsku 
_ WARSZAWA, 15. II. PAT. Dziś 

na posiedzeniu sejmowej komisji o: 
światowej, po referacie posła Kornec- 
kiego w sprawie wniosku Z. L. N. 
o szkolnictwie na Górnym Šjąsku 
przyjęto rezolucję następującej treści: 
1) Sejm wzywa rząd do przeciwdzia- 
łania germanizacji ludności polskiej 
przez szkoły mniejszościowe niemiec- 
kie zakładane i utrzymywane nasku- 
tek agitacji Volksbundu dia dzieci 
polskich, wskutek tendencyjnego inter- 
pretowania konwencji genewskiej 
przez prezesa komisji mieszanej na 
korzyść Niemców, 2) wobec skarg 
wniesionych przez Niemców do Ligi 
Narodów, Sejm wzywa rząd do ener- 
gicznego działania w tej sprawie i 
wykazania na forum Ligi narodów 
uprzywilejowania Niemców na pol 
skim Górnym Śląsku i' pokrzywdze- 
nia ludności polskiej po stronie nie« 
mieckiej, 3) Sejm wzywa rząd do jak- 
najrychiejszego uregulowania ustawo* 
dawstwa szkolnego w województwie 
śląskiem przez przedłożenie odpo- 
wiednich projektów ustaw sejmowi 
śląskiemu oraz zasadniczego uzgod- 
nienia statutu śląskiego z Konsty« 
tucją Rzeczypospolitej, ` 

Odroczenie obrad nad zmia- 
ną ordynacji wyborczej. 
WARSZAWA, 15 ll. Pat. Sejmo- 

wa komisja konstytucyjna wyraziła 
życzenie odroczenia obrad nad spra- 
wą zmiany ordynacji wyborczej do 
Sejmu, a to ze wzgłędu na to, że 
niektórzy członkowie komisji pragną 
bliżej zapoznać się z projektami wnie- 
sionemi przed kilku miesiącami, U- 
chwałono odbyć w następnym tygod- 
niu dwa posiedzenia: jedno w spra* 
wie projektu zmian w ustawie © 
zgromadzeniach i w sprawie zmiany 
art. 26 Konstytucji, drugie zaś posie- 
dzenie w czwartek 24 b. m,



ECHA KRAJOWE 

  

Z życia rolniczego, 
W dniach od 30-go stycznia do 

2-go lutego rb. odbyły się w Świrze 
4-dniowe rolniczo-budowlane kursy, 
ostatni dzień których był zarazem 
organizacyjnem zebraniem  Spółdziel- 
czej mleczarni. Należy podkreślić z 
pełnem uznaniem i zadowoleniem 
fakt, iż Świr obudził się i zwartym 
frontem ruszył do walki o dobrobyt 
gospodarczy. Środkami wałki są nie 
bezowocne narzekanie i bierna ospa. 
łość, tak charakterystyczna dla obec- 
nego rolnika, lecz świadomy celu i 
zbiorowy czyn. Świr — jedno 'z naj- 
większych miasteczek pow. Święciań" 
skięgo, scala swe grunta. Posiada od 
czerwca dobrze działającą Kasę ‘зрб!- 
dzielczą, zorganizowaną  wysiłkami 
miejscowych osadników i członków 
Kółka Rolniczego. 

Kursy otworzył przemówieniem 
Prezes Kółka Rolniczego w Świrze p. 
Swiechowski, poczem witali: pp. Za- 
stępca Starosty — Piekūtowski i In- 
spektor Samorządu Gminnego Przez- 
domski. Miejscowy wójł, ożywiony 
jaknajlepszemi chęćmi zaofiarował dła 
Kółka Rolniczego pokój w urzędzie 
gminnym, przeznaczony na czytelnię 
oraz siedzibę Zarządu Mileczarni. Na 
kursy uczęszczało do 200 słuchaczy 
i zainteresowanie było ogromne. Cha- 
rakter wykładów do końca był u- 
trzymany w formie jakaajdostępniej- 
szej i praktycznej. Tablice, świetlne 
obrazy z dziedziny rolnictwa i hodo- 
wli, wykresy z wyników „doświadczeń 
nawozowych i odmianowych w pow. 
Swigcianskim, demonstrowanie piodo- 
zmianow založonych u miejscowych 
kółkowiczów pp. Rutkiewiczów z 
Nadbrzeża i p, Garbowskiego z 
Bakszt ogromnie ułatwiały wykłady. 
Prelegenci w osobach — Inspektora 
Hodowli Zw. K. R. z. Wil. p. Osie- 
cimskiego i agronoma powiatowego 
p, Genjusza byli zasypywani pytania- 
mi. Popyt na literaturę rolniczą był 
nadwyrez ogromny, bo sprzedano 
przeszło 200 egzemplarzy książek o 
najpożyteczniejszej i popularnej treści. 
Miejscowi  kółkowicze prenumerują 
szereg pism rolniczych. 

Najwięcej aktualną sprawą poru- 
szoną 'w czasie kursów bylo ©mó- 
wienie możliwości osuszenia olbrzy- 
miego terenu łąk, położonego w zle- 
wisku rzeki Straczy, Struny, oraz je- 
zior Swirniszcze i Głuche. Osuszenie 
tego terenu rowami otwartemi i regu- 
lacja wymienionych rzek zapewnia dla 
powiatu do 25000 kwintali dobrego 
siana, warłość którego stanowić bę- 
dzie 50 proc. obecnego budżetu Sej- 
miku Swięciańskiego. Na ukończenie 
planu robót w bieżącym roku Wy- 

dział Powiatowy wyasygnowuje zł. 
3000, a miejscowa Rada Gminna 
zł. 200. \ 

Jednakże najważniejszym wynikiem 
kursów było założenie mieczarni. Jest 
ona już 3-cią z rzędu, zorganizowaną 
przez miejscowy Powiatowy Związek 
Kółek Rolniczych, ponieważ pierwsza, 
obecnie największa na Wileńszczyź- 
nie, powstała dnia 28 II, 1926 r. w 
Tupalszczyźnie i obecnie znajduje się 
na terenie pow. Wilejskiego, druga 
zaś została zorganizowaną 19 XII. 
ub. r. w Mielegianach. 

Miejscowy Sejmik, nie zważając 
na krytyczny stan finansowy, umoż!i- 

- wił Powiatowemu Związkowi Kółek 
Rolniczych udzielenie ostatnio po- 
wstałym mleczarniom zwrotnych bez- 
procentowych zapomóg po 1.500 zł. 
dla każdej. Do mleczarni w Swirze 
przystąpiło 66 członków ze 192 kro- 
wami. Są projektowane filje w Sze* 
mietowie, Konstantynowie i Straczy. 
Zarząd w osobach pp. Jurasowa, 
Subko i Ledaka daje zupełne gwa- 
rancje, iž mleczarnię poprowadzi do- 
brze. Miejscowy ks. Dziekan Holak, 
zaofiarowując dla mleczarni odpo- 

  

KOBIETA FATALNA 
Józef Jankowski: „Miłość ar- 

tysty". Szopen i pani Sand. War- 

szawa. Gebethner iWolff 1927. 

Pedniecenie wywołane głośną spra* 
wą wzniesienia w Warszawie pomnika 
Szopena tudzież tak niepospolitym 
międzynarodowym, odbytym w War- 
szawie Szopenowskim turniejem pja- 
nistów, musialo mieć swoją reperkusję 
nietylko w prasie lecz i w literaturze 

książkowej. Uległ mu, temu podnie- 
ceniu, poeta, mistyk i filozof Józef 
Jankowski, przewodniczący konwen- 
tykułowi warszawskich teozofów, o- 
kultystów i matempiryków, tłumacz i 
komentator dzieł Fioene- Wrońskiego. 
Obrócił się cały w stronę gdzie w 
pośrodku mniej więcej Francji, © pa: 
"reset kilometrów od Paryża, w staro- 
dawnej siedzibie wielkopańskiej, pod 
konarami odwiecznych kasztanowych 
drzew spoczywa od pięćdziesięciu 
oto równo lat prochem znikomvm 
autorka „Indjany*, „Lelji* i.. „Luk- 
recji Fiorjani*—obrócił się na Zachód 
i z nad brzegów Wisły cisnął cięż- 
kim wyrazem jednym: J'accusel 

O co oskarża nieboszczkę panią 
Sand p. Józef Jankowski? A no, — 
rzecz nie nowa. O to, że nietylko za- 
truła Szopenowi z dobrych ośm lat 
życia lecz i skróciła to życie tak bar- 
dzo drogocenne dla Polski, ba, dla 
całego świata. Oskarża ją, precyzując 
ściślej, o to, że zaraz po przybyciu 
z chorym Szopenem na Majorkę na 

wiedni lokal i lodownię, umożliwił 
tem samem jej uruchomienie w Swi- 
rze, które prawdopodobnie nastąpi 
w pierwszej połowie marca rb. 

Kółkowicz. 

DANIUSZEW 
(pow Swięciański). 

W tutejszem Domu Ludowym R. 
O. K. w okresie od 7—! do 10—]l 
odbył się kurs kroju i szycia pod 
kierownictwem instruktorki  przybyłej 
z centrali. Kurs obejmował bielizniar- 
stwo i krawieczyznę. Na kurs zapi- 
sało się 30 uczenic, ukończyło 25. 
Każda z uczenic, szyjąc biliznę dam- 
ską ozdobiła ją haftem oraz oznaczy* 
ła literami. 

Przy końcu kursu każda z ucze- 
nie wyhaftowała swój monogram, nie- 
które zaczęły  haftować serwetki. 
Większość uczenic wykazała zdol- 
ności i szybką orjentację w pracy. 

S. R. 

PANFIŁOWSZCZYZNA 
(pow. Postawski) 

Mosarski Dom Ludowy, najstar- 
szy z domów R.O.K., wykazuje stałe 
zwiększające się zainteresowanie u 
miejscowej łudności, a nie będąc w 
stanie zadowolnić mieszkańców dal: 
szych, dla których wskutek odległoś- 
ci 5—8 klm. Mosarz jest niepodręcz- 
ny, wytwarza nowe ogniska kultury 
zależne jednak od Kola R.O.K w 
Mosarzu. Nowe placówki są mniejsze, 
powstają przeważnie w wioskach 
szkolnych i noszą nazwę świetlic R. 
'O.K. Takie Domy-Świetlice zależne 
od Koła Mosarskiego powstały w 
Lužkach, Sautkach i Panfiłowszczyź- 
nis. Z przyjemnością podajemy ten 
fakt do wiadomości ogółu, interesują- 
cego się życiem wsi wiłeńskiej, pod- 
kreślając go jako zjawisko bardzo 
„pożądane przy dalszym rozwoju pra- 
cy Kol. Na utworzenie silnego Kola 
często brak sił inteligentnych — sy- 
stem zaś konstelacyjny, jak go nazy- 
wamy z jednym ośrodkiem jest god- 
ay naśladowania, gdyż nie rozprasza 
sił, 

Na zebraniu inauguracyjnem w 
'Panfiłowszczyźnie, które się odbyło 
pod przewodnictwem p. Jana Mich- 
niewicza i asesorow pp. Jozefa Jur- 
kiewicza i Delfina Buko wybrano na 
kierowniczkę domu p. Stanisławe Ja- 
kowicką. Są wszelkie dane, iż dzielna 
i ofiarna w pracy społecznej kierow. 
niczka w prędkim czasie zdoła przy- 
sporzyć państwu szeregi dzielnych 
„obywateli kraju. Szczęść Bożel 

Z. S-ki, 

MIADZIÓŁ 

Odbyło się ogólne zebranie człon- 
ków Koła Gminnego В O, K. м 
Miadziole. Przewodniczył vice prezes 
p. Walerjan Perkowski w asystencji 
członków pp. Jana Rreczyckiego, 
Kazimierza Łobacza, Aleksandra Hat- 
ko, Norberta Horodniczego, Józefa 
Ciupińskiego i kierownika Domu Lu- 
dowego «p. Mieczysława  Amańko. 
Obecnych na zebraniu 40 czlonków. 

Na porządku: 1) Poświęcenie czy- 
telni Domu Ludowego; 2) ustalenie 
kierunku pracy na przyszłość; 3) wol- 
ne wnioski, 4 
«4, O godzinie 4 proboszcz ks. Ło- 
bacz dokonał „poświęcenia, następnie : 
wyłaśnił cel i dążność Domu Ludo- 
wego, zachęcając do wspólnej współ- 
„pracy. Poczem zabrał głos p. Anańko, 
omawiając drogi, jakiemi ma postępo- 
wać rozwój Domu Ludowego, a mia- 
„nowicie: uruchomienie czytelni i za- 
prowadzenie w jaknajszybszym czasie 
radjo. Obecnie uruchomiona czytelnia 
składa się z.bibljoteki i 22 pism, z 
tego dzienników 7 i tygodników 15. . 

taki go pognała forsowny spacer, że 
aż pierwszym został rażony krwoto- 
kiem, co było... początkiem tragicz- 
nego końca; oskarża o nieoszczędza- 
nie wątłego wogóle zdrowia Szepena 
—w sposób najrozmaitszy — o roz- 
draźnianie go, o szarpanie mu ner- 
wów, a na ostatek o podsunięcie mu 
„tikczemnej czary piołunu*, powieści 
„Lucrezia Floriani*, gdzie Szopen 
znalazł zdefigurowany, opaczny, о- 
szczerczy swój własny wizerunek 
(książe Karol) odmigniony na gorsze, 
skreślony rozmyślnie takim przez pa- 
nią Sand dła rehabilitowania siebie w 
opinji ogółu... 

Potwór nie kobieta. Tak, ale pra- 
wie nieświadoma tego, co czyni; po 
części zaś nie mogąca powstrzymać 
się aby nie uczynić tego lub owego 
pod nieprzezwyciężonym imperatywem 
—natury własnej. Ach, ta „natura” 
pani Sand! 

Akt oskarżenia, przyznać trzeba, 
skrojony wdzięcznie, artystycznie, z 
niemałą fantazją i z temperamentem 
pisarskim. Fragmentarny jest w ogól- 
nym charakterze, mozajkowy. Tu na- 
racja epiczna, tuż zaraz kawał suro- 
wego materjału dokumentowego a o 
parę stronic dałej... rekonstrukcja po- 
etycka, tak, rekonstrukcja, np. sceny 
z historycznem „Om vous adore* lub 
np. momentu kiedy Szopen przęczy- 
tawszy (pod okiem śledczem pani 
Sand) powieść „Lucrezia Fioriani* w 
rękopisie, składa go na biurku: 

— No, i cóż? —zagadnęła. 
— Nic— odrzekł Szopen spokoj- 

Wczoraj o godzinie 8 wieczór w 
lokalu Rady Wojewódzkiej Osadni- 
ków w Wilnie odbyło się uroczyste 
otwarcie 6-cio tygodn. kursów samo- 
rządowych. 

W uroczystości łaskawie wziął u- 
dział wojewoda Wileński p. Wł, Racz- 
kiewicz w towarzystwie v-wojewody 
Malinowskiego i naczelników wydzia* 
łów Urzędu Wojewódzkiego pp. St. 
Kopcia, Jocza, Kirtiklisa, Sila-Nowic- 
kiego i dr. Kozłowskiego, Prezydent 
miasta p. Bańkowski, vice-prezydent 
p. Łokuciewski, starosta pow. Wileń- 
sko-Trockiego p. L. Witkowski, dy- 
rektor Banku Rolnego p. Maciulewicz, 
płk. Popowicz, dziekan wydziału 
prawnego USB Komarnicki oraz przed- 
stawiciele Legji Inwalidów wojsk pol- 
skich pp. Ochocki i Szw ger. 

Pierwszy wygłosił przemówienie 
p. wojewoda Raczkiewicz, witając o- 
becnych i podkreślając znaczenie kur- 
sów. Naczelnik wydziału Samorządo- 
wego U, W. p. Kopeć mówił o dzia- 
alność organizacyj samorządowych. 

Prezes Rady Wojewódzkiej z. Wi- 
leńskiej p. Makowski dziękował o: 
becnym za przybycie, poczem jeden 
ze słuchaczy p. Tężyk podziękował 
wszystkim imieniem słuchaczy, 

Po przemówieniach dziekana Ko- 
marnicki wygłosił prelekcję na temat: 
„Prawa i obowiązki obywateli wobec 
Państwa”. 

Mówiąc o kursach nadmienić na- 
leży, że obliczone są one na 50 słu- 
chaczy, którzy rekrutować się będą z 
kandydatów na pracowników samo- @& 
rządowych, przyczem przy zapisywa- 
niu się na kursy obowiązuje cenzus | 
Iv i gimnazjum. 

ykłady odbywać się będą w jed- 
nej z sal USB. * : 

Zamiejscowi słuchacze będą miesz- 
kać w koszarach przeznaczonych na 
ten cel przez władze wojskowe. 

Ze wszystkich organizacyj spo- 
łecznych jedynie związek Osadników 
kresowych oraz powstała niedawno, 
ale b. żywotna organizacja, jaką jest 
Legja Inwalidów Wojsk Polskich po- 
starała się o umieszczenie na kursach 
swoich członków, zupełnie bez- 
płatnie. 

Celem zwiększenia środków postano- 
wiono: 1) pobrać dobrowolną składkę 
wśród 'obecnych—co po uskutecznie- 
niu dało w rezultacie 76 zł. 60/gr.; 2) 
urządzić zabawę taneczną, wraz z lo- 
terją fantową w da. 19 lutego w lo- 
kału Urzędu Gminnego w Niekasiec- 
ku; 3) zaciągnąć pożyczkę w gminnej 
kasie P. O. w Niekasiecku w  wyso- 
kości 200 zł. na zakupienie radja; 4) 
urządzić w każdą niedzielę odczyty i 
jako prelegentów prosić pp. Jabłoń- 
skiego, dr. Konstantego Pietlickiego 
i-obrońcę sądowego p. Wałerjana ' 

| 
| 
| 

Perkowskiego, z których "pierwszy 
wygłosi referat o hodowli bydła, dru- 
gi o hygjenie w domu, zaś ostatni o 
prawie karnem i cywilnem. Ustalono, 
iż czytelnia będzie czynną w  ponie- 

ks. działki, środy i piątki od 5:do 8wie- 
czorem i w niedziele od 3 do 8, Do 
pełnienia dyżurów zgłosili się p. Da- 
niłowa w poniedziałek, p. Cichon w 
środę, p. Sawicz w piątek, p. Bier- 
niak w niedzielę. 

S. R. 

ŚWIĘCIANY. 
— (t) Trzy mleczarnie sp6l- 

dzielcze. Przedwstępne zapisy pro- 
wadzone w pow. Święciańskim w ce» 
lu zorganizowania mleczarni spół- 
dzielczych _ dały następującą ilošė 
krów: w Cejkiniach — 70, w Kon- 
stantynowie i Świrze — 109 i w Mie- 
gielanach — 127. Dnia 19-go grud- 
nia 1926 r. odbyło się w związku z 
tem organizacyjne „zebranie młeczar- 
skie w Miegielanach na którem wy- 
brano Zarząd, Radę Nadzorczą i us- 
talono s edzibę w Miegielanach. 

nie. Przeczytałem. 
— No, ale jakże znajdujesz? Po- 

dobala ci się? 
— Nie bardzo znam się na tem. 
Chwila niezręcznego milczenia. 

Pani Sand chciała jeszcze o coś za« 
pytać, już wyraz wisiał na jej ustach, 
ale Szopen pożegnał ją, wymawiając 
się, że jest trochę zmęczony. 

Po jego wyjściu pani Sand u- 
śmiechnęła się zadowolona, ale 
Aaa potem twarz jej się zasępiła 
etc. 

Tego rodzaju rekonstrukcje, przy- 
pominające np. utwory dramatyczne 
na tle życia «wielkich ludzi», albo 
w. tym specjalnie wypadku nieszczęsną 
operę Orefici'ego — dodają książce 
pikantności lecz pozostaną całkiem 
nieodpowiedzialnemi wycieczkami w 
dziedzinę—fantazji, 

Natomiast całkiem odpowiedzial- 
nym jest sąd autora «Miłości artysty» 
© pani Sand. Oto zgarnięta z całego 
dziełka: jej duchowa  charaktery- 
styka: 

«Głowa zapalcna, ryzykantka sza- 
lona miłości, gwałtownica nieugięta 
wolności i praw kobiety, genjalna 
pisarka, umysł rozległy i bystry, 
enfant terrible pierwszej połowy 
przeszłego stulecia, djabeł w spodnicy 
jak ją niewątpliwie starsze panie 
owych czasów zwały; kobieta, którą 
uwielbiano i na którą ciskang gromy, 
którą czytano z oczyma pelnemi łez, 
z zapartym oddechem, i którą ode 
sądzano od czci». A dalej: napisanie 
takiej powieści jak «Lucrezia Floria- 

    

SŁOW g 

Wczoraj po południu rozeszły się w Warszawie alarmujące*wieści o 
dokonanym jakoby drugim zamachu stanu na Litwie. Pogłoski te w krót- 
kim czasie przedostały się do Wilna. Rzekomo chodziło o przewrót faszy* 
stowski, o planowaniu którego donosił nasz korespondent ryski-—Wiado- 
mość, że do Rygi nie nadeszła ranna poczta kowieńska, zdawała się prze” 
mawiać za niepokojącemi wiadomościami. 

Kilkakrotnie interpelowany przez 
dać żadnych wyjaśnień, poza temi że 

nas Dynaburg i Ryga nie mogły 
nic nie wiedzą. > 

Późnym wieczorem sprawdziliśmy całą pogłoskę ze źródła naibar- 
dziej kompetentnego w Rydze, telefoniczaie. Okazało się, że w południe 
jeszcze otrzymane była połączenie telefoniczne pomiędzy Kownem i Rygą. 
Wiadomości o przewrocie okazały się nieprawdziwe. 

Pogrzeb ks. biskupa Zdzitowieckiego, 
WŁOCŁAWEK: 15.11. Pat. Pogrzeb ks. biskupa Zdzitowieckiego, 

który odbył się tu dzisiaj stał się potężną manifestacją uczuć dla paste- 
rza djecezji kujawsko-katliskiej. WW wyprowadzeniu zwłok z pałacu brała 
udział ludność Włocławka oraz bliższych i dalszych okolic, 17:tu bisku- 
pów, w tem ks. kard. Kakowski i ks. prymas Hlond, 
członkowie kiłku kapituł, kłer Świecki 

infułaci, prałaci, 
i zakonny, reprezentanci władz 

rządowych i miejskich oraz wojska. Jutro we środę odbędzie się uro- 
czyste nabożeństwo odprawionę przez ks. kardynała _Kakowskiego, po- 
czem mowę wygłosi ks. biskup Przeździecki. 

EEE 

Trzęsienie ziemi w Hercegowinie. 
BIAŁOGRÓD, 15 II. PAT. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło 

ubiegłej nocy Hercegowinę i Dalmację, wywołało szczególnie znaczne 
szkody w okręgach Stolats, Popowo, Polie i Chibdnik. Wiele domów 
uległo zniszczeniu, między innemi dworzec w Metkowith, fabryka tytoniowa 
oraz wszystkie budynki publiczne w Lubiniczu. W Stolats ucierpiały rów- 
nież budynki, Trzęsienie ziemi spowodowało obsunięcie 'się gór, między 
innemi w okolicach Tabarsko i Polie, gdzie zasypanych zostało kilka- 
naście domów. Liczba ofiar dotychczas nie została jeszcze stwierdzona, 
Komunikacja telefoniczna i telegraficzna z Hercegowiną została przerwana. 
Ogółem w ciągu 20 minut odczuto 19 wstrząsów. 

   

„Czy hasło monarchji jest w Polsce aktualne", 

Wstęp dla członków Klubu wolny, dla gości 1 zł, 

Ё 

W środę 16 b. m. o godz. 8 wiecz. w lokalu S, 
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odbędzie się zebranie Klubu Narodowego z odczytem prof. Wacława 
. Komarnickiego. u. t.: 

Mickiewicza 9 

  

PODZIĘKOWANIE, 
Wielce Szanownym Panom doktorom Mieczysławowi Trzeciakowi 

i Apolinaremu Rudzkiemu za przywrócenie do zdrowia przez dokona, 
nie operacji i staranne leczenie, a także całemu Persouelowi Kliniki 
Chirurgicznej U. S. B. za troskliwą opiekę, składamy na tem miejson 
najserdeczniejsze p:dziękowanie. 

Witold Brożyna. 
Wiktor Bydelski. 

WSZYSCY 3 
mają prawdziwą okazję taniego kupna 

towarów Jedoabnych 

- „o wełnianych 

wyprzednzy 

Au 

  

ni» można—pisze Józef Jankowski— 
nietylko nazwać szelmowstwem  lite- 
rackim lecz położyć na karb niepoczy - 
talności moralnej pani Sand (a więc: 
moral insanity!) „Jak straszna—woła 
—jak okrutna jest kobieta pisząca, 
dla żeru swej wyobraźai poświęca: 
jąca nawet sumieniel**) «Pani Sand 
—czytamy—była chorobą nieuleczal- 
ną Szopena. Natura to była 
względna, niemal cyniczna w swym 
egoizmie». Aż na ostatek pada kwia- 
tek najwonniejszy. „Na najwyższych 
łotach, do których zdolny był Szo- 
pen, ona (pini Sand) wóż (zresztą 
twórczy) nie znała się zupełnie”. Pani 
Sand miarą swych postronkowych 
nerwów i bujnej, porywczej natury 
mierzyła subtelną organizację Szope- 
na, nie umiejąc dawać balsams cu- 
downego skupionej czułości kobiecej. 
To też w pierwszych już miodowych 
miesiącach miłości poznał Szopen 
gorycze obcości. 

Wystarczy. Portret aż nadto wy: 
razisty i suggestyjny. 

Lecz—j o tę stronę książki J. Jan- 
kowskiego nie będzie nam jeszcze 
tak bardzo chodziło. Napoleona ma* 
lowano jeszcze bardziej na czarno. 
Do pani Sand jako do: kobiety, a 
nawet jako do typu kobiecego nie 
mamy osobliwszego, jak się to mówi, 
nabożeństwa, 

*) To jakąż nazwą napiętnować d'An- 
nunzia «ll fuoco», powieść, w której, jak 
wiadomo, opisał on wcale nawet szczegóło- 
wo swój «romans» z Eleonorą Duse? Szel- 
mostwo literackie — nie wystarczy. 

bawełnianych od 80 groszy za metr 

na dorocznej 

w iirmie 

Roman Rucinsk 
Wilno, Wielka 30 

<bez-- 

od 10,— złotych za metr 

od 3,50 złotych za metr 
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FH Chodzi nam o tezę filozoficzną, 
unoszącą się nad książką «Miłość 
artysty», a wcale jasno przez autora 
sformułowaną i uwypukloną. 

Pisze sam: „Starałem się pochwy- 
cić nić celowości koniecznej, jaka 
warunkowała zbiiżenie się Szopena 
do pani Sand*. Celowości? "Więc ia- 
kaś nieodzowna konieczność rzuciła 
Szopena w fatalne ramiona pani Sand? 
A tak! „Zbliżenie się dwojga tych 
wielkich, choć sprzecznych duchów 
było dla obojga konieczne (z woli 
czyjej?), w  przeznaczeniach gdzieś 
wysokich zapisane* Oho! „Podtrzy- 
mało ono (to zbliżenie się) od stro- 
ny Szopena żę duszę mu sądzoną, 
kobiecą w punkcie, jakiego jej naj- 
bardziej było pntrzeba—w punkcie 
metafizycznym istuienia—samemu zaś 
Szopenowi po przez mękę i próby 
ogniowe przyprawiając skrzydła aniel- 
skie, skrzydła anielskie sławy i mi- 
łości pośmiertnej".. (str. 101). A 
nastr. 135-tej powtórzy p. j. Jankow- 
ski jeszcze dobitniej: „Pani Sand da- 
jąc Szopenowi z wyroków  przeżna- 
czenia mękę, wyrobiła przez nią ideał 
człowieka i twórcy; dała mu  torturę, 
z której plynął Śpiew niebiański; 
dała mu wreszcie śmierć ale... z bra- 
mą nieśmiertelności. A on? On —,o- 
calił panią Sand od -grožącego jej, 
siłą natury, nierządu, a duszę jej od 
otchłani wiecznej”. 

Słowem: mądre i przewidujące 
Przeznaczenie wyrządziło obojgu nie- 
acenioną przysługę.. aczkolwiek dia 
Szopena apo części i dla niej sposób 

“ Oiwarcia kursów samorządowych Alarmujące pogłoski o przewrocie w Kownie, Nowości wydawnicze. 
— «Korpus Ochrony Pogranicza». 

Wydawnictwo pamiątkowe w drugą rocznicę 
objęcia służby ma granicach Rzeczypospoli- 
tej. Warszawa. Str. 72. Bardzo liczne ilustra- 
cje, dobre wykonanie obrazujące życie ko- 
szarowe i służbowe Korpusu Ochrony Po- 
graniczą. Р1еКкпу wizerunek matsz. Pižsud-“ 
skiego dedykowany własnoręcznie żołnierzom 
Korpusu Pogranicza. 

Pierwsze 3 brygady KOP'u obsadziły 
najbardziej zagrożone odcinki Wołynia i 
Białejrusi w listopadzie 1924-go. W kwietniu 
1925 obejmują straż granic wschodnich Ma- 
łopolski i na Polesiu 4i 5 brygada. W tych 
dwóch fazach zamyka się oddanie Korpu- 
sowi Pogranicza ochrony całej wschodniej 
granicy Państwa Polskiaego, na przestrzeni 
1412 kilometrów. 

— <Radjo Polskie». Pod tym tytułem 
zaczął wychodzić w Poznaniu poważny mie- 
sięcznik poświęcony radjofonji naukowej i 
amatorskiej, organ Radjoklubu  Wielkopol- 
skiego. Ukazał się zeszyt 2-gi, wytwornie 
wydany, z licznemi rysunkami. 

— «Radjo>. Ilustrowany tygodnik dla 
wszystkich, który zaczął wychodzić w War- 
szawie pod koniec roku ubiegłego służy 
łównie popularyzacji i propagandzie wiei- 

kiego wynalazku. Drukuje wywiady z naj- 
wybitniejszemi w kraja osobistościami, szki- £ 
ce, nowele a wszystko bez wyjątku na te- | 
mat radja. Nie braknie oczywiście technicz- 
nych rozpraw, wskazówek, informacyj. Re- 
daktorem naczelnym jest pisarz di primo car- 
fello i dziennikarz wysokiej marki Zdzisław 
Kieszczyński. Swieżo ukazał się zeszyt 9-ty 
<Radja> z wizerunkami na froncie autograr- 
fami Świętochowskiego i Limanowskiego 
(Bolesława). <Niezłamani brzemieniem [at— 
idą z młodymi!» — jak głosi lapidarna sen- 
tercja nad portretami obu zasłużonych a 
sędziwych mężów. 

— Wileński Kalendarz Informacyjny 
Zawadzkiego w 22 roku swego istnienia 
jak był tak pozostał najlepszem źródłem 
wszelkich informacyj. Część ilustracyjna w 
tegorocznym kajendarzu znacznie rozszerzo- 
na. Wizerunki prezydenta Mościckiego, at- 
cybiskupa Jałbrzykowskiego, dyr. Osterwy, 
'Kasprowicza, Wł. Mickiewicza, Wandy Hen- 
drichówny, Ad. Ludwiga i... panny Pilatti, 
twor.ą ładną galerję wespół z widokami 
Wilna, scenami z Konkursów hippicznych, 
odtworzeniami nagrodzonych modeli pomni- 
ka Mickiewicza i t. p. 

— Stanisław Wędkiewicz: <Dykta- 
tor». Uwagi na marginesie współczesnej pu- 
blicystyki trancuskiej.'Su. 142. Kraków. Kra- 
kowska Spółka Wydawnicza. 1927. 

—Aleksander Fredro: <Komedje>. To- 
mów 3. Pierwszy 545, drugi 501, trzeci 449 
stronic. Teksi opracował wstępem i obja- 
Śnieniami opatrzył Eugenjusz Kucharski. 
Iška“ Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

„Wydawnictwo pomnikowe, Wzorowe. 
Wrócimy doń w obszernem sprawozdaniu- 

— M. B. Lepecki: «W Selwasach Paj 
ragwaju». Warszawa. Towarzystwo Wy 
(dawnicze «Rój». 1927. 

Jest to barwna i zajmująca jak najcie- 
'kawsza powieść, relacja z podróży odbyte- 
w 1926:tym przez selwasy (dżungle) Paraj 
gwaju. Bohaterami tej wyprawy są dwa. 
dzielni oficerowie polscy, którzy samowtór, 

й 

z psem i mułem,dzbrojeni w karabiny prze- _ 
kroczyli wertępy chyba nietknięte st bia- 
łego  źlowiewa y A 

— Zofja Dromlewiczowa: <Listy ano- 1 
nimowe» (z cyklu słynne procesy). |Nr 67 
Bibijoteczki Historyczno-Geograficznej 30-gro- 

- szowej. Warszawa. Tow. Wydawnicze <Rój», 
1927. 

Jest to opowiedziany żywo słynny pro- 
es poruczniką de la Ronciere skazanego na 
10 lat więzienia—niewinnie. Okropne podej- 
rzenie rzuciła na niego ośmnastoietnia hi- 
steryczka. 3 
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Wyszedł z druku cennik na= | 
sion roślin pastewnych, warzyw 

i kwiatów firmy 

Zygmunt. Nagrodzki 
w Wilnie, ul. Zawaina 11 
Życzący sobie otrzymač powyz- 
szy cennik raczą nadesłać swej 

adres. A ea ula, 
UK LAMA 

  

wyjątkowej jakości mająt- 
2 SIANO kowe, sprzedaje właściciel 

20 tysięcy pudów. Jest konna prasa. 
Warunki, ogiędziny tylko na miejscu. 
Kowel, Nowokolejowa 32, Gajewski.       

NADESŁANE, 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy 
lhnatowicz Lwów. 

stosowania tej przysługi był nieco bo- 
lesny. 

Słowem: wszystko na świecie jest 
celowe i z góry uplanowane tak mi- 
sternie i roztropnie aby wszystko 
człowiekowi wychodziło na dobre i 
aby przez to samo na tym naszym 
globie wszystko działo  się jak najle- 
piej na najlepszym ze światów. Bo 
jakże? Koniec. przęcie wieńczy dzieła? 
Prawda? Si finis bonus laudabile to- 
tum Pani Sand nie poszła—co jej 
groziło—z rąk do rąk, plugawiąc się 
po objęciach, kto wie, może jakich 
dyliżansowych pocztyljonow; dożyła 
przy boku Szopena czterdziestego ro- 

ku życia, co już o wiele jest wiekiem 
„bezpieczniejszym'* niż fatalna dla 
niewiast trzydziestka. Otoczona powe 
szechaym szacunkiem, na łonie ro- 
dziny, Bogu ducha oddała w Nohant, 
a co najważniejsze przewidywać wol-| 
no, że dusza jej uniknęła otchłani 
wiecznej czyli wyrażając Się mnię. | 
górnie: piekła. A Szopen? Czylg | 
tworzenie nieśmiertelnych  arcydzik:” 
muzycznych nie zrewanżowało miu 
stokrotnie mąk i toriur, zadawanych 
mu przez kobietę-wampira? 
„ „Raz jeszcze tedy: hozannal Autor 
„Miłości artysty" dziw doprawdy, że 
nie dał kompletnego absolutorjum 
pani Sand jako tej, co była w jego 
mniemaniu tylko ...naczędziem Prze- 
znaczenia, W Epilogu swej książki 
zaręcza, że „w sferach tamtego šwia- 
ta, nieodgadnionych dia mas, choć 
zda się tak bliskich, pani Sand nie



" 270 milį. 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD KICH. 

W sprawie pożyczki 
| zagranicznej. 
łW swym wywiadzie z prasą. Mi- 

mister Skarbu p. Czechowicz oświad- 
czył, że są widoki na zawarcie po- 
życzki zagranicznej w Stanach Zjedn. 
i że to ma być pożyczka inwestycyj- 
ma, jak wiadomo po pożyczkę zosta- 
ną posłani prof. Adam ;Krzyžanow- 
ski i dyr. Młynarski. 

Prof. Krzyżanowski niedawno na 
łamach „Czasu* wypowiedział swe 
póglądy o pożyczce zagranicznej, 
poglądy te są znane czytelnikom 
„Słowa*, gdyż zostały przedrukowa- 
ne w „Słowie* z dn. 30 XII r. ub. 

Z wywodu prof. Krzyžanowškie- 
go widzimy, że uważa га niezbędne 
podniesienie rezerw Banku do 30 
mej, dol., czyli-.przy obecnym kursie 

zł. Prof. Krzyżanowski 
przypomina, že 31 XII 1924 r. zapas 
walut i dewiz ' był większy od obec- 
nego około 20 milj. dol. i uważa za 
konieczne „zwiększenie zapasów walu- 
towych jeżeli złoty niema ponownie 
spaść. 

Prof, Krzyżanowski żąda więc po- 
życzki stabilizacyjnej, przyczem oś- 
wiadcza się przeciwko interwencyjnej 
oraz inwestycyjnej, — lecz właściwie 
niema różnicy zasadniczej między po- 
życzką stabilizacyjną a inwestycyjną, 
dla stabilizacji bowiem trzeba często- 
kroć użyć część rezerw w złocie i w 
dewizach na podniesienie kursu wa- 
łuty. Właściwie pożyczka według 
koncepcji prof. Krzyżanowskiego _hi- 
czem nie różni się od pożyczki Di. 
łonowskiej Wł. Grabskiego. Jest to 
zastrzykiwanie do organizmu gospo- 
darczego "trochę narkotyku "dia jego 
chwilowego ożywienia lub przeciw- 
działania depresji, jest to chwilowa 
Sanacja finansów bez sanacji życia 
gospodarczego. Sanacja bowiem życia 
gospodarczego „może być dokonaną 
tylko przez wielkie inwestycje, czy- 
niące Polskę mocniejszą w miedzyna. 

ego - rodowej walce gospodarczej. 
nie rozumie prof. Krzyżanowski. "Pi- 
sze on między innemi. „Qdy raz 
wreszcie waluta będzie ma pewnem 
ustabilizowaniu, nie dopływu kapita- 
łów zagranicznych 'na.poparcie, czy 
tworzenie rentown iębiorstw 
w kraju, Polsce trzeba przedewszyst- 
kiem inwestycyj rentowych. Prywatni 
przedsiębiorcy dają pod tym wzglę- 
uem więcej gwarancji, niż państwo. 
Inwestycje państwowe po ich doko- 
maniu zazwyczaj wymagają dopłat al- 
bo dają małe zyski, nie wystarczające 
"na amortyzację i oprocentowanie wło- 
żonego kapitału. Mimo to wykonywanie 
pewnych budowli publicznych fundu- 
Szami pożyczonemi może być wy: 
miarkowane w, granicach wskazanych”. 

Prof. Krzyżanowski tu nie odróż- 
nia prywatno-gospodarczego .momen- 
tu od momentu gospodarki narodo- 
wej. Kolej żelazna, a zwłaszcza kanał 
częstokroć nie rentują się bezpośred- 
nio, lecz przez wytworzenie pomyśl- 
niejszych warunków gospodarczych 
dla szeregu przemysłów w terenach 
przez nich obsługiwanych, przez do- 
starczenie im tańszych surowców 
przyczyniają się do podniesienia pro- 
dukcji i handlu, pomnążają bogactwa 
tarodowe i z punktu jnteresów go- 
Spodarki narodowej są przedsiębior- 
stwami intratnemi. Polska, która po- 
Siada słabo rozwiniętą sieć kolejową, 
40 km, kolei na 1000 km. obszaru, 
której koleje są rozmieszczone <nie- 
tównomiernie, w b. dzielnicy pruskiej, 
od 110 do 120 na km. kw., w b. 
dzielnicy rosyjskiej od 16 do 30, w 
dzielnicy -austrj. -48 km. -na -1000 kin. 
obszaru, dla scałkowamia swego go* 
Spodarstwa narodowego, dla podnie- 
Sieniayprodukcji gospodarczo zanied- 
anych winua przystąpić do budowy 

Sieci kolejowej. 

ZERO) iur ES 

įestiam gdzie jest Szopen. Słyszy 
tam jednak jego muzykę”... 

"Wolno spytać: skąd p. J. Jankow- 
ski wie o tem skoro, jak sam przy- 
znaje, że świat o którym mówi, jest 
Światem dla nas nieodgadnionym? 
€cz mniejsza o dokładność infor- 

macji — transcedentalnej. Chodzi © 
główny trakt, po którym nas prowa: 
dzi autor najświeższej monografji tych 
ośmiu Jat w życiu Szopena, kiedy 
była mu pani Sand „towarzyszką naj- 
bliższą i przyjaciółką najpoutniejszą*... możemy je nawet przewidzieć, o il 

Jotnošci i bystrości doświadczonego 
Tu drogi nasze rozchodzą się umysłu nam starczy. Przyczyny wy- 

darzeń i czynów leżą po za zasłoną, 
udało się dotąd przebić 

do widma Łudki Śniadeckiej przy- ani wzrokowi, ani intelektowi ludz- 
<chodzącej omotać go wspomnieniami kiemu. A, co najprawdopodobniejsze: 

nie uda się przebić... na tej tu naszej 
liłipuciej planecie, krażącej po domnie- 

Ty wiesz jak (cierpieć muszę — aby manie istotnych bezkresach niewie- 
dzieć od jak dawna i czy w =grani- 
cach jakiegokolwiek czasu, a prze- 

z pewnością więcej jęszcze. 

Zupełnie. 
Wiem... znam...  Slowacki mówi 

z osrebrzenych księżycem alei par- 
%owych w Jaszunach: 

ы [śpiewać. 
a Wiem... znam: й 

Jakakolwiek przeszkoda tutaj was roz- 
dzieli 

ddą ku sobie gwiazdy choć £ "mgły 
ы zaciemią, 

Mgła zniknie — gwiazda z : 
НО , [na wieki się spoi 

I tam nad ziemią znowu poznają się 
я [swoi 

Wiem: „On zna najlepiej czas i 

św. Tomasz 2 Kempis; 

Czycy obrabowali i 

tłukłszy mu _ dzieci; 

4 0 ziujaowali do- 
Szczętnie a wicher dom cbaiił przy- 

Polska, 
najtańszy węgiel loco kopalnia, tylko 
przy nadzwyczajnej konjunkturze, wy- 
wołanej czy to zagwużdżeniem Z. 

produkująca na Sląsku szaru gruntów nadziałowych, ponad 6 do 7 rządowego udzielonego na akcję siew- 
razy włącznie wydziela się do 140 proc. ob- 
szaru gruntów nadziałowych, ponad 7 do 8 
razy włącznie wydziela się do 160 proc. ob- 

a- szaru gruntów nadziałowych, ponad 8 do 9 
głębia Ruhry, czy strajkiem węglo- razy włącznie wydziela się do 180 proc. ob- 

wym w Anglji, znajduje rynek zbytu 
dla swego węgla, gdyż on loco Gdańsk 

taryfach /przewo- przy normalnych 

szaru gruntów nadziałowych, pońad 9 razy 
włącznie wydziela się do 200 proc. obszaru 
gruntów nadziałowych. 

4. Przy ustalaniu obsząru, wydzielane- 
zowych jest droższy od angielskiego; go jako wynagrodzenie za służebności w 
potrzebuje kanału Katowice 
z rozgałęzieniem do Warszawy i Ło- 
dzi. 

Naturalnymi rynkami 
wyroby przemysłowe poiskie jest Ru- 
munja, Bułgarja, Turcja. 
ekspansji polskiej na południu jest 

Lecz linja 

e—Gdańsk granicach, wskazaaych w tabelce w cz. 3, 
komisja oszacowania siużebności i okręgowa 
komisja ziemską winny brać pod uwagę, 
stosunek obszaru obciążonego do ogólnego 

zbytu ma obszaru gruntów nadziałowych, typ upraw- 
nionych gospodarstw (rolne, czy hodowlane), 
stosunek jakości gruntów wydzielanych i 
nadziałowych, inne okoliczności i warunki 
miejscowe, wywierające wpływ zarówno na 

uwarunkowaną budową kanału Gdańsk wartość uprawnień służebnościowych, jak i 
—Galacz, t. į. kanalu  Wisła—San— "a wartość wydzielanych gruntów. 

Dniestr. 
Jak po wojnach: napoleońskich 

5. Wynagrodzenie będzie wydziełone z 
obszaru obciążorego bez drzewostanu, któ- 
ry winien być usunięty przez właściciela 

czynnikiem odrodzenia gospodarczego dziedzi1y służebnej stosownie do orzeczenia 
zachodniej Europy była maszyna -pa- 
rowa, tak obecnie postępy  elektryfi- 

w Niemczech, we Włoszech. kacji 

okręgowej komisji ziemskiej w ciągu 3 do 
5 lat od daty uprawomocnienia się orzecze- 
nia okręgowej komisji z emskiej zatwierdza- 

» jącego projekt zniesienia służebności. Drze- 
Bslgji, Francji, Anglji i wogóle w Ol- wustan, nieusunięty w tym terminie, prze: 
brzymiej większości państw Europy 
są czynnikiem odrodzenia gospodar- 
czego Europy. Nie wiem, czy jest 

chodzi ma własność dziedzin władnących. 
Dziedzinom tym przysługuje prawo wyko- 
nywasia swych dotychczasowych uprawnień 
służebnościowych do czasu usunięcia drze- 

państwo europejskie, któreby po woj: wostanu, do upływu wyżej wskazanego o- 
nie uczyniło mniejsze postępy elektry- 
fikacyjne od Polski. 

Budowa kolei żelaznych, kanałów 
i elektryfikacja—oto warunki 
dzenia gospodarczego Polski, oto ob 
jekty owych wielkich inwestycyj, któ* 
re są u unas wprost niezbędne. Tylko 

kresu jub do chwili zrzeczenia się praw do 
tego drzewostanu przez właściciela dziedzi- 
ny służebnej. й AT 

Art. 38, Jako wynagrodzenie z4 zniesie- 
odro- sienie służebności pasania na gruntach or- 

nych i łąkach košnych wydziela się na 
rzecz wszystkich dziedzin władnących łącz- 
nie do 15 proc. obszaru, na którym ta słu- 
żebność może bzć prawnie wykonywana, 

dzięki nim warunki powstawania przed- jednak nie więc:j jak 50 proc. obszaru grun- 
siębiorstw w Polsce staną się euro- tów nadziaiowych wszystkich tych dziedzin. 

pejskimi i pociągać będą prywatny „ania 
kapitał. 

Art. 39. Przy znoszsnin "służebności ‹ра- 
inwentarza, należącego do „dworu i 

wsi, na ugorach obu tych dzie- romad, 
Z planem tych inwestycyj należało dan (5 <tołoka») wydziela się na rzecz 

(ać do Ameryki, łecz trzeba było 
г „przez Zagłębie nadrefskie i 
tam wejść w porozumienie z koncer- 50 

wsi do 10 proc..należących do majątku grun- 
tów, na których 'ta służebność może być 
prawnie wykonywana, jednak nie więcej jak 

proc. obszaru gruntów nadziałowych tej 
nami, zdolnemi do przeprowadzenia wsi. 
tych  inwestycyj. 

przeprowadzenie. 

Udział kapitałów 
amerykańskich w tych -koncernach 
ulatwilby uzyskanie kredytu na ich 

Art. 59. Postanowienia niniejszego roz- 
porządzenia winny być stosowane również 
w dalszym biegu postępowania w sprawach, 
wszczętych pr: wejściem w życie tego 
rozporządzenia, jeżeli nie zapadło jeszcze 

Łatwiej jest o 500 milį. pożyczkę orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej za- 

inwestycyjną, niż o 50 milj. na stabi- 
lizację waluty przeznaczoną. 

w Е WŁ. Studnicki, 

INFORMACJE. 
Zniesienie siużebności. 

W numerze 10-tym Dziennika Ustaw z obszarów leśnych. 
została obe 

„szerna o 62 artykułach ustawa o zniesieniu 
służebności w Województwach Wsczoanich. 

dnia 11.11—1927 r. ogłoszoną 

twierdzające „projekt lub umowę; jednakże 
wszelkie czynności, prawnie dokonane i 

nie z niniejszemi przepisami oraz wszel- 
kie umowy zachowują moc obowiązującą w 
daiszem postępowaniu, 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Akcja pomocy właścicie- 

lom zniszczonych R wojnę 
a terenie na- 

szego województwa "mamy kilka ty- 
sięcy hektarów lasów, które uległy 

Ustawa ta normuje wynagrodzenie za słu. dotkliwemu zniszczeniu od pożarów i 
żebności pastwiskowe, przy -znoszeniu słu- rmasowego porębu. Celem przyjścia z 
żebności w trybie przymusowym, w artyku- 
łach 37, 38 i 39 w następujący sposób: 

Art. 37. 1. Przy znoszeniu służebności 

pomocą właścicielom tych «lasów w 
ich akcji doprowadzenia do -.porząde 

pastwiskowych w lasach, zaroślach łub na KU zniszczonych obszarów, Wojewo- 
zarośniętych bagnach zasadniczą normę wy- da Wileński 
nagrodzenia za służebności dla wszystkich 
dziedzin władnących, z uwzględnieniem jed- 
nak dalszych postanowień tego artykułu sta- 
nowi 1/3 obszaru, na którym te służebności 

polecił pp. Starostom 
dołożyć wszelkich starań, aby organi- 
zącje samorządowe przyszły z pomo- 
cą drogą udzielania zapomóg i poży- 

mogą być prawnie wykonywane, o ile ta]]3 czek pieniężnych, * 
nie przekracza połowy obszaru gruntów na- 
działowych dziedzin władnących, - w -prze- 
ciwnym razie—obszar równy połowie obsza- 
iu gruntów nadziałowych tych dziedzin. )` ю е 

2. Jeżeli 1]3 obszaru, na którym słu- gółu społeczeństwa i Państwa. 
żebność pasania może być prawnie wyko- 
nywana, jest mniejsza lub równa 1|4 ogól- 
nego obszaru gruntów nadziałowych wszyst- 

to „dziedziny te A 3 
otrzymnją łącznie, jako wynagrodzenie za panującej w maj. „ 

pasania, obszar równy żyszki 
1]4 obszaru ich gruntów -nadziałowych, „lecz 
nie więcej jak I]2 obszaru na którym ta słu- 

kich dziedzin władnących, 

znoszoną służebność 

żebność może być prawnie wykonywana. 
3. Jeżeli obszar, na którym służebność 

pasania może być prawnie wykonywana, 
jest klkakrotnie większy od ogólnego ob: 
szaru gruntów nadziałowych wszystkich dzie- 
dzin władnących, to wówczas wskązane w 
w cz. I zasadnicze wynegrodzenie za zno- 
szoną służebność wiano 
zależnie od iego, 

Uregulowanie tej kwestji pociąg 
nie za sobą korzyści nietylko dla po 
szczególnych jednostek ale całęgo 0- 

— Epidemja pryszczycy zwie- 
rząt racicowych została zlikwi- 
dowana. Z racji epidemji pryszczycy 

Dorże* gm. Grau- 
wsi Paszkiszki i Nowosiołki 

pow. Oszmiańskiego, folw. „Maczki“ 
i wsi Ambrosionki gm. Jadzkiej pow. 
Brasławskiego, pan Wojzwoda zabro- 
nił na odbywanie targów i jarmarków 
na zwierzęta racicowe w / powiatach 
wspomnianych. 

Obecnie, wobec zlikwidowania tej 
być zwiększone epidemji zakaz odbywania targów i | ile razy obszar pasania 

większy od obszaru gruntów nadziałowych, 
a mianowicie: przy obszarze większym © 
obszaru gruntów nadziałowych od 2 do 
razy wyłącznie wydziela się do 65 
Szaru gruniów nadzialowych, ponai razy włącznie wydziela się do 80 pioc. о)- 

d 
4 Uprzednio ustalonych. 

oc. ob- 
3 do 4 lutego rb. 

jarmarków został cofnięty i odbywać 
się one będą normalnie w terminach 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 15 | 

iopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 
szaru gruntów nadziałowych, ponad 4 do 5 43,50 zł. za 100 klg., owies 35—37, jęcz: 
razy włącznie wydziela się do 100 proc. ob- mień browarowy 38 — 40, na kaszę sł - 
szaru grurtów nadzialowy ch, ponad 5 do 6 34, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 30—31, 
razy włącznie wydziela się do 120 proc. ob- ziemniaki 8.50 — 10.00. Tendencja spokojna. 

Liście do Rzymian: „A. które przezna- 
czył...* etc. 

Lecz choćby mi 
Seneków 1 

cjonaliemu, sowicie 
ironją życia. 

Skutki czynów i wypadków mo- 
żemy _ najprzenikliwiej 

której nie 

*kÓw Spinozów, Schellingów, 
Millów_i Moleschottów położono na 
stole, życie zgoła najrealniejsze po- 
każe mi w miljonach przykładów przecierana 85—95, 
absolutne panowanie na świecie irra- 50—60, jaglana 70— 

Zaprawionego cjelęce 

zanalizować, 

dewszystkiem: diaczego i poco? 
„ Wracając zaś z tych wyżyn abstrak- szki 

cyjnych do prostej powieści o istnym 
ią, nie już uśmiechu iecz o istnem par- 

gwiazdą _sknięciu ironji życia, jakiem było -po- 
4 1 pani Sand — nie 24 

omieszkajmy wyrazić 
nek pas ; który poruszywszy 

: roc mogilne i prochy zaschłych Sposób wyzwolenia twego*—naucza Tóż i kolców, poruszył zona 
Wi wiem, co mó- biemat, który chyba bez keńca bę- 

i Jeb gdy go Sabejczycy i Chaldej- dzie zaprzątał umysły, nie zdolne 
pogodzić się z jawnem i oczywistem 

1 ignoramus a jeszcze bardziej z nie- 
wiem co stoi w ubłaganem ignorabimus, 

życie Szopena 
wdzięczność 200—250, okonie żywe 300—320, śnięte 250 10 proc. m. Lublina złotowe 78 — 

Gz.J. 

3 4,20, Il gat. 350 — 
® 450—480, sadło 3: 

Dowóz dostateczny. 
Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 

hurcie), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 

wszystkie księgi 60—70, jęczmienna 55—60. 
Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc, 

55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
pos. 80—95, pęczak 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
150—160, baranie 220—240, wies 

RE 250—280, schab 280—300), boczek 

Tłuszczej a ANA 1 gat. 4.00 — 
, szmajec wieprzow, 

80—400. UE” 
Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, šmie- 

tana 220--230, twaróg 100-150 za 1 kg., 

tone 700 130, solone 550 —" 600, dacie — solone 550 — 6‹ ro: 
we 780—800. ° "pas 

e A 4 = 1 dziesiątek, 
arzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg. cebula 80—00, marohew 15—20 gr. ża 1 kg. 

pietruszka 10—15 (Pęczek), buraki 15—20 gr. 
za łkg. brukiew 15—20, ogórki kwasz. 
800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. 
za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 25—60 kwaszona 20 — 25, kalafiory RSD ice: jai 60—120 za1 kg, ° 

120—200. = m 
Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 

(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg, 

Ryby: liny żywe (brak), śnięte (brak) 
1 kg., szczupaki żywe 280-300, Śnięte 

—260, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), śnięte (orak), leszcze 
żywe 300-320, Śnięte 250—28U, sielawa 150— 
180, wąsaącze żywe (brak), miętuzy 120—130, 
stynka 120—150, płocie 120—180, drobne 
40—60. 

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

Z 10,00—14,00, bite 7.00 — 14.00, zł, za 
ztukę, 

ŁO Ww 3 

Rozdysponowanie kredytu na pomoc siewną. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
W dniu wczorajszym Wojewódzki 170.000, Postawski — 120.000, ©. — — (о) W sprawie pożyczki dla 

Komitet Pomocy Rolnej uchwalił na- szmiański—90 000, Wilejski—130.000 zatrudnienia bezrobotnych. 15 
stępującą repartycję 1 milj. kredytu i Wileńsko-Trocki — 90.000 zł. Po- lliiego r. b. Magistrat m. Wiłna o- 

zostałą sumę (70.000 zł.) postanowio- tfzymuje pożyczkę ze skarbu państwa 
ną na terenie w-wa Wileńskiego: po- no zachować jako rezerwę celem wy- Ia inwestycje dla zatrudnienia bezro- 
wiat Brasławski — 190.000 zł., Świę- korzystania takowej w miarę potrzeby botnych, przyznaną na miesiąc “sty- 
ciański — 150.000, , Dziśnieński — dla tych lub innych powiatów. czeń. Wobec zapewnienia, że 

r we, życzka będzie wypłacona, roboty od- 

Nowe punkty celne ną granicy litewskiej nośne prowadzone były w ciągu 
stycznia z sum bieżących i koszta 

Władze celne postanowiły uru: punktu już uruchomionego. ich już w pierwszych dniach lutego 
chomić dodatkowo dwa puakty celne Organizacja tych punktów wywo: Złacznie przekroczyły przyznaną śu- 
na granicy litewskiej. Punkty te po- łana została tem, że ludność korzy: mę pożyczki 50000 zł. Po podjęciu 
wstaną w Przelajach i Dmitrówce Stająca z przepustek rolnych uprawia pożyczki sumy awansowane ze środ- 
pow. Oszmiańskiego, przyczem w pod tym pretekstem szmugiel. ków bieżących, musiały być zwróco- 
Przełajach jest już odpowiedni lokal Mając w pobliżu punkt celny ne i zaległe należności za materjały 
natomiast punkt w Dmitrówce obsłu: uczciwsi będą z niego korzystać, przez wypłacone, poczem na luty nie tylko 
giwać będą (dorywczo — kiłka razy co Skarb Państwa nie poniesie strat, Nic nie zostało, lecz znaczne sumy z 
tygodniowo) urzędnicy podobnego konieczności znowu wydatkowano a- 

ы 2 wansem z sum bieżących na rachu- 

"W sprawie morderstwa Masłowskich. nek pożyczki lutowej, aby nie ‘ро- 
wstrżymać zatrudnienia bezrobotnych. 

tysiąca złotych w złotych rublach Tymczasem delegacje bezrobotnych 
oraz biżutetji. przychodzą z naturczywemi żądaniami 

Plan miejsca, gdzie zakopany był nie tylko kontynuowania robót, lecz 
„Skarb* zdęponowany został swego nawet wydatnego ich rozszerzenia, 
czasu przez Śp. Masłowskiego u jed- które to żądania w obecnych warun- 
nego z urzędników bankowych, który kach bezrobocia są zupelnie zrozu. 
obecnie chcąc przyjść z pomocą or- miale, 
ganom śledczym przedłożył go im. Wobec konieczności prowadzenia 

INadal należy przypuszczać, że tych robót w dalszym ciągu, w inte- 
podłożem mordu jest zemsta osobista, resach spokoju i porządku społecz- 
a zabicie parobka było wprost doko- rego, z jednej strony, a <braku na to 
nany celem pozbycia się niewygod- środków w Magistracie ze strony dru- 
nego świadka. giej, Magistrat zwrócił się do p. Wo- 

Policja śledcza dołoży niewątpli- jewody Wiłeńskiego z prośbą o jak- 
wie wszelkich starań, „aby rozwiązać najśpieszniejsze wyjednanie takiej że 
ponurą tę zagadkę. pożyczki na miesiąc luty oraz-$powo- 

dowanie możliwie prędkiego wypłace- 
nia takowej. : ; 

Pomimo intensywnie prowadzone- 
go śledztwa, dążącego do ujawnienia 
morderców rodziny Masłowskich i 
ich paróbka, zamordowanych w ich 
własnej willi pod Landwarowem do- 
tychczas nie zdołano wpaść na trop 
złoczyńców. 

Burza śnieżna panująca w noc 
przestępstwa nie pozwoliła policji 
śledczej skorzystać z pomocy psa 
policyjnego, co znacznie utrudnia 
rolę wywiadu. 

Mówiąc otym morderstwie zazna- 
czyć należy, że wersja o odnalezieniu 
„Skarbów* jest conajmniej przesadzo- 
na, gdyż skarby te w łącznej sumie 
przedstawiają wartość ogólną około 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

WOJSKOWA 
— Przyjmowanie podańo od. 

8 roczenie służby 'wojskowej. k Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 14 (d. Pietrowa), 16, 18, 19. Е za й Ja 
cy domów przy mo 9i1l (Czyli Do III Komisarjatu ul.: Sierakowskie- 5/8 dowiadujemy, refererit wojskowy 
Nowogródzka 5-b), Wiwulskiego 2 (czyli go Nr. 21, 23, Piaskowa Nr 10, "Objazdowa przy urzędzie komisarza rządu. na m. 
Słowackiego 3). : r 10, 12,14, tóza, 18. Wilno „(pokój «Nr. 2) rozpoczął z Do Ir Komisarjata, ul.: Kropiwnica Do IV Komisarjatu, ul.: Trwała Nr 2, dniem 15 lūtego "r. b. przyjmi е 
Nr. Ne 10,'10 (4. Kirko), 11, 11 (d. Kanuse- 8, 10, 12, 14, lóra, 16, 18, 20, 22, 24, 26,30, робай о обтоскете Ari lowati 
wicża), 12 (d. Michałowskiego), 12 (d. To- 32, 34. : ! y „wojsko- 
maszewicza) 13 (d. Tomaszewicza), 14, 14 Do V Komisarjatu, ul.: Fechnerowska WEJ na podstawach przewidzianych 
(d. NM 15, 15-a, 15 eri — ‹:Ё:‚ Z se p EO: a. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, .25, 26, 27, o omisarjatu, ul: / Bystrzyć R dań Р 
29, 29, (d' Wodnickiego) i dom Śubocza, 57, 61,:63, 12,.22-a, b, c, 28, 38. nalózy łą = Pó da me te pat 

cych, lub pragnących 'korzystać z 
Karlsbadzka NrNr'2, 3, 4-a, 7, 8,11, 12, 14, 

adroczenia tytułem studjów zaświad- „PRADA, ‚ I K A czenie zakładu naukowego w którym 
    

MES veja (šredniego Jub wyžszego); 

  

      

edyni żywicjele -rodzin pr: 
WRO odsoczenie winni ag į : z yki urodzenia ws. i е З Przewodniczyć „konfereucji kędz ków rodziny, 2) siełyki Śmierci osób 16: Wi 044.4 starosta p. Witkowski, a R zmarłych, 3) metryki ślubu żonatych 108 niej wezmą przedstawiciele 'nadgta- |ub zamežnych, 4) zaświadczenie 'ma- 

juljany P.M.|  Zachsł o g.l6m.49 nicznych gmin: Olkienickiej, Rudzi- sjstratu (wydział podatkowy) stwier- Jutro skiej, Trockiej, Mejszagolskiej, Nie- dzające wysokość dochodu ż majątku Patrycjusza menczyńśkie| i Pódbrodzkiej oraz ofi- ubiegającego się o -odroczenie, lub cerowie K,O.P'u. brak takiego majątku. W razić ia- — (t) Starostowie 'poprą akcję dania kę D a lat 17, 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji arostc 

zbierania składek na pomnik A. majki zamężnej, która nie ukończyła z dnła 15—II 1927 r. 
Ciśnienie Mickiewicza. Wojewoda Wileński ję i si i i šrednie ) З wystosował okólnikydo Starostów w pge zde ' z NE 
Temperatura | _ ос sprawie poparcia akcji zbierania skła- poborowi 'wiani prócz powyższych Giódsie del ga pomnik Adama Mickiewicza gokumentów przedłożyć -zašwiadcze- dė w Wilnie. nie lekarza Komisarjalu Rz: ier- 
sio mm. j = SAMORZĄDOWA. dzające procent a kadioga «Bo RE si — (t) Posiedzenie wydziału po- pracy tych kobiel. pow stając Zachodni wiatowego. W piątek 18 b. m. od- Podania o odroczenie dla osób 

będzie się ostatnie przed posićdze- ubiegających się o nie po raz pierw- 
niem sejmiku posiedzenie wydziału szy wnosić można do przedednia po- 
powiatowego Wileńsko-Trockiego. _ boru (do maja), zaś osób ubiegają- 

Na porządku dziennym ustalenie cych się o to powtórnie do dn. 25 
porządku dziennego posiedzenia Szj. czerwca r. b. Jedyni żywiciele rodzin, 
miku oraz szereg spraw gminnych. —— a już = wojsku i zostali 

zwolnieni mogą podanie o odrocze- 
MIEJSKA. nie wnieść przed uplywem 3 rniesię- 

— (o) Posiedzenie komisji re- cy ważności ich odroczenia. 
wizyjnej. Jutro, dnia 17 lutego, od- POCZTOWA 
będzie się w Magistracie posiedzenie 
miejskiej komisji rewizyjnej. Na po- — Wypłaty doraźne z ksiąte- 
rządku dziennym: 1) kwestja organi: Sny PoS MT B ar 

i troli i a zacji referatu egzekucyjnego kontroli udogodliienia piłbiiczności dokonywa: 

sekwestratoró w w sekcji finansowej, H< 
i od kinema. nie wypłat doraźaych z książeczek 2) kwesija kontroli opłat oszczędnościowych «Pocztowej Kasy 

ow. Oszczędności we wszystkich urzędach — (о) Zatwierdzenie budżetu | i 
sindų saldo `па pierwszy i agencjach filjalnych, położonych na 

kwartał 1927 r. Min. spraw we. terenie miasta Wilna. 

wnętrznych zatwierdziło budżet nad- 
zwyczajny m: Wilna na pierwszy kwar- — (t) Dyzlokacja Sądów Pokoju na 
tał 1927 r., uchwalony przez Radę terenie Woj. Wileńskiego. Wobec tego, 
miejską w dniu 30 grudnia 1926 r. žė ostatnio przeniesione zostały niektóre а @ ; 1 Sądy Po.oju z jednych miejscowości do 22 ei woino drugich, co podyktowane zostało troską 0 zarabiać na wodzie. ln. SprAaW ułatwienie ludności dojazdu do nich, podaje- 
wewnętrznych, jako władza nadzor rh stan dyzjokacji niektórych Sądów с Ро- 
cza, wyjaśniło, że wodociągi są urzą- Koju. ż S A я 
dzeniem o charakterze wybitnie so- ciefńdzych. ię Wig ctegnie gminy: Cho- 
cjałnym, prowadzunem przedewszyst- " W Święcianach; miasta Podbrodzie i 
kiem dla celów pieczy nad podniesie- Święciany oraz gminy: Michałowo, Świę- 
niem zdrowia mieszkańców i že de- Cany i Zabtociszii, 

; ; Sąd Pokoju w Nowo Święcianach: mią- cydującym dla charakteru i sposobu sk NoŚwiękiany, ias ais s x 

ekspłoatowania tego przedsiębiorstwa iszki, Jauiszki i Łyngmiany. 

musi pozostać moment służenia do _ Sąd Pokoju w Łyntupach: 

bru publiczaemu. Zatem magistratam aw Łyntupy, Szemieto wsz. 

nie wolno jest zarabiać na wodzie. AEO Naktis оо НОа WE 

Wyjaśnienie te wielce zmariwi na- maje, Mielegiany i T „etecz. › 
szych ojców miasta, którzy mieli po- W Postawach: gm. Jasiewo, Łuczaj, 
dobno wkrótce wystąpić z propozycją Mankowicze i Postawy. ` 

U w a g i: Pochmurnie,mgła Minimum 
za dobę—4'C. Tendencja barometryczna 6pa- 
dek ciśnienia" 

— Stau zdrowia j. E. ks. bi- 
skupa Michalkiewicza. |. E. ks. 
biskup-sufragan K. Michałkiewicz, 
chory od dłuższego czasu na g'yp;, 

powrócił już do zdrowia i od kilku 

dni załatwia sprawy w. Kucji Metro- 
politalnej. 

URZĘDOWA. 

— (t) Zmiany personalne w 
Urzędzie Wojewódzkim. W skutek 
zarządzenia Mjuistra Spraw Wewnę- 
trznych Wojewódzki laspektor Admi- 

nistracji p. Kazimierz Dziewiałłowski= 

Gintowt zostaje delegowany do Łuc- 

ka w Celu czasowego pełalenia obo: 

wiązków Naczelnika Wydziału Prezy- 
djalnego Województwa -Wołyńskiego. 
W czasie nieobecności p. Dziewialto- 
wskiega-Gintowta obowiązki Inspek- 
tora Administracji pełnić będzie p. 
Aleksander Żyłko. ; 

— (t);Konterencja ‹ вргажие 
legitymacji granicznych. W dniu 

21 b. m. o godz. 11 rano w lokalu 

wydziała powiatowego  Wileńsko- 

Trockiego odbędzie się konferencja 
w sprawie ruchu granicznego Oraz 
zaopatrzenia ludności w legitymacje 
niezbędne w sfarze granicznej dia 
chodzenia w godzinach nocnych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 lutego 1947 e. 

Dewizy i waluty: 

SĄDOWA 

miny Kie: 
żyzaa, Świt 

ranz _ Sprz. Kupno. nowej podwyżki opłat za wocę. a S Kobglniki, Miadzio!, 
Dolary 8,92 8,94 8,90 — Interwencja senatora Ru- Sąd pokoju w Dunitowiczach obejmuje Holandja 359,10 36000 35820  binsztejnaw sprawie kolportarzu gminy: Duniłowicze, Łuck, Narzyc» i Woł- 
RY ь sk 2% śś kalendarży. Ouegdaj wojewoda wi- kołaię; z As 

s А . ‚ оя PS u mor; i j Paryż | 3530 35390 3521 lenski p. Wł. Raczkiewicz przyjął se- ži emo Smarta LSM las S 
Praga | 26.57 26,63 2561 natora madrabina Rubinsztejna. Pan Sąp pokoju w Oszmianie obejmuje mia- 
Szwajcarja _ 172,55 112,98 17212 senator zwrócił się do pana wojewo- sto Oszmianę, tudzież gariay: Maczwicze i 
Stokholm 23050 24010 23820. dy w sprawie zezwolenia wydanego Polany; Wiedeń 126.28 12660 — 125.93 Sp c м: Sąd pokoju w Holszanach obejmuje Włochy 3868 3877 38,59 przez prezydenia Bańkowskiego Na „ny: pziewieniszki, Graużyszai i Holszany. 

sprzedaż kalendarzy (0 wyraź iej ten- "Sąd pokoju w Mołcdecznie obejmuje 
dencji antysemickiej) w biurze magi- gminy: Bienicę, Lebiedziew, Mołodeczny i tr. > h. Połoczany; | stratu i jego agendaci Sąd pokoju w Krasnem obejmuje miasta Pan wojswoda zapoznał się z RaiokOWIGBA Raków tie, ! i ‚ ь udzież gminy: Gró- treścią wspomnianego kalendarza I gel, Krasne, Ridosztowicue i Rakówy 6 
obiecał podziałać na to, by  kalen- Sąd pokoju w Łużkach obejmuje gminy: 
darze te nie były nadal kolportowane. Czerniewicze, Hermanow,cze, Łużui, Szar- 

kowszczyznę i Zalesie; Kalendarz ten wydany został przez Sąd pokoju w Dokszycach obejmuje 
„Ligę Obrony Ojczyzny” w Poznaniu. miasto Dokszyce tudzież gminy: Dokszyce, 

SZKOLNA. Parzfjanów, Porpliszcze, Prozoroki i Tumi- 
dł Rd łowicze. 

— Zamknięcie przyjęćjw szko- ZEBRANIA I ODCZYTY. 
le rolniczej w Ustroniu: „po- : 
wodu zmiany dzierżawyjuczenice, nie — Posiedzenie Sekcji Sanitar- 
będą przyjmowane do szkoły rolniczej nej Tow. Wiedzy Wojskowej. W 
w Ustroniu, sobotę dnia 19 lutego o godz. 19-iej 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożycz. konw. 59,50 60,00 
Pożyczka kolejowa 103,50 
8 proc. pożyczka konw. 98.00 
4,5 proc. listy zast. ziemskie 50,060 50,10 — 
5 proc. listy wars. zł. 61,0) й 
4.i.pół.proc. warsz. zł. 57,50 56,95 — 
8 proc, warsz. zł. 81 

6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 30— 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia I5 lutego 1927 r. 
Papiery Państwowe. 

Dolarówka—5 dol. 52,— 
Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zł, 100 39.50 37,75



odbędzie się posiedzenie Sekcji San. 
Tow. W. W. w szpitalu wojskowym 
na Antokolu. Porządek dzienny: po- 
kazy chorych. 

— Ogólne zebranie członków 
Związku Studentów Infłantczy- 
ków U. S$. B. odbędzie się dn. 20 
lutego r. b, o godz, 14 w Ognisku 
Akademickiem; w razie braku quorum, 
następne zebranie odbędzie się tego 
samego dnia o godz. 15. 

Porządek dzienny: 1. zagajenie i 
wybór przewodniczącego. 2. odczy- 
tanie protokułu poprzedniego zebra- 
nia. 3. Sprawozdanie zarządu. 4. Spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej. 5. Okre- 
ślenie stosunku związku do kół pro- 
wincjonalnych. 6. Sprawa składek. 7, 
Wybory nowego zarządu. 8. Wolne 
wnioski. Uprasza się członków, sym- 
patyków i studentów pochodzących z 
Łotwy o  jaknajliczniejsze  stawie- 
nie się. 

— Zebranie T-wa Opieki nad 
Zwierzętami. W dniu 10 b. m. w 
lokalu przy. ul. Mickiewicza 46—2 
odbyło się doroczne zebranie człon- 
ków T-wa Opieki nad Zwierzętami, 

które wyrażając podziękowanie ustę- 
pującemu zarządowi T-wa — doko- 
nało pod przewodnictwem p. d-ra 
Lucjana Kojałowicza wybory nowego 
zarządu. Do nowego zarządu T-wa 
wybrani zostali: p. J. Miciejowski — 
jako prezes, p. S. įKorkuė — jako 
Vice-prezes, p. Z. Kucharski, p. H. 
Cygankiewicz i p. Jakubowski — ja- 
ko członkowie zarządu. Do komisji 
rewizyjnej T-wa wybrani zostali: p. 
hr. J. Czapski i p. Prościewicz. 

— Wileńskie Towarzystwo Gineko- 
logiczne komunikuje, że kolejne posiedzenie 
naukowe Towarzystwa odbędzie się dnia 
17 lutego br. o godzinie 8-:ej wieczorem w 
gmachu Kliniki Położniczo-Ginekologicznej 
USB. Bogusławska 3. 

Porządek dnia: 1) Odczytanie protokułu 
Walnego Zebrania z dnia 20 I br., 2) D-r 
Zaleski: — Przedstawienie chorej po operacji 

I zwierącza pęcherza moczowego. 
) Dr. Pióro: — Przypadek wynicowania 

macicy w Ill okresie porodu. 4) Dr Giecow:— 
Niezwysły przypadek ciąży pozamacicznej, 
5) Dr Gordon: — Phlegmone paravertebralis 
w. połogu. 6) Prof, Dr Jakowicki:— W spra- 
wie przetok sklepieniowo-szyjnych. 

RÓŻNE. 

_— Uwadze posterunku poli- 
cyjnego na Zielonym Moście. 
Przechodnie niezwykle ruchliwej od 
wczesnego już rana ulicy Kalwaryj- 
skiej niejednokrotnie są przygednymi 
świądkami wprost niesłychanego cza- 
sami znęcania się woźniców t: Zw. 
«lamawikow> nad końmi, które po- 
zbawione wszelkiej opieki (gdyż o 
działalności towarzystwa opieki nad 
zwierzętami prawie nie słychać), stale 
są przeładowywane, 

Najokropniejsze jednakże sceny 
rozgrywają się na oczach naszej po- 
licji, . a mianowicie posterunku  poli- 
cyjnego na Zielonym Moście. 
przestrzeń mostu prawie całkowicie 
pozbawiona śniegu jest prawdziwą 

Cała 8: 

kaźnią dla nieszczęśliwych zwierząt, a 
tkwiący na moście policjant nie raczy 
tąk błohemi sprawami zainteresować 
się. Czy niebyłoby wskazanem pou- 
czyć posterunkowych jak mają się 
zachowywać w wypadkach takiego 
wprost barbarzyńshiego znęcania się 
nad końmi? 

— Jak przestrzegane są zarzą: 
dzenia władz administracyjnych. 
Niejednokrotnie już zwracaliśmy uwa- 
gę na niewłaściwość przeježdzania 
taboru asenizacyjnego w godzinach 
wieczornych | to jeszcze po najbar- 
dziej ruchliwych ulicach. 

Pocieszano nas ustawicznie: tabor 
zostanie zlikwidowany, policja będzie 
zatrzymywała przejeżdżające w niewła- 
ściwej porze beczki asnnizacyjne i t.p. 
Wreszcie zostało wydane oddawna o- 
czekiwane zarządzenie Komisarza 
Rządu ustalające godziny, w których 
wolno beczkom przejeżdżać. 

Zdawało się sprawa załatwiona. 
Ale gdzie tam/ 
Zarządzenie — zarządzeniem, a 

beczki jak jeździły tak jeżdżą o godz. 
8 wiecz. po ulicy Mickiewicza, a sto- 
jący na piedestale policjant odwraca 
się pogardliwie plecami do przejeżdża- 
jącego taboru — i przykłada śnieżnej 
białości chustkę do delikatnego nosa. 

` А по frudno!l Czekajmy! Może 
mające wejść w życie z dn. 1 marca 
r. b. postępowanie doraźno-mandato- 
we wpłynie na zwiększenie poszano- 
wania dla zarządzeń naszych władz 
administracyjnych, 

— Za złe A.B.C. — baty. Sen- 
sacje Ekspresu mają już ustaloną re- 
putację — nikt im nie wierzy, a 
wszyscy po przeczytaniu wzruszają 
ramionami. Konkurencję o palmę 
pierwszeństwa z Ekspressem na tle 
sensacyjności prowadzi inny bruko- 
wiec warszawski, A. B. C, Wyścig 
trwa. Narazie obaj konkurenci utrzy- 
mują się na jednym poziomie. Da 
niedawna tematem sensacyj była od- 
legła Ameryka lub Chiny, Polski ja- 
koś nie dotykano. Ostatnio sylf reda- 
kcyjny A. B. €. w poszukiwaniu sen- 
sącyj zawitał do Wilna, które jak się 
można przekonać z Nr. 40 A. B. C. 
jest kopalnią arcysensacyjnych wyda- 
rzeń i wypadków. Okazuje się, że 
siedząc na swym partykularzu nic 
nie wiemy co się u nas dzieje. Gdy- 
by nie A.B.C. i pomysłowy sylf nig- 
dybyśmy nie wiedzieli, że istniał jakiś 
«hrabia» Łopatowski, szułer porywa- 
jący córki bogatych wilnian. A.B.C. 
w osobie swego korespondenta od- 
dała kolosalne usługi naszej policji 
demaskując zbrodniarza. 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. Wieczór 
taneczny Jadwigi Hryniewickiej, Dziś o 

. 8-е] w. wieczór taneczny Jadwigi Hrynie- 
wickiej, która niedawno powróciła z War- 
szawy, gdzie występowała w Teatrze Pol- 
skim, przyjmowana entuzjastycznie przez 

SŁOWÓ 

fachową krytykę i publiczność, 
„ Przemówienie wstępne, zastosowane do 

wieczoru i wyjaśniające znaczenie tańca, 
wygłosi prof. USB. dr. Stefan Srebrny. 

„ W programie: Borodin, Chopin, Debusy, 
Dziewulski, Marczewski, Ravel, Rebikow, 
Szuster oraz tańce z instrumentami perku- 
syjnemi. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Premjera <Brata marnotrawne- 

go». Jutro, na rzecz Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich dla Sanatorjum gruźlcznej młodzie- 
Ży szkół średnich — komedja w 3-ch ak- 
tach Oskara Wildea «Brat marnotrawny» 
z udziałem: J. Solskiej, J. Zielińiskiej, M. 
Zarebiūskiej, C. Niedźwiedzkiej, J. Osterwy, 
Z. Chmielewskiego, E. Glińskiego, K. Pą- 
gowskiego i M. Pilla. 

Bilety do dn. 16 bm. wł. nabywaś mo- 
żna w cukierni Sztralia (Mickiewicza róg 
Tatarskiej) od dn. 17 bm. w biurze podróży 
«Orbis» i w kasie teatru od g. 5-ej pp. 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze 
Polskim. Dziś wchodzi na reperinar Teatru 
Polskiego jedna z najpopularniejszych sztuk 
powojennego repertuaru, a mianowicie <Pło- 
mienna noc Antonji» — Lengyela. Niezmier- 
nie charakterystyczne tło sztuki — historja 
pewnego ziemianina ze szlachty węgierskiej, 
który żeni się z byłą tancerką kabaretową; 
tancerce tej po dziesięcin latach wzorowego 
pożycia małżeńskiego, przychodzi myśl po- 
wrotu na jedną noc do dawnego środowiska 
aby przeżyć jeszcze jedną płomienną noc. 

a płomienna noc jest powodem mał- 
żeńskiego konfliktu, lecz właśnie ta noc 
prześniona w atmosferze dancingu i kaba- 
retu jest powodem nadzwyczajnego powo- 
dzenia sziuki, jakiem się cieszy na wszystkich 
scenach. Oprócz całego personelu w sztuce 
bierze udział balet i orkiestra. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Początek o g. 8 m. 15 w. Kasa czynna od 
11 do 9-ej w. bez przerwy. 

RADIO, 

— Wykłady pedagogiczne 
przez radjo. Z powodu przypadają- 
cej 17 lutego rb. setnej rocznicy śmier- 
ci słynnego pedagoga szwajcarskiego 
Henryka Pestalozziego odbędzie się 
dodatkowy wykład pedagogiczny 13 
lutego o godz. 19 min. 30 p. Józefa 
Włodarskiego p. t. Henryk Pesta- 
lozzi. 

W marcu odbywać się będą nadał 
normalne wykłady pedagogiczne przez 
radjo przeznaczone przedewszystkiem 
dla nauczycielstwa, a zorganizowane 
staraniem Ministerstwa 'W.R, i O.P. 
Wykłady odbywać się będą w ponie- 
działki o g. 1730. Program odczytów 
od 7 marca następujący: 7 marca p. 
dr, Ignacy Myślicki. Szkoła pracy a 
rozwój gospodarczy. 14 marca p. Jan 
Hellmann. Nowe szkoły. 21 marca p. 
Władysław Przanowski. Roboty ręcz- 
ne w programie nauczania, 28 marca 
p. dr. Sławomir Czerwiński. Zagad- 
nienie reformy ustroju szkolnictwa w 
Polsce. . 

Ofiary. 
— W. P. Władysław Mineyko dla We- 

teranów 1863 r. zł. 25. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

  

Aiejski Kinematograi 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

dramat w „NOSTROMO* "Siu aktach według rozgłośnej powleśc 
polskiego pisarza Józefa Konrada Korzeniowskego. 

W rolach głównych George O'Brian i Lou Tellegen* Nad program: <TAJEMNICE OBUi 
PÓŁKULIE komedja w 2:ch aktach. i +PUSZCZE AMERYKAŃSKIE» natura w I akcie, 

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

m. 30, 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 
Następny program: «RYBAK ISLANDZKI». 
  

Czyny i innych pasz 

1 — maj. „Obrembszczyzna, 
klm. od st, 

siedniej wsł „Kuźmicze”; 

Romana Kruczyńskiego. 

Warunki sprzedaży— 

warunki płatności-— 

rodzaj paszy oddzielnie 

Bank Rolny, Oddział w 
Pohulanka 24, 

 Poństoowy Bank Rolny 
Oddział w Wilnie. 

sprzedaje ok. 1.000 centnarów siana łąkowego, tymotki, koni. 

z majątków własnych: 

pow. 
st, kol. Czerlona), zwracać się do do- 

zorcy Feliksa Sieckiewicza, zamieszkalego w są- 

2 — maj. „Białawicze" pow. Wolkowyski (10 klm, 
od st. kol. Roš), zwracač się do nadgajowego— 

: ryczałtem wszystko na miejscu, 

termin zabrania — 1. > miesiące, 

cała należność przy podpisaniu. 

Oferty — z wymienieniem ryczałtowej ceny na każdy 

1 marca b. r pod adresem: 

ПЛЕ 

Grodzieński (16 7 е 

DUSZNOŚCI 
I ZAL all 
MOOD 

GRANULKI 
RUSSYANA 

p: 

  

LO SA 

  
  

Dr Cz. KONECZNY. 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

raty, 

| Meble 
solidne 

у 

НАН 

  

ul, Wileńska 

rów po cenach 

przesyłać do dnia Tylko za 

Państwowy 
Wilnie, ul, Wiełka 

    

MIESZKANIA 
  

małe i duże, lokale 
  

  

  Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

handlowe, sklepy 
posiada zawsze w 
dużym wyborze         

  

    

  

 Siiuskortcznieuszru sa naa & 

4 REUMATYZM Ch 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY ZĘBÓW A) 

  

   

   

  

1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

Gui NŻ 
OS SLD 

4 DONABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSTEKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

      

   
   

    
       
      
    

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA* 

Gdańska 6 
Tel. 9—05, 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

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

na lewo,   

  

WĘGIE у 
WĘGIEL kowaiski, ' 
WĘGIEL drzewny, 
K O KS,z dostawą do domu poleca © 

Dom Handlowy „Murpol* $ 
$ M. Jędrzejkowski. 4 

gs Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370, ® 
P$HYYPOOPPYPŁOPOOOLOOP    

Biały Tydzień 
od 10 do 20 lutego 

D-H. Bławat Wileński 

Wyprzedaż wszystkich białych towa- 

Obejrzenie nie obowiązuje do ku pna 

    

  

    

najtaniej nabyć 

można w D.H. 

H. Sikorski si. 
Zawalna Nr30 

SEICRYNESWACGA 

Seradellę, wykę, pe- 
luszkę, koniczynę czer- 

31, tel, 382. 

bardzo niskich. 
gotówkę. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 7—ll. 1927 r. pod Nr. 5554 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5554. Firma: Dolinko Jankiel. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. 3 Maja 3. Przedmiot—skiep szo- 
żywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1024 r. Wła- 
ściciel--Dolinko Jankiel, zam, w Lidzie przy ul. 3 
Maja 23. [4099—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 8. 1927 r. pod Nr. 5557 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5557. Firma: Kulik Matus. Siedziba 
w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep spożywczy 
i skór. Firma istnieje od 1923 roku, Właściciel —Kulik 
Matus, zam. tamże, 4100—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 7—li 1927 1. pod Nr. 5555 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5555. Firma: Kaganowa Etel. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Hala Miejska 4. Przedmiot—han- 
del żelazem. Firma istnieje od 1903 roku. Właściciel- 
ka—Kaganowa Etel. zam. przy ui. Piwnej 2. 4101—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr' 
w Wilnie w dniu 5—1l 1927 r. pod Nr. 5534 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5534, Firma: Klukiewicz Wincenty. 
Siedziba—w hucie Niemen, pow. Lidzkim. Przedmiot 
—sklep spożywczy. Firma isnieje od 1923 roku. Wła: 
ściciel—Kiukiewicz Wincenty, zam. tamże. 4102—VI 

Do Rejestru FMandlowego Dział A Sądu Okr- 
w Wilnie w dniu 511 1927 roku pod Ni. 5535 wciąg. 
nięto: 

R. H. A. 1.—5535. Firma: Podhajna Marja, Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Orleańska 6. Przedmiot—restau* 
racja. Firma istnieje od 1925 roku.  Właścicielka— 
Podhajna Marja, zam. przy ul. Legjonowej 17 w 

Lidzie. 4103—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 5 H 1927 r. pod Nr. 5536 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5536, Firma: Szulkin Abram. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Mackiewicza 51. Przedmiot— 
sklep wyrobów tytuniowych i piwiarnia. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właścicieł—Szulin Abram, a = 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 5 ił 1927 roku pod Nr. 5537 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. I. — Firma: Taler Załman. Siedziba w 
Radoszkowiczach, pow. Wilejskim. Przedmiot—sklep 
bakalji i drobnych towarów. Firma istnieje od 1880 

  

  

  

roku. Właściciel — Taler Załman, zam. tamże. 
4105—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn.5.ll. 1927 r. pod Nr. 5542 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5542. Firma: Paprocka Michalina, 
Riedziba w Lidzie, ul. Słobudka I Nr. 21. Przed- 
miot—sklep spożywczy i piwiarnia. Firma istnieje od 
1918 roku. Właścicielka—Paprocka Michalina, zam. 
tamże. 4109 —\!. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 5.11. 1927 r. nod Nr. 5540 wciągnięto: 

R. H. A. .—5540. Firma: Lewin Lejzer. Sie- 
dziba w Wilnie, ui. Sadowa 13. Przedmiot—sklep 
owoców i wody selcerskiej. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel — Lewin Lejzer, ZR 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 5 Il, 1927, r. pod Nr. 5543 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 11.—5543. Firma: Solinkiewicz Mateusz. 
Siedziba w Lidzie, ui. Suwalska 44. Przedmiot— 
sklep pieczywa, owoców i wody sodowej. Firma ist- 
mieje od 1925 roku. Właściciel—Sołinkiewicz Mate- 
usz, zam. w Lidzie przy ul: Suwalskiej a dw 

: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 5—I!. 27 roku pod Nr. 5544 wcią- 
gnięto: ` 

R. H. A. 1.—5544, Firma: Wajnerman Jakob. 
Siedziba w Wilnie, ul. Wiłkomierska 104-a. Przedmiot 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1023 r. Właście 
ciel—W ajnerman Jskób, zam. tamże. 4111—VI 

Do Rejestru Handlowego Dziaż A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 5. II 1927 r. pod Nr. 5545 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5545. Firma: Winogradow Samuel. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 15. Przedmiot— 
sklep kołonjalno'spożywczy, win i wódek. Firma ist- 
nieje od 1861 r. Właściciel Winogradow Samuel zam, 
tamże. 4112—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 5. li. 1927 r. pod Nr. 5546 wciąg- 
nięto: 

S R. H. A. I. — 5546, Firma: Zabludowska Malka. 
Siedziba w Wilnie, ui. Wiłkomierska 112. Przedmiot 
—sklep spożywczy; Firma istnieje od 1922 roku 
Właścicielka Zabłudowska Małka, zam. WE и 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w ae w da, 7—Il. 1927 r. pod Nr. 5552 wciąge 
nięto: 

R. H. A, 1.—5552. Firma: Burszteja Jakow. Sie- 
dziba w Lidzie, ul. Rynkowa 46. Przedmiot—skłep 
obuwia. Firma istnieja od 1927 roku. Właściciei— 
Bursztiejn Jakow, zam. tamże, 4114—VI 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. 
w a: w dn. 7.1 1927 roku pod Nr, 5548 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5548, Firma: Abramowicz Benje. 
min. Siedziba w Łidzie, ul. Rynek 18. Przedmiot -,. 
sklep spożywczy i mąki. Firma istnieje od 1922 rokte 
Właściciel —Abramowicz Benjamin, zam w Lidzie prze 
ul. Rynek 24. Nr. 4118—VI | 

Do Rzjusuu HManaiowego Dział A Sądu Okr. | 
w ip w dniu 7.1 1927 roku pod Nr. 5547 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. L—5547. Firma: Zabłudowski Hirsz. 
Siedziba w Lidzie, ui. Suwalska 30. Przedmiot—sklep 
owoców i wody sodowej. Firma isinieje od 1912 r. 
Właściciel! — ŻZabłudowski Hirsz, zam. tamże. 

4119—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wiinie w dn. 5.11. 1927 roku pod Nr. 5541 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5541, Firma: „Prater, Mierzwa Jan*, 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwałska 33. Przedmiot — 
sklep win, wódek i wyrobów tytuniowych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel —Mierzwa Jan, zam. 
przy ui. Mackiewicza 36. 4120—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 7.1, 1927 r. pod nr, 5553 wciąg- £ 
nięto: 

R. H. A. I.—5553 Firma: Cspelowicz Mowsza, 
Siadziba w Dunilowiczach, pow. Postawskim. Przed- 
rniot—sklep bakalejno-spożywczy. Firma isinisje od 
1926 roku. Wlašciciai — Cepelowicz Mowaza, zam. 
tamże. 4121—VI. 

  

  

Da Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. % 
w Wilnie w dn. 8—ii 1927 r. pod Nr. 5562 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5562. Firma: Opałko Michał. Sie- 
dziba w Lidzie ul. l. Słobódka Nr. 71. Przedmiot — 
sklep spożywczy, Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
cieł —Opałko Michał, zam. tamże. 4122—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 8—Il 1927 r. pod Nr. 5584 wcią- 

gnięto: } 
R. H. A. 1.—5584. Firma: Grykień Józef. Siedzi- 

ba—w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot —restauracja i 
sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1926: 
roku. Właściciel—Grykień Józef, zam. tamże. 4131—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 8—lI, 1927 r. pod Nr. 5583 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5583. Firma: Goldszmid Dawid. 

  

  

"Siedziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—piwiarnia 
i sprzedaż słodyczy. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel—Goldszmid Dawid zam. tamże. 4132—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—II. 1927 r. pod Nr. 5582 wciągnięto: 

R. H. A. I.—5582, Firma: Goldszmid Mowsza. 
Siedziba—w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep- 
spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1926 roku. 
W łaściciel-—Goldszmid Mowsza, zam. tamże. 4133—Vl 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 8—li. 1927 r. pod Nr. 5581 wciąe- 
gnięto: ь 

R. H. A. L—5581. Firma: Goldszmid  Mejer— * 
Szmucl. Siedziba Lidzie, ul. Końska 20. Przedmiot— 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel— 
Goldszmid Mejer-Szmuel zam. tamże. 4134—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—II. 1927 r. pod_Nr. 5579 wciągnięto: 

R. H. A.1.—5579, Firma: Goldberg Jakób. Sie- 
dziba w Lidzie, uł. 3 Maja 54. Przedmiot—skup za- 
wodowy pakuł lnianych. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel — Goldberg Jakob zam. tamże. 4135—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—!l. 1927 r. pod Nr. 5580 wciągnięto. 

R. H. A. 1.—5580. Firma: Ginzburg  Sora-Bejla 
Siedziba w iwju pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep spo- 
żywczy i galanterji. Firma istnieje od 1922roku. Wła- 
ścicielka—Ginzburg Sora-Bejla, zam. tamże. 4136—VI 

  

  

  

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—I.1927 r. pod Nr. 5578 wciągnięto: 

R. H. A.|— 5578, Firma: Girszowicz Chjena.- 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 44. Przedmiot—sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku, Właścicielka 
—Girszowicz Chjena, zam. tamże. 4137—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—li. 1927 r. pod Nr. 5577 wciągnięto: 

° К Н. А. 11—5577. Firma: Eljowicz Aron. Sie- 
dziba w iwju, pew. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo* 
żywczy i galanterji Firma istnieje od 1921 roku. Wła 
ściciel—Ellowicz Aron, zam. tamże. 4138—VI 

Do Rejestru Handiowego Uział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn.8— ll. 1927 roku pod Nr. 5576 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. 11—5576. Firma: Dworecki Mejer Sie- 
dziba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—skłep żelaza 
i cementu. Firma istnieje od 1885 roku. Właściciel— 
Dworecki Mejer, zam. tamże. 4139—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—1!. 1927 r. pod Nr. 5575 wciągnięto: 

R. H. A. I.—5575. Firma: Cam Lejzer. Siedziba 
w Lidzie, ul. Suwalska 27. Przedmiot—sklep galante- 
rji. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciei —Cam Lej- 
zer, zam. przy uł. Suwaiskiej 83 w Lidzie. 4140—Vi 

Do Rejestru Fłandiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8—ll. 1927 r. pod nr. 5574 wciągnięto: 

R. H. A.1.—5574. Firma: Abramowicz Jakób. 
Siedziba w Lidzie, uł. I! Dworcowa. Przedmicet—wy» 
konywanie robót ręcznych na tartaku. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel — Abramowicz Jakób, zam. 
przy ul. Legjonowej w Lidzie. 4141—VI 

  

  

  

  

          

DOKTÓR ona, Białą e 
ją oraz tymotkę; pła- 

D, ZELDOWICZ cę najwyższe ceny. 

chor. WENERYCZ. Zygmunt 
NE, MOCZOPŁC. | NAGRODZKI 
od A= w Wilno, Zawalna 11:a: 

› В 

DOKTOR | KUPIĘ MŁYN 
S.ZeJdOWIGZOWA | wodny 3. xawatkiem 

: ziemi wyrobne 

RYCZNE! 1. chor. [30-50 ha, ofer. pm. 
DRÓG MOCZ,  |Ze Szczegółami Wilno 

prz. 122 iod 46 Kasztanowa 4 m, 22 
ul.Mickiewicza 24 JB. 

tei. 277. z 
w.Zór Nr.  Służąca 
Akuszerka 

Wi Smiałowska Poszukuje pracy do : wszystkiego, zna przyjmuje od godz. dobrze kuchnię. 
do M Aa Rekomendacje i świa- 

  

dectwa. ul. Jakóba 
„ WZP. Nr 63 Jasińskiego 17 m. 5. 

Lokujemy 
najdogodniej 

gotówkę na opro- gubiono książeczkę 
centowanie pod Z wojskową,  wy- 
mocne zabezpie- daną przez P KU. 

czenia Lida na imię Wacława 
D. H.-K. <Zachgta> Błażewicza, 
Gdańska 6 — | rocznik 1900. 

tel. 9 — 05. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr- 
w Wilnie w dniu 7.11 1927 r. pod nr. 5551 wcią- 
gnięto: 

R. H, A. L—5551. Firma: Brem Aron—Jakėb. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 40. Przedmiot—sklep 
galanterji. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel— 
Brem Aron-Jakob, zam. tamże 4115—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 7.11 1927 r. pod Nr. 5550 wciąg- 

nięto; : ZE 

R. H. A. L—5550. Firma: Bloch Owsief. Siedzi- 

ba w Iwju, pow. Liazkim. Przedmiot — sklep Iokcio+ 
wy. Firma istnieje od 1927 roku, Wlašciciel — Bloch 

Owsiej, zam. tamże. Nr, 4116—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 7.11 1927 roku pod Nr. 5549 wciąg- 

Ч R. H. A. L—5549. Firma: Bedzowski Michel. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 34, Przedmiot—sklep 
galanterji i czapek, Firma istnieje od 1916 r. Właści- 
ciei—Bedzowski Michel, zam. tamże. 4117—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 8—ll. 1927 r. pod Nr. 5563 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 11.—5563 Firma: Polaczek Basia. Sie- 
dziba w Lidzie, uł. 3 Maja 14. Przedmio t—sklep spo- 
żywczy i galanterji. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właścicielka—Polaczek Basia, zam. tamże. 4142—VI 

Da Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dniu 5.li 1927 roku pod Nr. 5538 wciąg- 
nięto: 

: R. H. A A. 1—5538. Firma: Dalatycki Низл. / 
Siedziba w Wilnie, uł. Wiłkomierska 125. Przed! 
miot—sklep spożywczy. Firma jstnieje od 1920 roku. 
Właściciel —Delatycki Hirsz, zam. tamże. 4106—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A_ Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 5.l 1927 raku pod Nr. 5539 wciąg- 
nięto: 

3 R. Н. А. 1--5539. Еита: Lebiedzki Kazimierz. 
Siedziba w Białogrudzie, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
sklep spożywczy, Firma istnieje od 1926 roku. Wlaš- 

ciciel —Lebiedzki Kazimierz, zarm. tamże. 4107—VI 
si 
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