
    

ROK VI. Nr 39 (1352) 

Wilno, Piątek 183łutego 1927 r. 
Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

W/ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszcżona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA— ui Mickiewicza 2%; 

BARANOWICZE — al; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ut Gen, Rerbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Bąiorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

  

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny: 
CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej S 

| oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

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

  

W dniu 13 lutego prof. Zdzie- obcy. lch doradca finansowy, Jere- 
chowski wygłosił odczyt, w którym mieh Smith, ame:ykanin, nie szczę” 

omylna we wszystkich możliwych 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

Prof. Zdziechowski o Węgrzech. Przyspioszanie „Soforiprogtumu“ 
BERLIN. 17 IL-.PAT. Sejm pruski uchwalił dziś wniosek domaga- 

jący się, jaknajrychlejszego wypłacenia przez rząd Rzeszy państwu pru- 
skiemu sum, wyznaczonych przez tak zw. «sofortprogram», czyli program 

Sejm i Rząd. 
Podróż min. Zaleskiego, 

WARSZAWA, 17. II (żel, wł. Słowa) 
W końcu bieżącego miesiąca wyjeż- 
dża min. Zaleski do Poznania,  Kra- (+  ppowiedział wrażenia swoje z «Buda- dził słów podziwu dia mądrości na- wypadkach zgodność woli Chrystu- natychmiastowej pomocy dla upośledzonej gospodarczo ludności na ob- kowa i Katowic poczem w dniu 3- pesztu, Przyjnowany tam z nadzwy- rodu, który umiał się podźwignąć po- sowej z wolą cara rosyjskiego, a za” szarach granicznych z Polską. marca uda się do Genewy, ® | схапа serdecznością, prof. Zdz. mimo izolacji politycznej ;i wprost tem car staje się inajwyższym  paste- 2 

„| „stwierdzit na każdym kroku wdzię- straszliwych warunków ekonomicz- rzem, oda: $ydńj widzialną Wy nurzenia p. Lewalda. R ŁZE ustroju 
| czmość, z jaką Wegrzy przyjmują ka- nych, jakie dla nich stworzył traktat Cerkwi, namiestnikiem Głowy Niewi- BERLIN, 17. II, Tel. wł. Na dzisiejszej konferencji г przedstawici SZKolnictwa zawodowego. 
| „ „ždy z naszej strony objaw sympatji w Trianon. „Ostatnie sześć lat—sło- dzialnej, samego Chrystusa", dami prasy zagranicznej w urzędzie spraw zagranicznych podsekretarz WARSZAWA, 17iI. Pat. W dn. PR T p m a p TS | + * + z » . Wi C- rą, zdaniem prelegėnta, słusznego nie, p. -Wł. Wróblewskiego—będą „W poddanych swoich, przewyższał = ożwiódenie że ai a Polak, polski FOKotik šėssapirs“ nie byłz Nie- twem tri d-ra Bane pr rozczarowania Węgrów w 'stosunku historji jednym jeszcze dowodem nie- kresem władzy wszystkich monarchów mjec wydalony, oraz, że w rokowaniach o umowę osiedleńczą strona  Mstwie Wyznań Religijnych i Oświe- 

do Polski. śmiertelnej żywotności Węgier". Z chrześcijańskich. Nieuniknionem tego polska kategorycznie odmówiła przyznania prawa do osiedlania się urzę- cenia Pubiicznego w departamencie Węgrzy pierwsi w czasie wojny ust jednego z ministrów prof. Zdz, następstwem było to, że energja na- dnikom biur prywatnych, jak np. inżynierom, technikom i buchalierom. szkolnictwa zawodowego pierwsze po- światowej podnieśli sprawę niepodle- słyszał, że wkrótce ma być wniesio- rodu, skrępowanego w rzeczach ro- Strona polska przyznała prawo osiedlania kupcom, ale + a= z opa komisji ministerjalnej zwo- 

głości Polski; inicjatorem był tujeden ny projekt zmniejszenia podatków o zwoju i postępu wewnętrznego, mu- ow SECA ak 2 wpisu do rejestru, takich zaś kupców e) za RA su 
z najwybitniejszych i najbardziej wpły- 12 proc. siała być skierowaną  nazewnątrz, ku AJ B ; wywaniem uć Hook a aso p cej wowych polityków, hr.  -Juljusz An- Wszystko to jest w znacznej mie- zagarnianiu co raz większych prze- „Polityka mocy*. nictwa zawodowego, W. konferencji drassy, Po wojnie z entuzjazmem wi- rze dziełem  niepospolicie zdoinego strzeni. Można to nazwać prawem WIEDEŃ, 17 II. PAT. „Neue freie-Presse" donosi z Berlina, że ze. ] Uczęstniczyli kierownicy wszyst- 
tali powstanie państwa polskiego, człowieka, jakim jest premjer hr. Beih- natury, które kierowało historją Rosji rwanie rokewań z Polską wywołało w kolach lewicowych wielkie zaniepo- pc naszego szkolnictwa. 77 rachując że po (ek upokarzającym i len. Uznają to! nawet jego przeciw- ; przeciw prawu temu bezsilni byli ci kojenie, Obawiają się, że „niemiecko-narodowi, doszedłszy zaledwie do —. ®© zagajeniu posiedzenia przez p. 

№ dla nich dotkliwym traktacie w <Tria- nicy. Po uzdrowieniu ek 2 : ienia bylį, Wladzy będą chcieli uprawiać „politykę mocy”. ministra dytektor depariamentu p. e yu nicy. Po uzdrowieniu ekonomicznem z carów, którzy z usposobienia byli, ы Jarmiūski przedstawi! znaczenie szkol- non znajdą właśnie w Polsce moralne i idącem zatem wzmocnieniu politycz: jak Mikołaj I, miłośnikami pokoju. nictwa zawodowego i konieczność 
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„ Šcislej wspólności 

"szcza wobec groźnego wroga ze 

' Wszelkiego zbliżenia się do Węgier, 

© bezwzględnie negatywnego stanowis- 

oparcie dla siebie, tembardziej, że 

obok tyłu wspólnych tradycyj histo- 

rycznych powianoby w chwili obecnej 

łączyć obydwa narody zrozumienie 

interesów, zwla- 

nem przyjśćby musiała kolej na zała- 
twienie kwestji obsadzenia tronu. Rząd 

węgierski jest oficjalnie Rządem Kró- 
lewskim, naczelnik państwa—stróżem 

Korony św. Stefana aż do chwili 

gdy uwieńczy ona czoło prawowitego 
monarchy. Kto nim ma być? W 
narodzie ze zmysłem realnym i z 
tak głębokiem poczuciem prawa 

wątpliwości tu niema. Królem, choć 

dotychczas niekoronowanym jest 14 
letni Otton Il, syn ostatniego, na wy 

gnaniu zmarłego. króla Karola. Na 

czele legitymistów stoją obaj najpo- 

ważniejsi i  majbardziej szanowani 

Wschodu. 

Stało się jednak inaczej, O wspól- 

nych tradycjach gruntownie u nas 

zapomniano; wspólnego interesu, miae 
nowicie konieczności wspólnej grani- 
cy nikt poza garstką kilku osamo- 

tnionych jednostek nie rozumiał. 

nawet na gruncie towarzyskim, osten: 
tacyjnie w sferach kierujących polity- wśród mężów stanu węgierskich, hr, 
ką unikano, nieraz z brutalną otwar- Juljusz Andrassy i hr. Albert Apponyi, 
tością, — bo coby na to powiedział Słusznie twierdzą oni, że każdy inny 
p. Benesz w Pradze i co będzie jeśli król byłby królem partyjnym, nie zaś 
się zagniewa w Paryżu pani Berthelot, narodowym, czyli nieszczęściem bylby 
la móre de la Tscheco - Slovaqnie; dla Węgier. Innego natomiast zdania 

tak ją w rozmowie z prelegentem na- jest premjer hr. Bethlen, który w jed- 
zwał jeden z dyplomatów węgierskich 

Jako przykład rożczarowania wę. 

gierskiego przytoczył prof. Zdz. ielje- 
ton na tle wspomnień z czasów wojny, 
którego autorem jest b. minister finan- 
sów, p. Hegediis, Feljeton ten p. + Die 
Schwester Margarete znalazł:się: na 

szpaltach Pester. Lioyd'u w czasie po- 
bytu prelegenta w Budapeszcie. 

Autor wysławia w nim posunięte 

aż do ascętyzmu poczucie obowiązku 
i prawa u pruskiej siostry miłosier= 
dzia, złośliwie przy tem wytykając zu- 
pełry poczucia tego brak pozostają- 
cym pod jej opieką jeńcom Polakom. 

ność tkwi w narodzie, nie w królu i 

wyborze... 
Keniec odczytu poświęcił prele- 

gent'osobie i poglądom hr. Appo- 
nyitego. Pomimo 80 lat wieku "ude- 
rza on młodością ducha i młodością 

fizyczną, uwydatwiającą się w ruchach, 
w postawie. Żywo, wymownie; nismal 
z natchnieniem roztoczył ten najwięk- 
szy mówca węgierski w rozmowie z 

prof. Zdziechowskim obraz historji 
Węgier i ich sytuacji obecnej na tle 

mu--kończy on—my zaś przestańmy 

nej z mów oświadczył, że suweren- 

Węgrzy, choć pochodzenia turań- 
skiego, przyignęli od zarania dziejów 

de Zachodu, a wielki ich krćl Stefan 
Święty otrzymał od Papieża tytuł 
króla apostolskiego tj. obrońcy i sze- 
rzyciela chrześcijaństwa na Wschodzie. 
W narodzie zaznaczyły się od po 

czątku wybitne zdolności organiza- 

cyjne, których wyrazem była umie- 
jętność harmonijnego zespolenia za- 

sad jedności państwowej i władzy 

monarszej z zasadą wolności obywa- 

telskiej. Konstytucja węgierska jest 
obok angielskiej magna charta li. 
bertatum najstarszą na; święcie. Kon- 

stytucja ta przywiązywała do korony : 

św. Stefana plemiona wchodzące w 

skład państwa i złewała je w żywą, 
silną, organiczną całość. Dzięki temu 
Węgry dzielnie stały i stoją na 

straży cywilizacji zachodniej przeciw 
agresywizmowi Wschodu. i Narody i 
państwa  zachodnio-europejskie, nie 
sąsiadujące bezpośrednio ze Wscho- 

że przeto Węgrzy mają swobodę w-dem, lekceważyły ' niebęzpięczeństwo 

wschodnie i wchodziły z tym obcym 
i wrogim światem w sojusze,  |daw- 

niej Francja z Turcją, w ostatniej 
wcejnie Francja, Angija,. Włochy ect. z 
Rosją i wobec tego tem mocniejszym 
węzłem musiały Węgry związać się 

z Niemcami. 
„Myśli te rozwijał hr. Appovyi 

w czasie wojny. w odczytach swoich 
w Berlinie i Dreznie*). Z, intuicyjną 
bystrością przewidział w nich. chwilę 

odwiecznej - walki »dwóch - «światów: obecną. Nierównie bowiem groźniej: 
«Cześć tobie siostro i narodowi twe Wschodu i Zachodu. Ostatnia wojna szą, niż wówczas Rosja. carska, . jest rze m 4 

„byla zdaniem:jego, wojną przedew- dziś Rosja Sowiecka, mobilizująca przeciw.reformie administracyjnej i uskarża „się,, że sejm łudności . przy- 
już gadać o przyjaźni naszej dla Po» szystkiem rosyjską, nowym zamaą- przęciw Europie ludy Azji. Groza 

łaków, którzy po odzyskaniu niepodle- chem Wschodu na Zachód. Ale co strasznego  niebezpieczeństwa jest 

głości, za którą tyle węgierskiej krwi to jest Wschód i co Zachód? Zachód— coraz widoczniejszą i wraz z tem co- 

się -przelało, nie mieli nic .pilniejszego 

jak do wrogów. naszych się przyłą- 
czyć i nam kawał ziemi naszej ode-* rium Rzymskiego. Rzymskizmysł orga- 
brać; bądźmy Prusakami  wschodul* nizacyjno państwowy i grecka kultura 
"Wykrzyknik ten nie powinien, zda- wytworzyły tam pełny żywotności type 

niem prelegenta, nas dziwić. Wobec któremu brakowało mocnej podstawy 

moralnej. Tę dało mu Chrześcijaństwo. 
ka Polski, tak stanowczo odpychają: Cztery zasadnicze cechy wymienia hr. 

'odpowiada na to br.Apponyi—mieści się raz « bardziej 
"mniej więcej w granicach dawnego impe przymierza i współdziałania narodów i 

nagłącą konieczność 

państw na wschodnich rubieżach 
zachodniego świata. 

* * 

Po odczycie rozwinęła się dyskusja, 
w' której zabierali głos Marjan hr. 
Plater, prof. Bossowski i inni, W to- 

cej wszelką myśl współdziałania z Apponyi, jako określające ducha Za ku dyskusji podnoszono „między  in- 
„ Węgrami, inie pozostało Węgrom nic chodu: uznanie absolutnej wartości 

innego, jak szukać jaknaściślejszej człowieka, uznanie pełnej ludzkiej go- 

przyjaźni z Niemcami, jako państwem, dności kobiety, poszanowanie pracy 

które zdołało już opanować następ- i rozgraniczenie władz duchownej i 
stwa poniesionej kięski militarnej į świeckiej. * Trudniej jest określić 
gospodarczej i zdobywa z powrotem Wschód, który tworzą różnolite pod 
stanowisko dominujące w Europie względem religji i kultury ludy Azji 

Środkowej. oraz chrześcijańska Rosja. Ale nas— 
Oczywiście, pogląd wyrażony tak mówił hr. Apponyi—obchodzi przede- 

radykalnie przez byłego ministra nie wszystkiemRosja; każdemu wiadomo jak 

jest poglądem wszystkich Węgrów. drobne są różnice dogmatyczne mię- 

Według spostrzeżeń prelegenta, w dzy katolicyzmem a prawosławiem i 

społeczeństwie zniechęconem doFran- jak są wielkie między katolicyzmem a 

porządkowały gospodarstwo swoje, są to słowa Mereżkowskiego — że 

flnanse, walutę, mają otwarty kredyt „istnieje absolutna, adkwatna, nie- 

"nemi korzyści, które «mogłoby dać 
Polsce rozwiązane sprawy t. zw. „ru- 
skiej krainy" (Rusi węgierskiej) pozo- 
stającej obecnie pod mandatową ad- 

ministracją Czechosłowacji, Oddanie 
kraju tego z powrotem Węgrom otwar- 

łoby w razie napadu na Polskę jej no- 
wą drogę do komunikacji z zagranicą, 
i otrzymywania broni, czemu w 1920 

przeszkadzały Czechy. 
Również podnoszono korzyści któ 

reby dla Polski wyniknąć mogły ze 
zbliżenia połsko-węgiersko-rumuńskie- 

aus der Ungarischen Verfassungsgeschichte 
(1927). 

  

Poufne obrady w Reichstagu 
Tematem sprawa zerwania rokowań. 

BERLIN, 17,1, PAT. Komisja spraw zagranicznych Reichstagu obra- 
dowala dziś nad sprawą rokowań handlowych między Niemcami a Polską, 
Obrady uznano za poufne. 

BZEZWWSTE ROSZ RZYGA DROPS RETA RATE STER EARENTCH NSS KSETA TIENTOS 

Minister Zaieski o rokowaniach z Sowietami, 
PRAGA, 17 ili PAT. W dzisiejszym numerze Prager Presse ukazał 

się wywiad korespondentą tego pisma z p. ministrem Zaleskim o zagad- 
nieniu paktu poisko-sowieckiego. Min. Zaleski wyraził myśl, że pakt ten 
byłby częścią systemu pakiów regjonalnych i rozszerzeniem gwarancyj 
paktu ryskiego, a z natury rzeczy łączyłby się realnie z paktami państw 
baltyckich z Rosją, Polska przygotowała wszystkie materjały, do rokowań 
o. umowę handlową z sowietami, które prawdopodobnie także prace 
przygotowawcze przeprowadziły. Różnicą jednah w ustroju państw może 
spowodować skomplikowanie rokowań i odwlec ich ukończenie 

Czechosłowacja uznaje Sowiety de jure. 
PRAGA, 17.1, PAT. Nacjonalistyczna «Role» dowiaduje się rzekomo 

z pewriego źródła, że w najbliższych tygodniach nastąpi uzuanie de jure 
Sowietów przez rząd czechosłowacki. CZEholowaeja" poaobnie jak i Ju- 
gosław a już oddawna uznala Sowiety de facto, czego. wyrazem na zew- 
Lątrz są, misje. 

Echa pobytu angielskich komunistów. 
LONDYN, 17—|l. Pat. Sir Frank Meyms zapytywał w Izbie - Gmin 

Austena Chamberlaina czy i jakie kroki zamierza om przedsięwziąć w 
związku z uwagami rządu polskiego w 'sprawie wystąpień. dwuch  człon- 
ków angielskiej Labour Party w czasie ich wizyty w Polsce. 

„Chamberlain odpowiedział, że rząd polski żadnych uwag w. tej spra- 
wie nie poczynił, rząd angielski zaś za, wystąpienia wzmiankowanych 
dwuch posłów: nie jest odpowiedzialny. 

Następnie jeden z tych posłów « Thomas Beckett, czując się, obrażo- 
nym postawionemi mu w prasie zarzutami, chciał złożyć w związku z. tem 
wyjaśnienia. Jednakże speaker nie udzielił mu głosu tiomacząc, že na po | 
siedzeniu Izby bronić się można z powodu zarzutów w Izbie „lecz fiie w 

asie. 

Е Manifest Rusinow przykarpackich. 
PRAGA, 17 II. PAT. Rada narodowa Rusi przykarpackiej. w Ungwa- 

wydała manifest pod adresem prezydenta republiki. Manifest protestuje 

karpackiej dotychczas nie został zwołany, wreszcie. domaga się. plebiscytu 
na Rusi: przykarpackiej i w, Słowacji. 

Francuski dług, w Anglji. 
LONDYN, 17 Ii, PAT. Między. rządami francuskim i angielskim za- 

Warty został układ, wedle którego nie przesądzając kwesfji, ratyfikacji 
układu w sprawie długów, skarb francuski wpłaci skarbowi angielskiemu 
w ciągu okresu budżeiowego 1927—28 roku, 6 milj, fnt. strl. Połowa tej 
sumy ma być wpłacona dn. 15-go września 1927 roku, diuga połowa zaś 
15-go marca 1928 r. 

Amerykanie szykują desant. 
SZANGHAJ, 17.11 PAT. Amerykańskie, władze. morskie ofrzymały 

wiadomość, że transportowiec amerykański „Chaumont* z 1200 marynarzy 
na pokładzie wypłynął z Kalifornii, udając się do Szanghaju. 

Administrator djecezji kaliskiej. 
WŁOCŁAWEK, 17.11 PAT. Administratorem  djecezji kujawsko-ka- 

liskiej miejscowa kapituła wybrała sufragana Władysława Krzywickiego, 
oficjała kaliskiego, urodzonego w 1861 roku. 

Sensacja w Zakopanem. 
KRAKÓW, 17—1I. Pat. Kurjer Codzienny donosi, iż aresztowanie 

zastępcy burmistrzą Penksy w Zakopanem wywołało olbrzymią sensację. 
Aresztowanie ta nastąpiło na skutek polecenia prokuratorjj w Nowym 
Sączu. Podobno powodem aresztowania Penksy jest obwienienie go o 
zbrodnię nadużycia władzy urzędowej i oszustwa. Celem przeprowadzenia 

  

stworzenia ustawy, któraby zabezpie- 
czyła. temu działowi oświaty normalne 
watuńki rozwoju. Potem kolejno re« 
ferowali: inż. Slojewski o szkolnictwie 
zawódowem dokształcającem i szko- 
łech rzemieślniczo-przemysłowych, p. 
Zaborowska o szkołach zawodowych 
żeńskich «i dr. Waryński o szkolni- 
ctwie handlowem. 

Posiedzenie to otwiera szereg 
konferencyj, które będą poświęcone 
tej ważnej sprawie. 

Budżet M. S. Z. w senackiej . 
komisji budżetowej, 

„WARSZAWA, 17—II. Pat. Senac- 
ka komisja skarbowo-budżetowa pod 
przewodnictwem sen. Adelmana (Ch. 

+ D) obradowała dziś nad budżetem 
m-stwa Spraw zagranicznych. Eudżet 
ten zreferował, sen. Buzek (Piast) 
wnosząc między innemi o podwyž- 
szenie dochodów z opłat konsular- 
nych o 1100000 zł. oraz o podwyż- 
szenie wydatków ma urzędy zagra- 
niczne o 870000 zł. W dyskusji prze- 
mawiali senatorowie Albrecht (Ch.D), 
Osiński (Wyzw), Krzyżanowski (Kł. 
Pracy), Szereszewski (Koło Żyd)-- 
który wniósł o zmniejszenie dotacyj 
dla poselstwa w Bukareszcie o 
100000: zł.-—sen. Posner (PPS), Zda- 
nowski (ZLN) i Adelman (Ch.D). 
Odpowiadając na poszczególne kwes- 

, tie poruszone w toku oyskusji, sen. 
Buzek zapowiedział jeszcze  wniesie- 
nie rezołucji wzywającej rząd do 

pregdioženia, Progropau na przeciąg 
t 10-ciu w sprawie budynków kon- 

sularnych. Głosowanie nad  budże- 
„temįM.S.Z. odroczono. Odbędzie się 
ono jednocześnie z głosowaniami nad 
innemi częściami budżetu. Następne 
posiedzenie komisji jutro o godz. 
10-tej i pół rano. Na porządku dzien= 
nym budżet długów i emerytur, Re- 
feruje sen. Buzek. 

Unieważnienie wyborów. 

KATOWICE, 17—!. Pat. Urząd 
„ubezpieczeniowy na miasto Katowice 
„uniewažni! ostatnie wybory «do /zarzą- 
du Kasy Chorych, zarządzającTrówno* 
cześnie jaknajrychiejsze różpisanie no- 
wych wyrobów. га 

Wizyty nie są przewidziane: 

WARSZAWA, 16.II, PAT. W zwią- 
zku z wiadomościami, które ukazały 
się w prasie o projektowanych wizy- 
tach prezydenta republiki francuskiej 
p. Doumerguea w Warszawie oraz 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
p. Mościckiego w Paryżu, PAT. jest 
upoważniona do stwierdzenia, że w 
najbliszej przyszłości wizyty te nie są 
„przewidziane, 

  

Niepożądana cudzoziemka. 

BERLIN. 17—1I. Pat. Popołudnio- 
we dzienniki podają wiadomość z 
Paryża, że francnski minister spraw 
wewnętrznych wydalił z Francji oby» 
watelkę niemiecką p. - Agnieszkę 
Aggeman, sekretarkę przywódcy ru- 
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ECHA KRAJOWE 
zmiotła niemal doszczętnie z oblicza 
ziemi dostatnio zagospodarowane za- 
grody a wszystkich mieszkańców roz- 

` н proszyla szeroko po przestrzeniach 
Ogólne zainteresowanie w Głębo- Rosji, skazując na kilkuletnią tułaczkę 

kiem budzi obecnie rozpoczęta w dn. g głodzie i chłodzie. 
14 bm. sesja wyjazdowa wydziału Dopiero gdy Polska zerwała pęta 
karnego Wileńskiego Sądu Okręgo- niewoli, gdy zwycięsko wyszła z walk 
wego, ściągając liczne rzesze miejsco- z Bolszewją, do wsi gdzie więcej 
wej ludności na salę rozpraw. było krzyży mogilnych niż chat za- 

Na wokandzie znalazło się cały częli powoli stąd i zowąd powracać 
szereg spraw niezwykle interesujących cj, którzy mieli tutaj swoją ojcowiznę. 
od dawna już czekających na oOrze- Z niemałym nakładem trudu, energji 
czenie sądowe. | 8 i wiary w lepszą przyszłość zaczęto 

Między innemi w dniu 14 bm. na zacierać okropne ślady zniszczenia. 
wokandzie znalazła się sprawa tejem- Nieopodal od wsi leży majątek 
niczej śmierci mieszkanki pow. Dziś: „Mułły” własność państwa Pietkiewi- 
nieńskiego Stefani Haniebnej, rzeko- czów, który przeszedł wszystko to 
mo wedlug krążących wśród ludności samo co wieś. Dzięki niezmordowa- 
miejscowej pogłosek, zamordowanej nej pracowitości jego właścicielki p. 

przez męża. Szczegóły sprawy stano- Pietkiewiczowej, która mimo  klopo- 
wią nielada sensację, tów z gospodarstwem znajduje jeszcze 

Po wyświetleńiu szeregu faktów czas na pracę społeczną, powstała we 
towarzyszących śmierci, sprawę Ha- wsi „Cielaki* szkoła powszechna. 
niebnego odroczono i postanowiono Kierownikiem szkoły jest p. Jan 
zawezwać na biegłego profesora me- Łoś. P. Łoś jest więcej niż nauczy- 
dycyny sądowej U.S.B. dr. Singale- cielem, jest doradcą całej wsi i nikt 
wieza, który wyda opinję co do zna- bez zasiągnięcia jego rady nie po- 
lezionej podczas sekcji zwłok znacz: weźmie żadnej decyzji. Jego to zasłu- 
nej ilości strychniny w żołądku gą jest, że w chatach rozlega się 
zmarłej, pieśń «Za Niemen» czy «Choć burza 

W tymże dniu pod przewodnict- huczy» niemówiąc już o kursach wie- 
wem prezesa Owsianko została roz- czorowych dla anlfabetów i odczy- 
patrzona sprawa nadużyć popełnio- tach. Kiedy rozmawiałem z nim os- 
ych w starostwie dziśnieńskim przez tatnio, dziwiąc się skąd bierze czas 
rachmistrza starostwa Jana Zienkiewi- na wszystko, odrzekł: 
cza, który prowadząc rachunki staro" — Gdybym miał choć w skrom- 
stwa drogą niezwykle sprytaych ma- nych rozmiarach budynek na cele 
chinacji buchalteryjnych *zdołał zde- oświatowe i kogoś jeszcze do pomo- 
fraudować w ciągu 1924 i 1925 r. cy, mógłbym tu wiele, bardzo wiele 
pieniędzy na sumę 5834 zł. Zrobić, a tak się wszystko tamuje i 

Jednocześnie, jak ustalono w czasie urywa., Bo proszę sobie wyobrazić: 
rozprawy, w dniu aresztowania Zien- w szkole mam siedemdziesięciu ucz- 
kiewicza policja znalazła w biurku ©- niów, którzy się łedwie mieszczą w 
skarżonego przekazy nie wciągnięte skromnych Ścianach budynku  szkol- 
dn ksiąg kasowych na sumę 2000 zł. nego, tak że brak nieraz powietrza 
Po rozpatrzeniu sprawy sąd skazał aby pełną piersią odetchnąć, 
Jana Zienkiewicza na 1 rok i 8 mie- W tej oto wsi w końcu stycznia 
sięcy więzienia z zaliczeniem odsie- powstała nowa placówka Rady Opie- 
dzianego przez oskarżonego aresztu kuńczej Kresowej. Dom Ludowy uro- 
prewencyjnego. czyście otwarty w obecności przedsta- 

W dniu 15 b. m. Sąd rozpoznał wiciela R. O. K. p. Pataszewskiego 
sprawę sołtysa gminy Pliskiej pow. znajduje się narazie w lokalu wyna: 
Dziśnieńskiego Daniela Orłowa, któ- jętym lecz rychło, można mieć nadzieję, 
ry po zdefraudowaniu 900 zł. uciekł będzie miał swój własny budynek. 
do Rosji sowieckiej, a obecnie po- Dzięki bowiem ofiarności p. Pietkie- 
wrócił oddając się w ręce sprawied- wiczowej, która wydzieliła ze swych 
liwości. gruntów kawał ziemi oraz zapewniła 

Ogólną wesołość wzbudziło na pewną ilość budulcu i sił końskich 
sali ostatnie słowo oskarżonego, któ- pod Dom Ludowy położone już są 
ry oświadczył, iż woli odsiadywać w fundamenta, Euergja p. wójta Tołocz: 
więzieniu poiskiem w ciągu lat 10, ki eraz ofiary pieniężne mieszkańców 
niżli korzystać w przeciągu jednego wsi dokonają reszty. 
roku z owoców rewolucji, zdobytej Kierownikiem Domu Ludowego 
przez masy pracujące Rosji so- jest p. Łoś, W pracy tej pomocni mu 
wieckiej. bardzo są p.p. Jan Huli Juljan Dzie- 

Sąd po naradzie wydał wyrok wiaciel. 
Włodzimierz Kazimierski. skazujący Orłowa na 1 rok więzienia 

z zaliczeniem 8 miesięcy aresztu pre- 1 i i 

Nowošci wydawnicze. 

Sądy w Glebokiem, 
(Korespondencja «Słowa») 

wencyjnego. 
W ciągu dnia Sąd rozpoznał je- 

szcze szereg spraw, przesłuchanych 
z  nmiesłabnącem zainteresowaniem 
przez miejscową ludność. 

Rozprawy sesji wyjazdowej ро- 
trwają jeszcze około dni 10-ciu. 

— Emila Zegadłowicza: Przekład 
«Fausta» ukazał się w dwóch tomach 
(WKK 239 str., drugi 356), nakładem Fr. 
oltina w Wadowicach. 

Dzieło przynoszące zaszczyt i tłuma- 
W. Н.  'czowi i naszemu piśmiennictwu i na ostatek 

ы naktadcy. Nos set A e 
„ Sytuacyj scenicznych pomysłu Zbig. ną- 

Rada Opiekuńcza Kre szki, Poranek Talis scenicznego kształtu 
«Fausta» w Teatrze Narodo 
kami Góthego, Węgrzyna, SOWA. 

j. Druk: Krakowi! 
W. Clelaki, pot. Wliejski. с Ь?і'е,:;?п':\ш;у zdać sprawę z tego nie- 

Na linji byłych pozycyj rosyjskO- pospolitego wydawnictwa zapoznawszy się 
niemieckich, w odległości ży lawa aa z pom mw md 

kilku kil. od dworca kolejowego Smor- jsk widać z pobieżnego przejrzenia, pierw- 

gonie i kilku kilometrów od Wilji Szorzędnęw pew Mickiewicz: 
pomiędzy gęsto rozrzuconą a jESZCZE matka», Str. 97. Kraków. Krakows. Spółka 
nieusuniętą siecią drutów kolczastych Wydawnicza. 1927. 

i rowów strzeleckich leży wieś o na- = nia pzy pei SSE 

zwie niezbyt pięknej, ot zwyczajnie gg'gg'P190. Krakowska Spółka Nakładowa, 
sobie Cielaki. Przed wojną byla to której zasługi wydawniczej nie przestaniemy 
jedna 4 bogatszych wsi w powiecie podnosić wysoko, zamknęła tedy pierwszą 
Wilejskim, po wojnie nie zostało po sefkę wzorowych publikacyj obejmujących 
niej ani śla: u. Zawierucha wojenna "lprzedniejsze, naczelne utwory _ literatury 

polskiej o tekście najsumienniej zrewidowa- 

m, z wizerun- 
eszczyńskiego. 

nym i ustalonym a skomentowane i przypi- 
sami opatrzone przez najlepszych znawców 
rodzinnego piśmiennictwa. 

| tysięcy «Bibljoteka Narodowa» cieszy się zasłu- 
at żoną wziętością. Rozwoju jej życzymy i po* 

dolar ów we jaknajszerszego. 
r obejmuje Stanisława Staszica 

<Przestrugi dla Polski» we wzorowem opra- 
cowaniu Stefana Czarnowskiego, Nr 99 Kle- 
mentyny z Tańskich Hoffmanowej <List 
Elżbiety Rzeczyckiejj w opracowaniu Idy 
Kotowej a setny (Nr 100) tom zawiera w 
benedyktyńskiem opracowaniu prof. Tad. 
Sinki <Pieśni oraz wybór wierszy» Jana 
Kochanowskiego. 

zapłacimy zaraz za większy majątek 
ziemski z dobremi gruntami i ładną 

siedzibą w pobliżu Wilna 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handijowe 
kaucjonowane Mickiewicza 21 tel. 152 

Qulka olbrzymów. 

  

go natchnienia, i że nie godzi się ich 
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Prasa niemiecka 

,0 zerwaniu rokowań 

Cała prasa wczorajsza berlińska 
zamieszcza obszerne komentarze do 
komunikatu, zawierającego odpowiedź 
rządu polskiego na propozycję nie- 
miecką do podjęcia rokowań. Zbli- 
żona do ministra spraw  zagranicz- 
nych «<Taegliche Rundschau» zapy» 
tuje diaczego sprawa wysiedlenia nie 
mogłaby być załatwiona w drodze 
rokowań, na której załatwiono już 
cały szereg kwestyj. Od Polski nie 
wymaga się niczego więcej, jak tylko 
odrobiny dobrej woli, na którą tak 
czy inaczej Polska zdobyć się będzie 
musiała, 

Następnie dzienniki usiłują do» 
wieść, że polskie ustawodawstwo 
względem cudzoziemców nie jest libe- 
ralne, pozostawia ono bowiem zbyt 
szeroki zakres działania niższym or- 
ganom administracyjnym, które zbyt 
często działają w duchu dla Niemiec 
nieprzyjaznym. Dziennik konkluduje, że 
z odpowiedzi polskiej wynika, iż nie 
wszelkie możliwości porozumienia są 
jeszcze wyczerpane. Daeyzja w tej 
sprawie leży w ręku Polski, która 
ma złożyć dowód, że zależy jej rze- 
czywiście na nawiązaniu przyjaznych 
stosunków z Niemcami. 

Półurzędowa ©, Diplomatische Ko- 
rospondenz* zamieszcza w odpowie- 
dzi na niezbyt przychylne dla Nie- 
miec głosy paryskie obszerny arty. 
kuł p. t: „Duch zaczepny, 'rozbreje- 
nie i zbrojenie i zbrojenia". Artykuł 
ten zarzuca Francji tendencje milita- 
rystyczne i pisze, że we Francji za« 
miast tendencyj rozbrojenia się istnie- 
je tylko tendencja zbrojeń. W związ- 
ku z tem wszelkie planowe rzucanie 
podejrzeń na politykę niemiecką i za- 
rzucanie jej agresywności, czy wojow-= 
niczości względem Polski czy Francji 
ma charakter tylko manewrów, któ: 
rych celem jest zasłonięcie kontras- 
tów między francuską polityką zbro- 
jeń, a niemiecką bezbronnością. 

Sprawa zerwania rokowań polsko* 
niemieckich żywem echem odbiła się 
w Gdańsku. «Danziger Volkstime» о- 
mawiając sytuację wytworzoną przer- 
waniem rokowań handlowych polsko- 
niemieckich donosi, że w kołach go- 
spodarczych  niernieckiego Górnego 
Sląska oceniają bardzo pesymistycz- 
nie dalszą wojnę celną z Polską, ze 
strony niemeckiej bowiem nastąpiło 
już dawno pzerwanie frontu, zwróco- 
nego przeciwko Polsce. Dziennik 
przytacza na dowód tego cały szereg 
przykładów, a między innemi wskazu- 
je, że Niemcy przez swą politykę ta- 
ryfową sami przyczyniają do wypar- 
cia niemieckich produktów przemy- 
słowych z Polski przez produkty ап 
gielskie, belgijskie, austrjackie i in- 
nych krajów. 

Warszawski korespondent „,,Dan- 
ziger Neueste Nachrichten" omawia- 
jac ostatni komunikat óficjalny P.A.T. 
uzasadniający stanowisko rządu pol- 
skiego w sprawie rokowań handlo- 
wych z Niemcami, stwierdza, że z 
punktu widzenia prawnego stanowis- 
ko zajęte przez rząd polski byłoby 
bardzo trudno zakwestjonować. 

WZEWFZRYRKOCRETZA ZOPTRARCRĘ DIA TORZEREK 

Upadek Hang.Czou. 

SZANGHAJ, 17 Il. Pat. Według 
ostatnich wiadomości, spodziewany 
jest dziś wieczorem upadek miasta 
Hang-Czou. Być może, iż miasto to 

niówe, które w walce z armją Sun- 
Szuan-Fenga odniosły w dalszym cią- 
gu szereg sukcesów. 

Powódź w San.Francisko. 

SAN-FRANCISKO, 17 II. PAT, 
Skutkiem zalewu wybrzeża przez oce- 
an Spokojny i wywołanych przez to 
powodzi, zginęły 24 osoby i zatrzy: 
many został ruch poćiągów na wielu 
linjach kolejowych. Mieszkańcy okolic 
nawiedzionych przez katastrofę—ucie- 
kają. Komunikacja z miastem San- 
Diego została przerwana. 

apt. fotograf 
Jan Ви!аК иа в 

zawladamia že Nr jego telefonu 
jest 968. 

  

      

nia wymagają powołania, prawdziwe- od 10-ej do Żiej temu karłowi mo- — „Metodą 
ralnemu, zwanemu jJełowickim — i 
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Ta kratami kowieńskiej turmy. 
Powrót czterech więźniów do Wilna. 

Wyrzuceni na bruk. — Z Kowna przez Rygę do Wilna. — Straszna tajemnica strychy: 
przy ul. Leśnej 13 w Kownie. — Średniowieczne tortury. 

Onegdaj przybyło do Wilna 4 ech więźniów Polaków z Kowna, z tej 
grupy 14-lu, która na mocy porozumienia czerwonych krzyży, podlegała 
wymianie bez przymusu wysiedlenia z Litwy. Władysław Mackiewicz 
(skazany na lat 8, mieszkaniec Kowna) Stanisław Uszczewski (skazany na 
lat 6, mieszkaniec Szyrwint) Witold Garszewski (skazany na lat 4, zamie- 
szkały na pograniczu) i Barbara Pościewiczówna, (skazana na 4 lata, mie- 
szkanka Wilna) przybyli drogą legałną przez Rygę, Pozatem, jak się do- 
wiadujemy, dotarło do granic Polski dwuch: Ałfons Pruński, który zatrzy- 
mał się narazie w Niemeńczynie i skazany na karę śmierci, małoletni Ale- 
ksander Grośko, w Trokach, Ci przekroczyli „zieloną granicę”. 

O szczegółach zwolnienia dowiedział się nasz współpracownik co na- 
stępuje: Zwolnieni zostali dn. 3 b. m. o godz. mniej więcej 3 min. 30 pop. 
Władze litewskie wyrzuciły ich poprostu z gmachu więziennego na bruk, 
nie udzielając żadnych zapomóg, ani w postaci ubrania czy jedzenia, ani 
pieniężnej. Sytuacja tych «wolnych» była okropna. Zlitował się nad nimi 
nawet wielki polakożerca, kapelan więzienia, ks. Jasiński, (oczywiście: Ja- 
sienskis) i obdarzył kilku dziesięciolitowemi banknotami. - Władze więzien- 
ne odbierały bieliznę więzienią, a kto nie miał swojej—szedł bez niczego. 
Jakoś sobie poradzili tam pó koieżeńsku Trzeba było jednak starać o pasz- 
port zagraniczny, o wizę łotewską, która kosztowała 31 litów. Rząd litew- 
ski w drodze łaski udzielił paszportów, pobierając po 4 lity, wszakże wy- 
pisał wszystkich jako niewiadomej: przynależności państwowej, czem utrud- 
nił otrzymanie wizy. Jednak władze łotewskie odniosły się przychylnie, 
żadnych wsirętów nie czyniły. Natomiast poselstwo nasze w Rydze, udzie- 
liło im zapomogi na przejazd tylko do Zemgal (?!) tak że do Turmont 
odbywać drogę musieli pieszo, a stamtąd wskutek interweucji Komisarjatu 
policji udało im się powrócić pociągiem do Wilna. й 

Jeden z przybyłych podzielił się z naszym współpracownikiem infor- 
macjami o okropaem posiępowaniu i torturowaniu więźniów Polaków. 
Prawdziwem piekłem jest pierwiastkowe śledztwo prowadzone przez _po- 
licję polityczną. Urząd ten mieści się w Kownie przy ul. Leśnej 13 Tam 
na strychu znajdują się przyrządy do strasznych tortur. Najzwyklejszemi 
w takich wypadkach środkami jest bicie pałką, lub drutem po głowie, 
elektryzacja, wkładanie żelaznych obręczy na głowę, Ściskających czaszkę 
it. d. Niektórzy, słabsi, tortur tych. wytrzymać nie byli w stanie. 

Nie lepiej też jest w samem więzieniu. Za byle przewinienie kara. 
Jadło okropne. Mięsa mało. Zamiast tłuszczu—olej konopny, który obrzy- 
dzenia wzbudza wogóle do jedzenia. Najgorzej jest z pomocą lekarską. 
Sam prezes litewskiego Czerwonego Krzyża, dr. Sziupas za czasów swego 
urzędowania w charakterze lekarza więziennego, odznaczał się brutalnością 
względem Polaków i pomocy im prawie nie udzielał. Następnie na stano- 
wisko ta mianowano człowieka niezupełnie normalnego, niejakiego Pawła 
Kajruksztisa, który odznaczał się już wyjątkowym cynizmem. Polakom 
udzielał lekarstw: „gorąca woda w zimnej butelce i zimna woda w gorącej 
butelce” (1) Skutkiem interwencji sekretarza międzynarodowego Czerwo- 
nego Krzyża, Drachenfelsa, lekarza tego ostatnio usunięto, Wszakże ten 
sam Drachenfels, który niedawno wydał komunikat zaprzeczając wiado- 
mościom prasy polskiej o znęcaniu się nad więźniami w Kownie, bardzo 
mało się interesował temi sprawami i pobieżnie zaledwie informował, po- 
jęcia nie mając o faktycznym stanie i stosuakach pauujących w . wię* 
Zieniu. 

Wielki obóz emigracyjny w Gdyni. 
GDAŃSK, 17—il. Pat. W: wywiadzie udzielonym  przedstawicielowi. 

„Baltische Presse” p. minister pracy i opieki społecznej dr. Jurkiewicz, 
który bawił w Gdyni w dniu wczorajszym i dzisiejszym, oświadczył, że 
celem jego przyjazdu do Gdyni było zbadanie sprawy przeniesienia Urzę- 
du Emigracyjnego z Weyherowa do Gdyni. Dotychczasowy obóz w Wej- 
herowie jest zbyt oddalony od morza, skutkiem czego przy zaokrętowa* 
niu emigrantów powstawały liczne trudności. Pozatem obóz ten nie od- 
powiada swemu przeznaczeniu. Z tych to powodów więc wybudowany 
zostanie w Gdyni nowy wielki obóz emigracyjny. 

Skutki trzęsienia ziemi. 
BIAŁOGRÓD, 17—I1. Pat. Ogłoszone przez dzienniki alarmujące 

wiadomości o katastrofalnych następstwach trzęsienia złemi w  Herzogo-- 
winie, Dałmacji i Czarnogórzu są stanowczo przesadzone. Minister spraw 
wewnętrznych oświadczył dzisiaj, że przy trzęsieniu ziemi tylko 5 osób 
odniosło rany, oraz że całość wyrządzonych szkód nie przewyższa pięciu 
miijonów denarów. W dniu dzisiejszym w okolicy Lubinie w Herzogo- 
winie odczuto nowe wstrząšnienie. dnych ofiar nie było, Straty mate« 
rjalne nieznaczne. 

Sniegi w Kaliforniji. 
SAN-FRANCISKO, 17 II. PAT. W stanach Waschington, Kalifornja 

«Moja już zostało zajęte przez wojskapołud: i innych szalała zamieć śnieżna, która wyrządziła olbrzymie spustoszenia. 
W Kalifornji padło ofiarą burzy wiele osób. 

ASAZZEEKEIA KAGAEIAGAEIEAA 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na LUTY 

Kónto Czekowe Słowa P. K. O. 
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м — «памгасати» sobie: «Jam jest Droga i Prawda i 
było szukanie w każdym człowieku ycie». Droga prawdziwa była i po- 

Józet Kalienbach: „Towjanizm 
na tle historycznym". Nakład 
„Przeglądu Powszechnego". Kra" 
ków 1926 r. 

Nowe dzieło Józefa Kallenbacha 

ma za główny przedmiot walkę dwóch 

potężnych duchów, stoczoną w Rzy- 
mie w 1848-m r. 

Mickiewicz spotkał się wówczas 

po wielu latach z Krasińskim i prag- 
nął go do Sprawy Bożej, jako czynio- 
nej przez Andrzeja Towiańskiego, po- 

zyskać. Krasiński zaś, jako sługa tej 

szerszej Sprawy Bożej, którą od wie- 

ków czyni nieomylny Kościół powsze* 

chny, oparł się wielkiej pokusie og- 
romnej zasługi, którą mu wymownie 

Mickiewicz wskazywał jako jego zada” 
nie: 

Miał on w Petersburgu dla Spra- 
wy Towiańskiego pozyskać cara i 

przez to Polskę wskrzesić, lub osiąść 
na Zachodzie, zrywając stosunki z 

Krajem, i w imię gPolski z despotyz+ 

mem walczyć. 

Krasiński wiedział, że takie zada* 

nikomu narzucać. Widział gwałłow- dziś ów karzeł napuszony głośno oś- 
ność, z którą Mickiewicz działał, licz- wiadczył po mszy osobom  przytom- 
ne groźby strasznych kar wobec nym, że p. Adam się poddaje decyzji 
wszelkiego sprzeciwu, i bronił się Kościoła i Papieża". 
nadzwyczajnym spokojem i opanowa- Kalienbach z wielką bezstronnoś: 
niem słowa przeciw inwektywom Mi- cią zestawia świadectwa także dodat- 
ckiewicza. nie o Towiańskim, stanowiące kont. 

Ta walka toczyła się przez dwa rast z druzgoczącemi sądami Krasiń* 
miesiące, od pierwszej wizyty Krasiń- skiego. 
skiego u Mickiewicza nazajutrz po Sam wyznaje Kallenbach we wła- 
jego przyjeździe do Rzymu 9 lutego, snem imieniu: „My dziś, oddzieleni 
do ostatniej wizyty Mickiewicza u już prawie połową wieku od żywej 
Krasińskiego 9 kwietnia 1848 r, Prócz tradycji, jesteśmy równie dalecy od 
Krasińskiego i Mickiewicza ścierały adoracji, jak od potępienia lub lekce- 
się w duszy samego Mickiewicza ważenia". (str. 166). — „Przedewszy- 
przeciwległe wpływy Matki Makryny stkiem trudno stwierdzić skądinąd, 
Mieczysławskiej i Towiańskiego, a jakoby Towiański był, przynajmniej 
w duszy Towiańskiego wpływy Ciesz- świadomie, pysznym i dumnym* (str, 
kowskiego i Mickiewicza. Katolicyzm 172) — „Łączy go z Mickiewiczem 
męczenniczki zwyciężył i Mickiewicz kongenjalne, zapamiętałe umiłowanie 
zdobył się ma Spowiedź u wroga Boga, wiara weń bezgraniczna i nig- 
swego, księdza Jełowickiego 1 Marca dy niczem nie zachwiana, nieustanna 
1848 r. baczność na wolę Stwórcy, Towiań- 

O tej spowiedzi Krasiński pisze ski, rozkochany w Bogu, ogarnia mi- 
bez ogródek 2 marca: łością swą wszystkie szczeble hierar- 

„W tej chwili dowiaduję się, żep. chiczne duchów Bożych i wszelkie 
Adam wczoraj się jeszcze spowiadal rodzaje stworzeń Bożych”, str. 179) 

przedewszystkiem tego (nieraz bardzo 
ukrytego) puaktu, który on nazywał 
«klawiszem», a którego naciśnięcie 
wydawało oddźwięk w duszy ludzkiej 
pochodzenia boskiego! Odszukanie 
tego połączenia, wydobycie tej iskry 
bożej, zagrzebanej nieraz w popielis: 
ku brudnego cielska — to bywał 
triumt Towiańskiego, którym zdumie- 
wał zatwardziełych ospałców*. (str. 
183) — „Towiański należy do rodza- 
ju mistyków indywidualistów, którzy 
przenoszą swój, autosuggestją uzasad- 
niony autorytet, po nad zbiorowy 
autorytet Kościoła. Trafil na wyjątko- 
wo podatne i nieszczęściem narodo- 
wem użyźaione podłoże patologiczne 
Emigracji Poiskiej po jej strasznem 
dziesięcioleciu męczarni duchowych. 
Osobistym urokiem i surowem, przy- 
kładnem życiem wywarł wpływ głę- 
boki na duchy przewodnie tej miary, 
co Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, 
Goszczyński. Mógł był stać się tem, 
czem być pragnął, sługą Sprawy Bo- 
żej, gdyby odrazu był poszedł za 
Tym, co miał jedynie prawo rzec o 

została tylko jedna. Bezdroży jest bez 
liku". (str. 184). 

„siążka Kallenbacha powinnaby 
się doczekać najrychlej nowego wy- 
dania, gdyż dotyczy ona zagadnienia 
stale aktualnego w polskiem spole- 
czeństwia, konfliktu między wolnością 
sumienia z jednej strony a karnością 
społeczną z drugiej. W imię wolno- 
ści sumienia Towiański i jego wy- 
znawcy występowali przeciw pewnym 
orzeczeniom władz duchowaych, - alę 
także w imię wolności sumienia Kra- 
siński sę opierał tyranicznym wezwa« 
niom Mickiewicza. 

Krańcowa wolność wiedzie do 
anarchji, ale krańcowa karność orga- 
nizacyjna stwarza stan niewoli. Mało 
jest tak doniosłych cla całego narodu 
epizodów w tej odwiecznej walce kar- 
ności z wolnością, jak wielkie starcie 
w 1848 r. Krasińskiego z Mickiewi- 
czem, a po za nimi w sferze ducha, 
Towiańskiego z Matką Makryną. 

Krasińskiego listy do Deifiny Po- 
tockiej sięgają do głębi zagadnienia i 
zasługują na to, aby wszyscy Polacy 

Z ustaleniem nowego rządu w maju 
r. ub. stosunki się nieco poprawiły, 
ale obecnie po przęwrocie grudnio- 
wym dawne powróciły represje. 

Sam wygląd Kowna nle robi 
wrażenia miasta ruchliwego, mimo 
rozbudowywania się, charakteru stolicy. 
Obecnie chodzić można po Kownie 
tylko do godziny l-szej w nocy. 
Po całem mieście krążą pairole woj- 
skowe. Ludzie boją się rozmawiać 
głośno na ulicy, bo wszędzie pełno 
szpiegów. 

TORREOSZKOWAWZTWGWRTZYWEA TSS TRS 

Z SĄDÓW. 
Banda dywersyjna przed sądem. 

W sobotę 19 b. m. zostanie rozpa- 
trzona na sesji Wyjazdowej Wydziału 
Karnego Wileńskiego Sądu Okręgowe- 
go w Głębokiem sensacyjna i głośna w 
swoim czasie sprawa bandy dywersyj- 
nej, zorganizowanej na terenie pow. 
Dziśnienskiego w myśl wskazówek i 
instrukcji z G. P. U. w Mińsku. 

Banda ta złożona z 30 osób doko- 
nała szeregu mordó w osób prywatnych 
i napadów na posterunki poiicji i urzą- 
dzenia państwowe. W swoim czasie 
banda ta zamordowała obywatela pow. 
Dziśnieńskiego szeroko znanego w sfe- 
rach społeczeństwa wileńskiego Ś. p. 
porucznika Szyryna. 

Przed sądem stanie cała banda in 
corpore w składzie 30 osób. Wszyscy 
oskarżeni odpowiadać będą z art. 102 i 
279 K.K: za zdradę stanu, zabójstwo i 
zorganizowanie bandy dywersyjnej. 
“ Do sprawy stanie około 100 świad- 

LA 
EA potrwa 3 dni. 5 

a rozprawę przybywa 5 adwoka- 
tów z Wilna. * 7 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z notatką, jaka się ukazała w 
<Kurjerze Wiieńskim» z dn. 15 b. m. nr 36 
(785) uprzejnie prosimy o umieszczenie ni- 
niejszego sprostowania: 

1) Pismo podane do Senatu U. S. B. w 
sprawie cofnięcia rezolucji z dn. 25 XI 1926 
zostało podpisane przez Komisję Międzyku:- 
sową Medyków-Żydów z upoważnienia 111 
(stu jedenastu) Sruden'ów-Medyków-Żydów, 
których podpisy zostały dołączone do pisma, 
złożonego na ręce J. M. p. Rektora. 

2) Dwaj członkowie, Zarządu Stow. 
Wzajemnej Pomocy Siud. Żyd. USB, o kiė- 
rych się wspomina w notatce, podpisali pis- 
mo do Senatu USB. jedynie jako członko- 
wie Komisji Międzykursowej, nie zaś jako 
członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

3) Koledzy Sztulman i Janowski nie są 
autorami listu protestacyjnego, a jedynie 
wykonawcami woli Ogółu Medyków Żydów, 
podpisani zaś są pod ostainiem pismem do 
Senatu USB. jako członkowie Komisji Mię- 
dzykursowej. 

Z poważaniem 
Komisja Międzykursowa 
Medyków Żydów U.S.B. 

Р. $. Powyższe sprostowanie wysłano 
również do «Kurjera Wileńskiego». 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Kpt. Pawlikowskiemu za- 

mieniono karę więzienia na ka- 
rę twierdzy. Onegdaj w Najwyż- 
szym Sądzie Wojskowym rozpatrywa* 
no sprawę kpt. Pawlikowskiego, ska- 
zanego wyrokiem Sądu wojskowego w 
Warszawie za zabójstwo szofera Stró* 
żynę na 3 lata więzienia zastępujące- 
go dom poprawy oraz pozbawienie 
orderów  (virtuti militari) francuskie 
legję honorową oraz Croix de guer: 
te. Po przemówieniach obrońcy mec. 
Paschalskiego i prokuratora Rzymow- 
skiego ogłoszono wyrok, przychylają- 
cy się do wniosku obrony, uchylają- 
cy wyrok | instancji i skazujący kpt. 
Pawlikowskiego na 2 lata twierdzy z 
zaliczeniem aresztu prewencyjnego od 
dnia zaaresztowania. 

Samobójstwo pułkownika K. 
Daszyńskiego: 

WIEDEŃ. 17—]l. Pat. Dziś o g. 
2 min. 30 popołudniu emerytowany 
pułkownik K, Daszyński, brat posła 
lgnacego _Daszyńskiygo popełnił 
samobójstwo. Przyczyną tego kroki 
byla rozpacz z powodu nieuleczalnej, 
choroby serca i nerek. й 

je poznali i rozważyli w oderwaniu 
od tej czasowej kwestji, która je 
wówczas wywołała. ! 

Wie'ką zasadę wyraża wieszcz w 
tych prostych słowach: „Chcieć nie 
rozlewać prawdę, jak światło się rozle- 
wa, ale wciskać ją tax. jak nakłada się 
kajdany, to być opętanym, a nie o* 
świeconym przez prawdę“. 

To spokojne, łagodne 

4 

m 

działanie AD 
człowieka posiadającego prawdę wie | 
dział Krasiński w swoim przyjacielu | 
Cieszkowskim, a choć Cieszkowski Z ; 
Krasińskim wyrażali kierunek pozor“ 
nie przeciwległy Mickiewiczowi i T 
wiańskiemu, to cel obu  kierunkó? 
był jeden i ten sam: niepodlegy H 
Polski i wprowadzenie do 
ludzkości prawdziwego  chrześcijań* 
stwa, sięgającego do stosunków pó” 
litycznych i społecznych, 

Ci ludzie, którzy toczą z sobą wal 
kę tak ostrą, że chwilami wydają sić 
krańcowo sobie przeciwni, wzajemaić 
się poważają i czczą. Krasiński czć 
Mickiewicza za jego siłę, wiarę, roZ“ 
mach życiowy — Mickiewicz czci Kra” 
sińskiego za jego przenikiiwą inteli“ 
gencję, a nawet za jego stanowisko 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHÓD RICH. 

- „Giosenma pomoc SsieGna 

ny 

„w Województwie Wileńskiem* 

Jak donosilišmy przeą kilku dnia- 

mi, kredyt w wysokości jednego mil. 

jona złotych, przyznany przez Rząd 

ma wiosenną akcję siewną dla drob- 

mej własności ziemskiej na terenie 

W.wa Wileńskiego, został podzielo- 

my przez wojewódzki komitet pomo- 

cy rolnej w następujący sposób: 

powiat Brasławski 200.000 

„ Dzaisieński 180.000 

„  Oszmiański 90.000 

„ Postawski 120.000 

» więciański 150.000 

„ Wilejski (z rejon. 
Mołodeczań.) 120.000 

„  Wileńsko-Trocki 90000 

Raze m: 950.000 

Pozostałą sumę—50000 zł. zacho- 

wano jako rezerwę na wypadek ko- 

mieczności ewentualnej korektywy u- 

chwałonej repartycji kredytu. 

W tym roku, jako zresztą i w la- 

tach poprzednich, repartycja dość 

dokładnie odpowiada,—w stosunku 

proporcjonalnym do posiadanych 

kredytów—rzeczywnstym potrzebom 

poszczególnych powiatów. Rzeczy- 

wiście, tak cyfry działu na  po- 

wiaty kredytu 1 miljon zł. wypo» 

środkowane teoretycznie z uwzgłę- 

dnieniem obszaru zasiewu jarzyn, 

wysokości nieurodzaju w poszczegól- 

nych gminach, stosunku przestrzeni 

znniejszej własności do większej t. 

„p., jak cyfry potrzebnej pomocy kon- 

kretnie zażądanej przez sejmiki po- 

wiatowe—po zredukowaniu tych cyfr 

proporcjonalnie do otwartego kredy- 

tu,—bardzo zbliżone są do uchwa- 

„ donej przez komitet wojewodzki re- 

partycji. 

Z faktu, jak wyżej nadmieniliśmy, 

zredukowania potrzebnej pomocy w 

„zależności od udzielonego kredytu 

rządowego, nie należy wnioskować, 

że pomoc ta będzie niedostateczna, 

lub wysnuwać obawy, że część Ob 

szaru pod jarzynami nie będzie ob- 

siana. Łącznie z miljonem złotych 

kredytu asygnowanego przez rząd, 

instytucje drobnego kredytu będą 

dysponowały, z innych źródeł, sumą 

do czterech i pół miljonów złotych, 
a więc sumą bardzo poważną i do- 

-stateczną dla zaspokojenia potrzeb 

drobnego rolnictwa w wiosennej  ak- 

cji siewnej. Dodać przytem należy, 

że i większa własność w tym roku 
będzie miała możność korzystania z 

bardziej znacznych, niż dotychczas, 

kredytów. Mamy tu na myśli 640000 

zł otwartych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, która to suma  prawdo- 

podobnie będzie zwiększona do jed- 

nego miljona. 
Praktyka lat ubiegłych wniosła po- 

«ważne korektywy do sposobu i tech- 
miki przeprowadzania akcji pomocy 

siewnej. Przedewszystkiem wyjaśniło 

się, że komitety gminne, którym do- 

tychczas poruczane było ustalenie li- 
sty osób :zasługujących na wydanie 

pożyczki nie zawsze wykazywały nie- 

zbędną bezstronność, normy minimal- 

ne pożyczek były zbyt niskie i t. p. 

W tym roku akcja, że tak powiem, 
rozprowadzania kredytu będzie się ze- 

środkowywać w ręku miejscowych in- 

stytucji drobnego kredylu: Kas Cen: 
trainej Kasy. spółek rolniczych w Wil- 
mie i kredytowych spółdzielni rolni- 
czych, należących do Związku Spół- 
dzielni Polskich w Wilnie, które de- 
<ydować będą o przyznawaniu poży- 

czek w porozumieniu z przedstawi: 
<ielem gminy. Minimum pożyczki u- 

————— 

społeczne „i towarzyskie, które mu 
otwiera pewne drogi dla otoczenia 
Mickiewicza zamknięte. 

Gdyby wszy zwalczający się 
wśród nas przeciwnicy umieli się tak 
wzajemnie oceniać, jak ci olbrzymi 
naszej literatury i narodowej myśli, to 
walki między nimi nie byłyby bez- 

płodne, jak najczęściej bywają. 
Walka Mickiewicza z Krasińskim, 

ich wzajemne obcowanie przez dwa 
miesiące w 1848 r., pozostawiły wy- 
raźne ślady w dalszem ich życiu, i j 
byłoby niezmierne wdzięcznem zada- 
niem wykazanie tego wpływu, który 
ma siebie wywarli, na zasadzie doku- 
mentow, ktore Kailenbach tak dobrze 
zna i umie spożytkować. 

obecnej swej postaci, jako źle 
zbroszurowana odbitka na lichym pa- 
pierze z Przeglądu Powszechnego, 
sprzedawana po niesłychanie wygó: 
rowanej cenie (7 zł, 80 gr.), książka 
Kallenbacha nie może zyskać takiego 
rozpowszechnienia, na jakie jej do- 

stalony został w wysokości 50 zło- 

tych—maksimum 200 zł. Pożyczki 
przysługują drobnej własności — do 

25 ha, w wyjątkowych wypadkach 

ponad 25 do 50 ha. 

Pożyczki będą udzielane wyłącznie 

gotówkowe. Na to postanowienie zu- 

pełnie słusznie wpłynął ten wzgląd, 

że nieurodzaj jarzyn w roku ubiegłym 

nie był powszechny, obejmujący ca* 

ły obszar jednolicie, lecz wystąpił wię- 

cej lub mniej gęstemi gniazdami w 

zależności od wcześniejszego lub pu- 

źniejszego siewu, że skutkiem tego 

sprowadzenie ziarna z zewnątrz, czyli 

udzielenie pomocy w naturze, jest 

zbędnem, bowiem ziarno może być 

nabyte na miejscu. 
Powierzenie akcji rozprowadzania 

kredytu instytucjam drobnego kredy- 

tu będzie miało tę dobrą — pomimo 

szeregu innych—stronę, że wytworzy 

pomiędzy temi instytucjami, a miej- 

scową łudnością bliższą łączność, wy- 

woła większe zainteresowanie się pra- 

cą kas i banków i spowoduje zrazu- 

mienie znaczenia i korzyści płynących 

z rozszerzenia działalności tych dla 

organizacji drobnego rolnietwa nieza: 

stąpionych placówek. 

z 

W celach informacyjnych podaje: 

my tu wykaz rozmieszczenia Kas 

Stefczyka na terenie W-wa Wileńskie- 

go, należących do Centralnej Kasy 

Spółek Rolniczych (Oddziału w Wil- 

nie) i kredytowych spółdzieini rolni- 

czych należących do Związku Spół- 
dzielni Polskich (Oddziału Wileń- 

skiego): 
I. Kasy. 

Powiat Wileńsko-Trocki: w Wilnie, Rze- 
szy, Rudziszkach, Szumsku, Turgielach, Mic- 
kunach, Niemenczynie, Mate-Soleczniki. P. 
Oszmiański: w Oszmianie, Sołach, Dziewie- 
niszkach, Krewie, Smorgoniach, Holszanach. 

P. Święciański: w Święcianacb, Ignalinie, 
Podbrosziu, Łyntupach, Niestaniszkach, Ho* 
duciszkach, Duksztach, Swirze, Mielegja- 
nach. P. Brasławski; w Brasławiu, Opsie, 
Turmontach, Nowym-Pohoście, Przebrodziu, 
Miorach, Zamoszu, Widzach, Drui, Jodach. 
P. Dzisieński: w Dziśnie, Głębokiem, Sta- 
rym Dworze, Dokszvcach, Prozorokach, Jaž- 
nie, Łużkach. P. Wilejski: w Dothinowie, 
Budsławiu, Kurzeńcu, Wiazynie. P, Posfaw- 
ski: w Postawach, Łucku, Kobylniku, Hruz- 
dowie. P. Mołodeczański; w Molodecznie, 
Gródku, Dubrowie, Lebiedziewie. 

2. Spółdzielnie kredytowe. 
Powiat Wileńsko-Trocki: N. Wilejka, Tro- 

ki, Wilno, Worniany, Mejszagoła, Rudomino, 
Podbrzezie. P. Oszmiański: Oszmiana, P. 
Święciański: Święciany, P. Dzisieński: Głę- 
bokie. P. Wilejski: Wilejka, Ilja. P. Posfaw- 
ski: Postawy, Duniłowicze. P. Mołodeczań- 
ski; Kraśne n/Uszą, Raków, Radoszkowicze. 

th) 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (o) Korzystanie ze zmniej- 
szonych kar za zwłokę. Jak wia- 
domo, Min. Skarbu postanowiło 
zmniejszyć do 2 proc. miesięcznie ka- 
ry za zaległe podatki, które nie zo- 
stały sprolongowane i nie były rozło- 
żone na raty, a które będą wpłacone 
najdalej do dnia 31 marca r. b. 

W związku z powyższym okólni- 
kiem ministerstwa, zwraca się uwagę, 
że płatnicy, którzy chcą korzystać z 
owej zniżki, powinni się zwrócić oso- 
biście do wydziału obrachunkowego 
izby skarbowej, który odpowiednio 
przy obliczeniu należności zastosuje 
ulgę 2 proc, nie zaś składać podania 
do izby skarbowej w tym celu, 

Gdyby płatnik chciał korzystać z 
rozłożenia na raty podatków, winien 
napisać specjalne podanie do naczel- 
nika urzędu skaibowego lub prezesa 
izby skarbowej. 

— (0) O sprawiedliwy wymiar 
podatku dochodowego. Ostatni 
okólnik Mia: Skarbu L.D.P.O. 5491 
wytyka urzędom skarbowym uehybie- 
nia przy wymiarze podatku dochodo- 
wego, m. in. oszacowania dochodu w 
nadmiernej wysokości, nieprzyznawa- 
nia ulg rodzinnych, stosowania z re- 
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kie między olbrzymami ducha zacho* 
dzą. A wzór techniczny tego wydania 
nowego można znaleźć w jednocze- 
śnie wydanym tomie Instytutu nauko- 
wej organizacji (ul. Krakowskie Przed- 
mieście 66, w Warszawie)” pod tytu- 
łem Dwanaście zasad wydajności 
przez Harringtona Emersona. 
„Tom ten, w pięknej i trwałej opra- 

wie, na dobrym papierze, o 344 str. 
kosztuje o 30 groszy mniej, niż bro- 
szura Kalienbacha o 190 str., rozlatu- 
ąca się przy czytaniu na strzępy 
wskutek zbył lichego papieru i ©- 
szczędności na niciach. 

„ Życzmy więc takiego wydania „To- 
wianizmu* Kallenbacha, któreby się 
mogło znaleźć w każdym polskim 
domu, a może rozpowszechnienie te- 
go nadzwyczaj interesującego dzieła 
możnaby ułatwić zmianą tytułu na 
„Walka ołbrzymów w Rzymiew 1848 
r." — co wszak główną treść stano- 
WI. 

W. Lutosławski, 

ERIE 

niosłość narodowa zasługuje. 
Więc trzeba jej życzyć mowego 

wydania, znacznie rozszerzonego, wy- 
kazującego płodność konfliktów, ja- 

guły norm przeciętnej dochodowości 
mimo posiadania innych  materjałów 

wymiarowych. Ё 
Okólnik poleca dalej sprostowanie 

powyższych uchybień w postępowa- 
niu  odwoławczem i dopilnowanie 
szybkiego załatwienia odwołań, wyzy- 
skanie wszelkich środków w celu u- 
stalenia rzeczywistego dochodu. 

— (0) W sprawie zapasów spirytu- 
su nieprzerobionego. Z chwilą wprowa- 
dzenia pełnego monopolu spirytusowego, 
spirytus pobrany przez fabryki do wyrobu 
wódek czystych nie mógł być już przerobio- 
ny i pozostał w dużej ilości w tych  fabry- 
kach, które nie wiedziały co z temi zapasa- 
mi począć. 

Obecnie dyrekcja państwowego mono- 
polu spirytusowego wyjaśniła, iż spirytus 
pobrany przez fabryki do wyrobu wódek 
czystych, lecz nieprzerobiony z powodu 
wprowadzenia pełnego monopolu spirytuso- 
wego, może być przez fabrykę, która spiry- 
tus pobrała, przerobiony na wódki gatun- 
kowe po uprzedniem uiszczeniu na conto 
dyrekcji monopolu spirytusowego różnicy 
cen sprzedażnych spirytusu. 

ŁO w 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 lutego 1927 «. 

Dewizy i walnsv 
Tranx Sprz. Kupno. 

Doiary 8,92 8.94 8,90 
Holandja 358,95 35985 — 358,05 
Londyn 4151 4162 4140 

Nowy-Yort 8.95 897 8,93 
Paryż 35,18 35,27 35,09 
Pragz 26,56 26,62 26,50 

Szwajcaąrja 172,50 172.93 172,07 
Wiedeń 126.32 126.64 126.00 
Włochy 38.90 39,00 38,80 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożycz. konw 59,25 58,29 
Dolsrowa 86,50 86,25 Ё 
Pożyczka kolejowa 101,50 — 
8 proc. pożyczka konw. 98.00 
4,5 proc. listy zast. ziemskie 51,00 50,50 
4i pół proc. warsz. zł. 58,00 57,50 — 
4 proc.ziemskie złotowe 43,50 43,75 
8 proc, warsz. zł. 82 = 
10 proc. m. Lublina złotowe 80 — 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia IT lutego 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,9112 8,921/2 
Złoto. 

Ruble 4,T2iJa 4,711/3 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 40,00 38.00 
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PIĄTEK 

18 Dziś Wsch, sł. o g. 6 m. 44, 

Symeona B, Zach. sł. o g. 16 m. 55 

Jutro 
jKonrade W. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

в Meteorologji U. S. B, 

z dnia 17—11 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie ł 24 
Temperatura 

średnia 

Opad za do" 
bę w mm. 

Wiatr 
a as) Północny 

Uwagi: Pochmurno. Snieg. Mini- 
mum za dobę—30C. Tendencja barometrycz- 
na wzrost ciśnienia. 

| -2c 
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— Osobiste. Bawi w Wilnie na 
czelnik departamentu prasy i propa- 

gandy min. spraw zagranicznych min. 

Tadeusz Grabowski. Mniejwięcej w 

połowie maja odježda min. Tadeusz 

Grabowski za Atlantyk objąć stano- 

wisko posła Rzeczypospolitej Polskiej 

w Rio-de-Janeiro. 
MIEJSKA. 

— Uwadze właścicieli kas 

ogniotrwałych. Urząd Śledczy Po- 
licji m, Wilna, Zawalna 56, prosi 

właścicieli wszystkich przedsiębiorstw, 

sklepów, magazynów i t. p. które 

posiadają kasy ogniotrwałe o powia- 

domienie go, o ile w sąsiedztwie lo- 

kalu, gdzie mieści się kasa Ognio- 

trwała, znajdują się jakiekolwiek bez- 

pośrednio przylegające wolne łokale. 

Wiadomości te potrzebne są Urzędo- 

wi Śledczemu w celu sprawdzania 
tego rodzaju wolnych lokali, jako za- 

grażających bezpieczeństwu kas. 

WOJSKOWA 

— Powołanie nadiiczbowych. 
Około 15 maja nastąpi powołanie 
do czynnej służby wszystkich  nadli- 
czbowych, urodzonych w r. 1905 i 

tych z rocznika 1904 roku, którzy 

dotychczas korzystali z odroczeń, 
wzgłędnie zaliczeni byli do nadliczbo* 
wych. 

W/cielenie to nastąpi jednocześnie 
z powołaniem pod broń rocznika 
1906. Rocznik ten nie będzie powo- 
łany w całości, a tylko w liczbie 
około 50 proc. podlegających obo- 
wiązkowi służby wojskowej. (z) 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Rozdawnictwo węgla 
dla bezrobotnych. Dziś, dnia 18 
lutego, Magistrat rozpoczyna rozdaw- 
nictwo węgla dla bezrobotnych. Oso- 
by, uprawnione do otrzymania węgla 

muszą zgłosić się z legitymacją pań: 
stwowego urzędu pośrednictwa pracy 
do biura rozdawnictwa gdzie otrzy- 
mają odpowiednie kwity. Rozdawni- 
ctwo potrwa do dnia 15 marca r.b. 

— (0) Praca tylko dla bezro- 
botnych zarejestrowanych w P 
U. P. P. Min. robót publicznych za- 
rządziło, aby Magistrat przyjmował na 
roboly prowadzene na rachunek po” 
życzek rządowych, tylko bezrobotnych 
zarejestrowanych w państwowym u- 
rzędzie pośrednictwa pracy, w prze- 
ciwnym razie będą wstrzymane  dal- 
sze raty pożyczek. 

SZKOLNA. 
— (t) 2245 nauczycieli pow- 

szechnych na terenie wojewódz- 
twa. Skutkiem dodaikowego przy- 
działu przez Ministerstwo Oświaty 
etatów nauczycieli szkól powszech- 
nych oraz zmian, które zasziy w sie- 
ci szkołnej ustanowiony został przez 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego nowy 

lział etatów. 
W myśi tego podziału na terenie 

m. Wilna znajduje się 300 nauczy- 
cieli. W _ powiecie  brasławskim 
285, dziśnieńskim — 285, mołode- 
czańskim — 145, oszmiańskim—216, 
postawskim — 212, święciańskim — 
235, wilejskim — 230 i. wilensko- 
trockim — 337. Ogółem na terenie 
całego województwa pracuje obecnie 
2245 nauczycieli, 

— Zmiany w sieci szkolnej. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego za- 
twierdziło cały szereg nowych  pun- 
któw szkolnych, przenosząc jednocze- 

śnie z tem cały szereg wsi z jedne- 
go obwodu szkolnego do drugiego. 
Nowozatwierdzone punkty znajdują 
się w gm. Wojstomskiej, Budsław- 
skiej i Kurzenieckiej pow. Wilejskie- 
go, oraz trzy w gm. prozorockiej 
pow. dzisieńskiego. 

— (t) Liczba dzieci w szko- 
łach powszechnych wzrasta. Z 
racji nadmiernej ilości dzieci zgłoszo= 
nych do szkół powszechnych we 
wsiach: Hołubicze, Świadów, Mołoża* 
ny, Stolica i Nieścierowszczyzna pow. 
dzisieńskiego, szkoły te  zamie- 
nione zostały z jedno na dwu-kla- 
sowe. 

— (t) Trudne do uwierzenia. 
Z powodu niemożności wynajęcia 
lokalu szkolnego we wsi Kukawka 
gm. Hermanowickiej pow. Dziśnień - 
skiego, Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
zmuszone było zaniechać zorganizo- 
wania tam punktu szkolnego. 

Zamiast w Kukawce punkt ten 
zorganizowany zostanie we wsi Ko- 
rolewo tejże gminy i do obwodu te- 
go wejdą wsie: Korołewo, Kukawka, 
Moskalówka, Bielany, Oichowniki i 
Pławno. 

UNIWERSYTECKA. 

— Zrzeczenie słę dziekana i 
prodziekana wydziału medyczne- 
go U.S.B, W dniu wczorajszym sfe- 
ry akademickie obiegła wieść o rezy* 
gnacji dziekana wydziału medycznego 
U.S.B. prof. Orłowskiego oraz pro- 
dziekana tegoż wydziału prof. Karaffa- 
Korbut. 

Dowiadujemy się w tej sprawie, 
że decyzja prof. Orłowskiego i Ka- 
raffa-Korbut wywołana została przy- 
jęciem na uniwersytet studentów Sztul- 
mana i Janowskiego, wydalonych 
przed kilkoma miesiącami w związku 
z głośną sprawą protestu studentów 
—medyków w sprawie trupów žy- 
dowskich dla prosektorjum. 

Funkcję dziekana I prodziekana 
abją! czasowo prof. Praczewski. 

RÓŻNE. 

— Z Wileńskiego T-wa Arty- 
stów-Plastyków. 5 marca r. b. w 
salach Zachęty Sztuk Pięknych w 
Warszawie nastąpi otwarcie 4-tej do- 
rocznej wystawy wileńskiego T-wa 
Artystów-Plastyków. 

Wzorem lat ubiegłych w  pierw- 
szych dniach marca do Warszawy 
wyjedzie wyłoniony już komitet wy- 
stawowy w osobach p.p. W. Dawi- 
dowskiego, B. Jamontta, M. Kuleszy, 
M. Rouby z prezesem T-wa p. Ludo- 
mirem Śleńdzińskim na czele. 

Zeszłoroczna wystawa T-wa sciąge 
nęla tłumy publiczności i wzbudziła 
wielkie zainteresowanie wśród presy 
stołecznej, która zamieściła szereg en- 
tuzjastych artykułów, poświęconych 
współczesnej sztuce wileńskiej i jej 
przedstawicielom. 

Dowiadujemy się, że po zamknię- 
* ciu wystawy w Warszawie exponaty 
przybędą do Wilna i już w maju bę- 
dzie je można oglądać na 5-tej do- 
rocznej wystawie T-wa w Wilnie. 

— (t) Odznaka za wierną słu- 
żbę. Władze policyjne uznały za 
wskazane udzielić st. posterunkowe- 
mu sł. śledczej przy komendzie pow. 
Wileńsko-Trockiego Fr. Songinowi 
(n. b. porucznikowi rezerwy) pochwa- 
ły oraz przyznać mu nagrodę w kwo- 
cie 50 zł, za wykrycie sprawcy roz- 
bicia kasy w nadleśnictwie trockiem. 
Jak wiadomo p. Songin wykrył, że 
kradzieży tej dokonał praktykant le- 
šny Straszynski. 

Post. Songin znany jest już na: 
szym czytelnikom z tego, że ujął nie- 
bezpiecznego opryszka, grasującego 
od wielu lat — Anteniego Rysia. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Zebranie T-wa Psychjatrycznego. 

W dn. 18 lutego br. o M T 30 2 
czórem w lokalu Wil. Tow. Lekarskiego 
(Zamkowa 24) odbędzie się posiedzenie Wil, 
Oddz. Polsk. Tow. Psychjatr. z następują 
cym porządkiem dziennym: 1. Dyskusja nad 
doniesieniem Dr. H. Jankowskiej (Przyczy- 
nek doświadczalny do nauki o ejdetyzmie), 
2. Dr. A. Wirszubski: O odruchąch wzglę- 
dnych. 3. Prof. Dr. St. Władyczko: O hy- 
perwentylacji, 4. Sprawy administracyjne 
20 p nowego Zarządu). Goście mile wi- 
ziani. 

Prezydent Moscichi © Poznaniu. 
Nabożeństwo w Katedrze, 

POZNAŃ, 17.1 PAT. Dzisiaj rano o godz. 9-tej min. 30 wyjechał 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej rydze Pa z Zamku w kas 
szefa gabinetu wojskowego pułk. Zahorskiego na nabożeństwo do katedry, 
poprzedzony samochodami komendanta wojewódzkiej policji państwowej 
i p. wojewody. 

Miasto udekorowano bogato flagami o barwach narodowych. Na * 
chodnikach prowadzących do katedry oczekiwały przyjazdu Pana Prezy- 
denta rzesze publiczności, jak również licznie zebrana młodzież szkolna, 
zwołniona na ten dzień od nauki, Na obszernym placu przed katedrą 
ustawione były w ogromnym czworoboku kompanje honorowe wszystkich 
oddziałów garnizonu pcznańskiego. Pan Prezydent Rzeczypospolitej, po- 
witany dźwiękami hymnu narodowego, przeszedł w towarzystwie swej 
świty, oraz gen. Konarzewskiego i wojewody poznańskiego przed frontem 
wszystkich kompanij, poczem skierował się do katedry. 

Powitanie J. E. ks, Prymasa Hlonda. 

u wejścia do świątyni oczekiwał dostojnego gościa ks. prymas Hlond 
w otoczeniu członków kapituły, i po przywitaniu Pana Prezydenta wpro- 
wadził go do katedry, gdzie Pan Prezydent zajął przygotowany fotel po 
lewej stronie wielkiego Ołtarza. Przed Mszą św.przywitał Pana Prezydenta 
od ołłarza ks. prymas krótkiem przemówieniem, w którem między innemi 
me» BE 

„ Panie Prezydencie. Stanąłeś na prastarej wielkopolskiej ziemicy. 
Ziemica ta pamięta najdawniejsze dzieje na Polskiego, 2. na niej = 
mrokach przeszłości stała kolebka narodu. Z tej ziemi zerwał się niegdyś 
do lotu polski orzeł królewski. Z niej wiódł Bolesław Chrobry państwo 
swoje do wielkości i potęgi, Na tej ziemi Bolesław Chrobry pierwszy na 
skronie swoje kładł polską królewską koronę. I ty na tej ziemi stanąwszy 
pierwsze swe kroki skierowałeś do tej poznańskiej katedry. W  twojem 
państwie mało jest „miejsc tak czcigodnych jak ta prastara katedra. 
Wzniósł ją jeszcze Mieczysław w X wieku jako pierwszą polską katedrę 
biskupią Wraz z królową Dąbrówką, kiedy nawrócił naród polski na 
chrześcjaństwo i kiedy losy państwa polskiego nazawsze związał z wielką 
rzymską kulturą. Od tej chwili historycznej, kiedy Polska stała się chreść- 
jańską i weszła do rodziny zachodnich ludów europejskich, katedra ta 
przez całe wieki spełniała swe wielkie zadania. Najstarsza ta w Polsce ka- 
tedra wita Cię dziś Panie Prezydencie serdecznie jako tego, który po 
wielkim fundatorze tej katedry objąłeś władztwo nad narodem, jako tego, 
który jako następca Bolesława Chrobrego państwu polskiemu w łączności 
z kościołem katolickim „chcesz zapewnić poięgę i wielkość. Wita Cię Pry- 
mas Polski i duchowieństwo i cały wierny lud wielkopolski. | 

Następnie ks. prymas odprawił cichą Mszę św. i modły: na intencję 
Pana Prezydenta, a w końcu zaintonował pieśń „Boże coś Polskę". Po 
nabożeństwie przeprowadził ks. prymas Pana Prezydenta do Złotej Kaplicy, 
gdzie Prezydent pomodlił się u stóp grobu Mieczysława | i Bolesława 
Chrobrego. 
в Następnie w tym samym co poprzednio porządku odjechał orszak 
rezydenta z powrotem do Zamku, poczem przylył tam ks. prymas Hlond 

celem złożenia wizyty głowie państwa. Ks. prymas został wprowadzony 
do pokoju audjencjonalnego, gdzie go przyjął Pan Prezydent z honorami. 

Defilada garnizonu poznańskiego. 
O godz. 11-iej wyszedł Pan Prezydent w towarzystwie ks. prymasa, 

podsekretarza stanu gen. Konarzewskiego, dowódcy O. K. gen. Hausnera, 
członków domu cywilnego i wojskowego, ministrów Niezabytowskiego 
i Romockiego oraz wojewody poznańskiego przed Zamek, gdzie odebrał 

defiladę wszystkich oddziałów załogi poznańskiej. Dafiladę prowadził 
komendant garnizonu gen. Sawieki W karnych szeregach przesunęły się 
przed Panem Prezydentem i jego otoczeniem przy dźwiękach orkiestr od- 
działy piechoty, kawalerji, artylerji i służby technicznej, Po defiladzie Pan 
Prezydent powrócił do Zamku celem udzielania audjencyj. 

Sniadanie w Złotej Sali ratuszowej, 
POZNAŃ, 17 IL Pat. O godz. 13 min. 30 odbyło się w Złotej sali 

ratusza śniadanie: wydane przez miasto na cześć Pana Prezydenta Rzeczy« 
pospolitej. W śniadaniu wzięli udział oprócz dostojnego gościa j. E. ks. 
Prymas Hlond, pp. miaistrowie Niezabytowski i Romocki, podsekretarz 
stanu gen. Konarzewski, przedstawiciele władz miejscowych z p. wojewo- 
dą Bnińskim na czele, przezydent miasta Ratajski, jako gospodarz i do: 
aa O. K. gen. Hausaer, dalej przedstawiciele społeczeństwa wielkopol- 

5 = konsulowie Francji, Czechosłowacji, Anglji i Niemiec. 
A czasie śniadania wygłosił Prezydent miasta Ratajski przemó- 

Witając Pana Prezydenta imieniem ob: i i 
& Frezy i ywatelstwa poznańskiego, jako piastuna ma- 
is a zzowolia i podkreśliwszy rolę Wielkopoleki w życiu tacie i spo- 
ias zeCzypospol'tej, p. prezydent miasia zaznaczyt, że politycznie wyróżnia Wiel- 
ARE od innych dziefnic ta okoliczność, że nie dalej niż 10 mil stąd rozpoczyna swe paw sa, który nie uznaje granic ustalonych iraktatem Wersalskim, jakoby wy- muszonych i niesprawiedliwych, i który mniema, że granice te należałoby w tej. czy in- 
nej formie zmienić. O ten zachodni wał graniczny walka wre odwieczna. Wytworzyła ona zaostrzenie w społeczeństwie Wielkopolskiem czujności na niebezpieczeństwo idące 
z UA co zwykle nazywa się <wybujałym nacjonalizmem poznańskim». 

. Zakoficzył swą mowę p. prezydent miasta następującemi słowami: «Panie Prezy- dencie Rzeczypospolitej. Jako najwyższy przedstawiciel narodu polskiego przyjmij zapew- nienia czci i miłości, jakie żywimy dia ciebie, jako pierwszego obywatela i jako męża 
nauki, którego imię „opromieniowane jest sławą europejską. Chroń nas przed wojną, jako przed nieszczęściem największem, jakieby mogło nas spotkać, chroń nas przed za- 
mieszkami wewnętrznemi, osłabiającemi siły narodowe, wiedź nas ku przyszłości SZCZĘ- 

śliwej, SEE . Niech żyje Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki». | 
krzyk ten zebrani trzykrotnie powtórzyli. W iedzi | odpowiedzi na toast 

p. prezydenta miasta przemówił Pan Prezydent jtej 5 Skai duonai у Rzeczypospolitej w nastę 

: <Wielce czcigodny panie prezydencie miasta Poznania. Poznań, 
administracyjnym Rzeczypospolitej stolicą województwa, jednocześnie jest w powszech- nej opinji i polskiej i obcej moralną stolicą zachodnich dzielnic państwa, które w po- 
przednim okresie dziejowym uległy panowaniu niemieckiemu. Każda z dzielnic Polski 
łącząc się z dzielnicami innemi w harmonijnej współpracy, wnosi w całokształt życia 
naszego swoją warlość w szkole historji zdobytą. Wasza szkoła dziejowa szczególnie 
była bogata i twarda. Od zamierzchłych czasów toczyły się walki o odwiecznie polskie 

ziemie „Pomorza i Śląska. Trwały one wieki i niedawno jeszcze zmagały się w obronie 
polskości, zarówno tu w Poznaniu, jak i na Pomorzu i Śląsku. Wartości, które zdobyli- 
ście, są pierwszorzędnej wagi. Zdobyliście wyższą niż gdzieindziej umiejętność organi- 
zacji, sprawność pracy wytwórczej, oraz wielką w pracy tej wytrwałość. Te zalety po- 
zwolą wam owocnie współdziałać w zadaniach, jakie dziś są przed Polską. Nazajatrz 
po swem wyzwoleniu zmuszona była Polska podjąć ogromne, ogólno-europejskie zada- 
nia. Broniąc w 1920 roku niepodległości swym genjuszem wojennym oraz wysiłkiem 

swych wojsk, a w szczególności bohaterskich dywizyj wielkopolskich zasłaniała równo- 
cześnie przed nową zawieruchą całą Europę, która wkraczała już na drogę pracy poko- 
jowej. tera dobrze tę ofiarną pracę. ‚ 

żiś Polska wraz ze wszystkiemi państwami Europy i świata i я rzystąpił: й 
towania trwałego pokoju na podstawie obowiazujących traktatów j 2 CE wić nienaruszalnych, ustalonych przez te traktaty granic, jednocześnie nie zaniedbując prac pokojowej 1 gospodarczej która ma dźwignąć świat z powojennej ruiny i zaj i z pomyślny rozwój. Raz jeszcze dziękuję za podniosłe słowa pańskie, Panie Pray dcócie miasta, widząc w nich zapowiedź dalszej—tak nam potrzebnej —pracy, mającej zbud wać pomyślność i potęgę całej Polski». RER 

Po śniadaniu udał się Pan Prezydent Rzeczypospolitej do Sądu šu 

łacyjnego. W chwili odjazdu Pana Prezydenta tysi. i i 
z odkrytemi głowami wznosiły okrzyki na Chekć Panis „mę 

Ułaskawienie mordercy. 
W czasie śniadania na Ratuszu otrz i 

: n ymano telefoniczne iee nie z Warszawy, że obrońca Jana Rydzika, 23 letniego aan O nego przez Sąd doraźiy w Równem na karę Śmierci, prosi o ułaskawie- nie skazanego. Pan Prezydant Rzeczypospoli i 
przychylić i skazanego ułaskawić. A 

będąc w ustroju 

— Odczyt o odkryciu bieguna pół- 
nocnego. W piątek dn. 18 jutego o godz. 
19 w lokalu PZK.ul. Wiwulskiego 4 p. 
Jankowski wygłosi odczyt demonstrowany 
przezroczami na temat «Próby odkrycia bie- 
guna północnego». Po odczycie dział kon- 
certowy urządzony staraniem Sekcji Pań. 

W sobotę dn. 19 o godz. 19 odczyt dr. 
Brokowskiego na temat <Hygiena pracowni- 
ków biurowych». Po odczycie tańce. 

TEATR i MUZYKA. 

— Wczorajsza premjera w 
Reduc'e «Brata airis Wiłda dała jeden z najpiękniejszych 

wieczorów teatralnych, na jaki kiedy 
zdobyła się Wilno. Świetna gra Soi- 

W niedzielę dn. 20 o godz. 17 wieczór 
dła dzieci pod kierownictwem p. Tokaja. 

Wstęp dla członków bezpłatny. Rodziny 
i zaproszeni goście za okazaniem karty 
wstępu. 

skiej i Osterwy nie przyćmiła w naj- 
mniejszej mierze wybornych kreacyj 
pań  Niedźwiedzkiej i Zarembińskiej 
tudzież p. Lochmana. Sala byla prze-



W sprawie budówy odnogi kolejowej Druja— 
Woropajewo, 

Na ostatniem posiedzeniu komitetu 
mowobudujacych się . kolei państwo- 
wej przy radzie;kolejowej, rozpatrywa- 
na była sprawa budowy odnogi kole- 
jowej Druja—Wcropajewo. 

„ Komitet zapoznał się z trzema de- 
fintywnie opracowanemi planami. 

Pierwszy z .nich przewidywał bu- 
dowę linji normalnotorowej, co pa- 
ciągnęłoby , za sobą wydatek 13,300,000 
złotych. 

Drugi plan przewidywał budowę 
linji wąskotorowej _ułożonej na trasie 
normalnotorowej. Takie ustawienie da- 
łoby wydatek siedmiu miljonów 
złotych. 

Kurs dokształeający dla 
Z początkiem roku szkolnego 1927 

28 «władze 'szkolne. mają zamiar 
przystąpić.do organizacji kursu . do- 
kształcającego dla- części bezrobot- 
nych. nauczycieli dawnych szkół ro- 
syjskich, posiadających znajomość ję- 
zyka białoruskiego. 

Kurs będzie trwać przez cały rok 
szkolny 1927—28. . 

Na kurs będą. przyjmowani wy 
łącznie byli nauczyciele, « mężczyzni, 
władający językiem białoruskim, Pierw- 
szefństwo przy „przyjmowaniu będą 
mieli nauczyciele niezamożni i młodsi 
wiekiem. Kandydaci powinni. wnieść 
podania indywidualnie i własnoręcz- 
nie do tego Inspektora szkolnego, 
na terenie powiatu którego zamiesz- 
kują. 

Do podań o przyjęcie powinni pe- 
tenci dołączyć następujące, dokumen- 
ty: 1) metrykę, 2) świadectwo tożsa* 
mości z fotografją, 3) dowód obywa- 
telstwa polskiego, o ile to w sposób 
niewątpliwy nie wynika ze świadectwa 

Wreszcie trzeci pląa mówił o bu- 
dowie wąskotorowej linji na. trasie 
wąskotorowej. Koszta takiej linji wy- 
niosłyby pięć milj. zł. 

Ostatecznie przyjęto drugi plan 
oraz ustalono, że budowa tej linji 
rozpoczęta zostanie w początkach 
1928 r. | ч 

Nie potrzebujemy chyba  zazna- 
czać jak wielkie znaczenie dla Wi- 
leńszczyzny będzie. miała ta linja ma- 
jąca połączenie z Sołami, Oszmianą i 
Lidą. Dzięki tej linji Dzisieńszczyzna ob- 
fitująca w. przedmioty. handlu wywo- 
zowego, jak len osiągnie niewątpli- 
we kcr”yści. 

nauczycieli Białorusinów, 
tożsamości, 4) świadectwo lekarza 
powiatowego o przydatności do za- 
wodu nauczycielskiego, wydane we: 
dług przepisanego wzoru, 5) doku- 
menty nauczycielskie, stwierdzające, 
że petent zdał egzamin na nauczycie- 
la szkół początkowych (względnie na 
nauczyciela domowego) lub ukończył 
seminarjum nauczycielskie albo gim- 
nazjum państwowe, względnie z pra- 
wami szkół państwowych i posiada 
co najmniej długoletnią praktykę na- 
uczycielską w szkoloictwie pafistwo' 
wem (publicznem), 6) wreszcie dekla- 
rację, którą otrzyma w inspektoracie 
szkolnym, 

W. razie braku kióregoś Z przy: 
toczonych dokumentów - podania nie 
będą rozpatrywane. Po przyjęciu. na 
kurs. kandydaci będą zaangażowani 
do pracy od dnia 1 kwietnia 1927 r. 
w charakterze praktykantów na wa- 
runkach nauczycieli kontraktowych. 

Termin rozpoczęcia kursu zostanie 
wyznaczony przez Ministerstwo. 

Tysiąc złotych za wykrycie morderców ś, p. 
Masłowskich. 

Celem ułatwienia wykrycia morder- 
cy Ś. p. Masłowskich 'starosta pow. 
Wileńsko-Trockiego p. L. Witkowski 
wydał następującą odezwę: 

Niniejszym podaje się do wiado- 
mości, że ten, kto wskaże 'sprawcę 
morderstwa dokonanego 9 bm. па 
rodzinie Masłowskich w Leśniczówce 
gm. Landwarowskiej lub też w spo- 
sób zdecydoweny przyczyni się do 
ujęcia przestępcy otrzyma tytułem na- 
grody 1000 zł, 

Osoby mogące udzielić tego rodza- 
ju niezbędnych wiadomości mogą 
zgłaszać się do sędziego śledczego w 
Landwarowie lub. podprokuratora VI 
rewiru Sądu Okręgowego, wreszcie 
do starosty pow. Wileńsko-Trockie. 
go. 

Na życzenie informatora wymie- 
nione władze zachowają ścisłą tajem- 
nicę co do osoby;ujawniającej sprawcę 
zbrodni. 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele ub rząd- 
cy domów przy ul. Piłsudskiego (16 róg 
Ian Słowackiego 5 i 7 (róg Szep- 
t ego). у 
7 Do II Komisarjatu, Wieś Góry Nr 2, 

/ 2 (dom kolejowy), 3, 3 (d: Dąbrowskiego), 
4, 6, 6 (d. Gałkina), 11 (d. Gankiai), 11 
(dom Stankiewicza), 11 (d. Żakiewicza), 12, 
13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 27-a, 30, 
2 37, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 55, 56, 

i 
3, 4, 

e Bom Nr 1,1 (dom kolejowy), 2, 46, 48. 

Do Ili Komisarjatu «li: Zakretowa 
Nr 5-b, 9, 11, П-а 13-a, Sierakowskiego Nr 
3, 9, Lubelska Nr 3. В 

Do IV Komisarjatu, ul.; Trwata Nr 25, 
27, 29, 31, 31-a, 41, 43, Szančowa Nr 3, 5. 

, Do V Komisarjatu, ui.: Kurhany cała 
Mie: Gajowa cała ulica, Grzybowa cała 
lica. : 

Do VI Komisarjatu, ul.: Niecała 10, 
12, d. Narkiewicza, Piaski 1, 7, 15-a, 44, 

„Skosiwt) 

pełniona najwytworniejszą publicznoś- skim. Dziś ciesząca się wyjątkową trekwen- 
cią. Sprawozdanie—w sobotę. (Cz.J.) 

— «Reduta» na Pohulance. <Brat 
_Marnotrawny>. Dziś o g. 8-e| w., po raz 
drugi komedja w 3-ch aktach Oskara Wilde'a 

* «Brat Marnotrawny> z udziałem S. Solskiej, 
Į Zielińskiej. M. Zarębińekiej, C. Niedžwiedz- 

iej, J. Osterwy, St. Lohmana, E. Glińskiego, 
R. Łacińskiego i M.Pilla. 

Ceny miejsc od 50 
"Jutro i pojutrze w 

marnotrawny».  — 
P YA oz w Ann 

1 południu. niedzielę o g. Ą 
pekeija w 4-ch aktach WŁ Perzyńskiczo 
ST osa siostra» z udziałem S. Sol- 
skiej i J. Osterwy. 
„A miejsc od 20 gr. 
— «<Płomienna noc> w Teatrze Ро!- 

dalszym ciągu «Brat 

"SPOREJ" r w Wz e ya ne ZZOZ 

'LEON DAUDET. 

% KREW WŚRÓD NOCY: 
Sędzia przygotowywał umyślnie (0 trupa, Czy .ws 

efektowne odkrycie. Celestyna Gone- 
ret nie będąc obeznaną z tego ro- 
"dzaju sztuczkami, krzyknęła oburzona, tach, w 
załamując ręce: „Ach, mój Boże, CÓŻ pan? ... . 

za potwór!" 
Lecz spojrzenie jej spotkało się Z czy: aleje wos 

stanowił ją spokój oskarżonego. 

pogardliwym uśmiechem: 
"— Planu tego nie ukrywałem by 

najmniej. Gdybym chciał go ukryć, Ibel 
zniszczyłbym go w odpowiednim brze, dobtze"—powtarzał Celestyna Tressan,—zauważył sędzia, zmieszany 

bardzo blada, bliska nieco. —Porzuca pan. swego syna z 
powodów niezrozumiałych... A jedno- 

— Zaraz to sprawdzimy — rzekł cześnie ma pan wyrzuty sumienia z 
sędzia paląc fajkę—panie Ssekretarzu, tego powodu, że pozwolił pan córce 

* czasie, gdyż przeczuwałem atak. Od Goneret; była 
chwili, kiedy dowiedziałem się o po: zemdlenia. 

' pełnieniu morderstwa, starałem się 
zdać sobie dokladnie sprawę z miej- 
sca i pozycji, w której leżał trup. 
Ja również prowadziłem śledztwo, 

— I jakież wnioski wysnuł pan z 

j, czynniki: romantyczna i barwną treść 

cją publiczności sztuka Lengyela <Płomienna 
noc» 

Premjera <Płomiennej nocy» była przy 
jęta przez publiczność entuzjastycznie; na 
powodzenie sztuki składają się następujące 

sziuki, 
doskonała gra artystów, orkiestra, piosenki 
L, Pilatti, oraz balet. ą ; 

' «Piomienna noc> grana będzie tylko do 
niedzieli: ||| ; p 

— «Pociąg-Widmo». W poniedziałek 
raz jeden grany będzie <Pociąg-widmo». 

* — «Codziennie o 5-€ej», jako popo- 
łudniówka. W niedzielę o g. 3 m. 30 pp. 
wne bęizie najweselsza z fdrs <Codziennie 
o 5-ej>. 

— Poranek-koncert. Leopolda Szpi- 
nalskiego w Teatrze Polskim. Poranek 
niedzielny da możność publiczności wileft- 

Wróćmy do owego. planu. 

SŁOWO 

skiej zapoznanła się z jedn z najwybit- ak & z jednym jwy! 

Leopoldem Szpinatskim, 
narodowego konkurs im, F. Chopina. 

pianistów młodego pokolenia p- 
laureatem między. 

W .programie: Bach, Chopin, Debussy, 
Ravęl, Falla, Różycki i inn. 

„Początek koncertu o g. 12 m. 30 pp. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

Bilety nabywać można codziennie od 11 

RADIO. 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00— 15.25. Komunikaty: gospodarczy 

meteorologiczny. 
15.30—16.30. Stacja nieczynna. 
16.30—16.45. Komunikat harcerski. 
16.45—1740. Piogram dia dzieci <Jaś i 

Małgosia» muz, Humperdincka. 
A tad: E ы 
oncert popołudniowy, kameralny. - 

konawcy: Lidja Kmitowa (skrzypce) i dia 
dja Nowacka-liska (fort.). 

18.40—19.00 Rozmaitości.  : 
19.00—19.25. Odczyt p. t «Źródła świa- 

tła» A.) prof. Marjan Grotowski (dział 
< la»). 

19.30—19.45 Koimunikat rolniczy. 
19.45.—20.15. Przerwa, Przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.15. Transmisja koncertu z Fiiharmo- 

nji Warszawskiej. W przerwie sygnał cząsu, 
Komunikaty. 

Koncert wieczorny. Transmisja koncertu 
symfonicznego z Filharmonji Warszawskiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Kradzieże w rodzinie. Adam Ju- 
ratowicz (Targowa 10) powiądomił policję, 
iż żona jego Kwa zabrała biżuterję, ubranie 
i bieliznę wartości 2200 zł. i zbiegła. 

— Antoniemu Łomockiemu (Nadleśna 
49) brat jego Józef (Trębacka 11) skradł do- 
rożkę wartości 300 zł. 

— Kradzież mąki. Z piekarni Mendela 
Bastockiego (Zielona 7) skradziono 40 wor- 
ków mąki wartości 4000 zł. Kradzieży do- 
konał robotnik A. Linkowicz. 

— Gołąb w klatce. Dn. 16 b. m. w 
mieszkaniu N. Jodko (Zawałna 60) zatrzy- 
mano znanego złodzieja Icka Gołąba (zauł. 
Lidzki 3), który usiłował dokonać kradzieży 
ubranią,. . 

— Kieszonkowcy operują na pocz- 
cie. Aleksandrowi Certelowi (hotel «Geor- 
gea») w gmachu poczty wyciągnięto z kie- 
szeni 500 zł. oraz weksle i dokumenty. 

Ze świata, 
— Chrzes$ księcia Jorku. Krą” 

żownik na którym odbywa obecnie 
swą podróż do Australji książe Jor- 
ku wraz z żoną minał w tych dniach 
zwrotnik. Jak wiadomo, mijanie zwrot- 
nika na parawcach polączonę: jest z 
uroczystością „chrztu* podróżnych, 
polegającą na szeregu arcyzabawnych 
i uświęconych iradycją obrzędach. 

Dla szczególnie dostojnych gości 
istnieje oczywiście specjalnie uroczys= 
ty ceremonijai, nolączony Zz przymuso- 
wą kąpielą. Ceremonjału tego nie 
uniknął syn króla angielskiego, uda- 
jący się na inaugurację slo'icy austra- 
lijskiej, nowowybudowanego  miasta, 

Магупаехе krążownika odegrali 
całą pantominę, w . której figuruje 
Nepiun i królowa Amfitryda. Herol 
dowie, świta, a nawet tradycyjne 
„dzikie potwory, wraz z nieodłącz- 
nym golibrodą stańowią resztę trupy. 
Go'ibrada usadził księcia na spęcjal- 
mie ustawionym tronie, wysmarował 
książęce łydki mydłem, poczem ogo- 
liwszy je drewnianą brzytwą, rzucił 
„пео!!е“ wraz z krzesłem. do morza. 

Za księciem podążyły niedźwiedzie 
i smoki (najlepsi oczywista pływacy 
załogi). Po. dwukrotnem zanurzeniu 
„w. wodzie książe wraz ze swym '- 
warzyszem kapitanem Sulliwan zostali 
z powrotem wciągnięci na pokład, 
gdzie przy dźwięku trąb, Neptun о- 
fiarował księciu ijego małżonce ozna- 
ki, świadczące © dokonanym „chrzcie 
morskim* Książe otrzymał oznaki or- 
deru „Starego Morskiego Psa“, wiel- 

„ki talerz cynowy na łańcuchu, księż« 
„mie obdarzonej iki „órakiej sy- 
reny", wręczono symboliczną figu- 
rynkę najady. 

o uroczystościach nastąpiły go- 
dy, których tradycja wymaga grun 
towego upicia się. 

Tradycja stało się zadość. 

—9 w. bez przerwy. 

"Krótkie to opowiadanie, wypo- się nam pode rzanym. 
HF Wszystkie .. dzienniki Lugduń- wiedziane głosem słumionym przez 

skie podały plan labiryntu z oznacze- wzruszenie, rzuciło smmugę światła do 
niem miejsca, 

dą oskarżeni na tej zasadzie? 
—.Skoro plany te były w. gaze 

stowania omyłki. 

ź miały one błąd zasadni- 
abityntu były rozmieszczo: 

a sekretarza i wyczytała w nich ne inaczej, niż jest w istocie i wsku- 
dezaprobatę i litość. jednocześnie za- tek tego niemożliwą „się wydawała 

na którem -znaleziono mózgu panny Cełestyny. -A więc, 
zyscy redaktorowie bę: piękna dziewczyna z wizji, była jego 

córką! W tejże chwili usłyszała Cele- 
„Dowodem : В 3 

jakim celu. przerysowywał je prawdy mych słów jest ta fotografja cym, chodzi na dancingi z panią 
mej słodkiej córeczki, z którą się nie 

De- 
sarnaud przyjrzał się jej uważnie, od- 

1 ą czytał napis: „wieczny wyrzut sumie- 
3 Szybka ucieczka mordercy, czy mor- nia*, poczem podał ją pannie Gone“ 

Tressan tłomaczył się spokojnie, Z derców. Nakreśliłem plan ten dla spro- ret, 

styna głos Tressana: 

rozstaję nigdy". 
Wyjął z kieszeni fotografję. 

pełnie niewinności Tressana. 

proszę mi podać gazety z oslatnich pójść na poszukiwania brata, 
dni. 

Sprawdzone zostało, iż Tressan go 
tego śledztwa? — zapytał Desarnaud miał rację. 

— Nie porzuciłem syna, oddałem 
pod opiekę serdecznych i pew* 

  

  

  

    
  

    
  

ЯТТ DOKTÓR Perlmuttera Ultramaryna 1. ZELDOWIGZ 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- о A 
wydatniejszą farbą do bielizny chor.W ENERYCZ- 

i celów malarskich. NE, MOCZOPŁC. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli SKÓRNE 

1 Medjolanie złotemi medalami. od 10-1, od 5-8 w. 
Wszędze do nabycia. E — 

o io DOKTOR 

TTT S.Zeldowiezowa 
S KOBIECE, WENE- 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA RYCZNE, i chor. 
prawnuczka Lenorman, №!бга DR MOCZ, 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada prz. 122 iod 46 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości ul.Mickiewicza 24 
1t d. wyzdrowiała; odnawia przyję* tel. 277 
cia, od. godz. 10 zrana do 8:ej wiecz., PZN 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw * AA 
Krzyża, w | na schody i Koka 

| Wi Smiałowska 
gubiono dowód przyjmuje od godz. 

> osobisty wyd. do 19. Mickiewicza 
Służąca przez Starostwo 46 m. 6 

ы LŁidzkie oraz książkę WZP, Nr 63 
YA za za p zaje 

® P. K. U, Lida roczni 
dobrze kuchnię. 1895 na imię Jana Lokujemy 

Rekomendacje i świa- 
dectwa. . ul. Jakóba 
Jasińskiego 17 m. 5. 

JŁóżka, 
Materace, 
Otomany 
najtaniej nabyć 

można w D.H. 

H. Sikorski sia 
Zawalna Nr30 

RESEMOJKIETEW RZYMIE WU OPR 

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustne 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe 1 złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3. 

Stanisława  Zołudzia, 
zam. we wsi Bielskie 

gm. Lidztłej, 
Unieważnia się 

iudent U. S. B. 
$ udziela niedrogo 

korepetycji w 
zakresie gimnazjum. 
Specjalność : łacina, 

polski, matematyka, 
Łaskawe 
ui, Niemiecka Nr 35, 
m, 28; 10 — 1 rano i 

7 — 9 wieczorem. 

  

zgłoszenia! 

solidnie każdą 
sumę pieniężną 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo: 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 
  

  
  

Pożyczki 
załatwiamy 

szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo: Handło- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152.       
ŚWIEŻE 

BiSZKOPTY 
Półksiężyce — Wa- 
niljowe, Oswego, 
Petit — Вепгге, 
Pion—Pion, Alber- 
ty i inne biszkopty 
od 50 groszy za 

paczkę, 
znanej fzbryki 

K. Mystkowski 
w Kaliszu 

polecą Sz. Klijen- 
teli skład 

A. Januszewicza, 
Zamkowa Žu-a, 

KUPIĘ MŁYN 
wodny z kawałkiem 

ziemi wyrobnej 
30—50 ha, ofer. pism. 
ze szczegółami Wilno 
Kasztanowa 4 że z 

  

gubiono książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Święciany na imię 
Jana Duża, zam. we 

wsi brykiecie gm. 
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Głębockiej. 

Rejestr Handlowy. 
_ "Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu „Okr. 

w Wilnie w dn, 8—l 1927 r. pod Nr. 5585 wciąg- 

R. H. A. 1—5585. Firma: Hoskind Mejer Siedzi- 
nięto: 

"dziba w Iwiu, pow. Lidzkim. Przedmist—sklep galan- 

--ciel—Lipman Bender,zam. tamże. 

     

i žona jego Moneusė, Z ё 

-się dobrze i dawno; była ona również 

'kochanką p. Gonereta. Od czasu are- 
sztowania Tressana zmienił się, nie 

do poznania Z ponurego i niespo- 
kojnego stał się wesołym i śpiewają- gi 

Moneuse. Słowem, nie poznajemy ich, 

pana sędziego, który prosił mię, bym 
zważał na wszystko i przynosił wia- 

domości. Wesołość kucharza wydaje 

mi się nienormalną, 

„najpierw niepokoju 
Zresztą nie 
zmianę, 

tg „Jakby 
Tego tylko 
przerwał więc szybko. 

która natychmiast poznała tę 
ке „. twarz, Od tej chwili pewną byla zu- 

Dessarnaud był zwyciężony. Petit- 
in. kiwał głową aprobująco.. „Do- Dziwny z pana człowiek, panie 

baczną zwracać na wszysiko Uwagę. 
To co pam opowiada nie jest poważ- 
ną poszlaką. Usposobienie ludzi zmie- 
nia się z wielu powodów' Zbieraliśmy 

nych przyjaciół, którzy oddadzą mi poszlaki przeciwko Gantaume'owi i 

ba w lwju, pow: Lidzkim. Przedmiot—skłep manttfa- 
ktury i obuwia. Firma istnieje od 1880 roku. Wła- 
ściciel-Hoskind Mejer, zam. tamże. _.4158—Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 811 1927 roku pod Nr. 5586 wciąg- 
nięto: 

3 R. H. A. I.—5586. Firma: Kabak Morduch. Sie- 
dziba w. lwju, pow, Lidzkim. Przedmiot—sklep manu- 
faktury. Firma istnieje od 1885 roku. Wlašcicie!—-Ka- 
_bak Morduch, zam. tamże. /4159—V 

Da Rejestru Hanalowego Dział A $ąau Okr. w 
Wilnie w dn. 9—li 1927 r. pod Nr. 5593 wciągnięta: 

R. H. A. 1.—5593. Firma: Lewin Maks. Siedziba 
w Lidzie, u). Suwalska 40. Przedmiot—bufzt w kinie 
„Nirwana* F,rma istnieje od 1920 roku. Właściciel — 

Lewin Maks, zam. tamże. 4166—VI. 
   

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy | 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5), 

Dziś będą wy- 
wielłażę filayć „R 

'sarza Piotra aren M 
NAD PROGRAM: «Noc     

Zarówno jak swej wizyty; 

Czując jednak, 
mu się, póstanom 
,go przez 

— To wszystko? — zapytał sędzia, 
— Jestem posłuszny rozkazowi 

po widocznym 
i przygnębieniu, 

ja jeden zauważyłem tę 

Elodja Passetiśre równieź... 
tu pozbyć się tego osła? 
brakowało”*—myślał sędzia, 

stynę 

w ciemnych 
winionemu, 
za to, i 
tak, jak on 

— Dziękuję panu. Proszę nadal 

zupełnem 
miljarderkę. 

: Н 
ybak Islandzki" znanego "ten 

. ch głównych Sandra Milowanoff i Karol: Vanel. 
ais SICYKOWICZNĄ, farsa w 2 aktach, Ostatni seanso godz. 10 | 

Orwiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego Kasa czynna: od godz, 4 m. 30 

Cena blietów: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gu. 

  

pożegnał af oe 

którą: znają jąc nie wracać tu więcej nigdy. O to 

: т : !Ё!аіпіе chodziło Desarnaudowi, ktory 
natychmiast powrócił do „winowajcy“, 

że oskarżony wymyka 
ił zażądać zbadania 

Edmonda, 

punkt ciężkości oskarżenia przenieść 

na domniemane zaburzenia umysłowe 

u więźnia. W każdym razie, zyskiwa 
ło się w ten sposób na czasie. Przy: 
tem pół:warjat zdolny jest do popeł- 

nienia zbrodni bezcelowych i niezgo- 

dnych z jego naturą. i 
Od pierwszego wejrzenia na przy- 

grębioną i nieruchomą pannę 
oraz spokojnie rozmawiającego 

półgłosem z adwokatem Tresana, Zro- 

zumiał sędzia, iż nie należało liczyć 

na pomoc siostry zamordowanego, 

zamysłach ! 

Poczuł nienawiść do niej 

iż mie dawała się pokierować 
chciał, Sa Senas wybić 

frontacja została zakończona 

Pam faskiedi. Sędzia odprowadził 
W kuluarze zapytał, to- 

dóktora ' 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 8.ll 1927 r. pod nr. 5587 wcią- 

ięto: 
się R. H, A. L—5587. Firma: Kałmanowicz Fryda. 
Siedziba w Lidzie, ul. 3 Maja 3. Przedmiot—sklep 
galanterji. Firma istnićje od 1926 roku. Właściciełka— 
Kałmanowicz Fryda, zam. w Lidzie przy ti. Policyjy: 
nej 3, 4160—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 8—Il. 1927 r. pod Nr. 5588 wciag- 
nięto: 

R. H. A. 11—5588 Firma: Kalmanowicz Morduch. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 35. Przedmiot —pi- *. 
wiarnia. Firma istnieje od 1926roku. Właściciel—Kał- 
manowicz Morduch zam. w Lidzie przy ul. "> 

4161— 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 8--Il. 1927 r. pod Nr. 5589 wciąg- 
nigto: 

R. H. A. I. — 5589. Firma: Kamieniecki Girsz. 
Siedziba w Lidzie, ui. Słobódka | Nr, 62 a. Przedmiot— 
sklep spożywczy i mąki. Firma istnieje od 1908 roku. 
Właściciel Kamieniecki Girsz, zam. tamże. 4162—VI 

  

Do Rejestru Hańdluwego - Dział A. Sąau Okr.” 
w Wilnie w dn. 8—il 1927 r. pod Nr. 5590 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5590, Firma: Kremeń Abram. Sie- 
dziba w Bielicy, pow. Lidzkim. Przedmiot — apteka. 
Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel—Kremeń 
Abram, zam. tamże, 4163—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 8—1ł. 27 roku pod Nr. 5591 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5591. Firma: Krawiec Mejer. Sie- 
dziba w Lidzie, ul, Krzywa 25. Przedmiot—skiep ko- 
lonjalno-tytuniowy. Firma istnieje od 1924 róku. Wła- 
ściciel—Krawiec Mejer, zam. ul. Mackiewicza 25 w 

Lidzie. 4164—Vi 

Do Rejestru Hanatowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 9—li, 1927 r. pod Nr. 5592 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5592. Firma: Kopold Maurycy. Sie- 
dziba w lwji, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep win i 
wódek. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciei—Ko- 
pold Maurycy, zam. tamże. 4165—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłnie w dn. 9.i 1927 r. pod Nr, 5594 wciągnięto:. 

R. H. A. 1.—5594. Firma: Leįbman Henia. Sie- 
dziba w Iwju, -pow. Lidzkim, Przedmiot—sklep manu- 
faktury. Firma istnieje od 1912 roku. Właścicielka— 4 
Leįbman Henia, zam. tamże. 4167—VI. 

Do 'Rejestru Handiowego Dział A $ącu Okr. w. 
Wilnie w dniu 9—ll 1927 roku pod Nr. 5595 wcią: 
gnięto: 

R. H. A. I, 5595, — Firma: Lichtensztejn Mejer. 
Siedziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep ga- 
lanterji. Firma“ istnieje od 1914 roku. 
Lichtensztejn -Mejer, zam. tamże. 4168— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąuu OkĘ- 
w Wilnie w dniu 9—ll 1927 r. pod Nr. 5596 wcią: „) 

nięto: ‚ 

“2 R. H.. A. I,-5596, Firma: Lipmau Bender. Sie- 

  

terji i naczyń. Firma istnieje od 1924 roku: Właści- 

si iu Ba | 4169—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr-- 

w Wilnie w dniu 9111927 roku pod Nr. 5597 wciąg.. 

nigto: B 

“R. H. A. 1—5597. Firma: Maūski Izaak. Siedziba 
Lidzie, ul. 3 Maja 5. Przedmiot—piwiarnia. Firma 

w Lidzie, przy ul. Krzywej 27. 4170—VI 

Do Rejestru Haridlowego Dział A, Sądu Okr" 
w Wilnie w dniu 9—ll 1927 r. pod Nr. 5598. wcią 

igto: 
> R. H. A. 1.—5508. Firma: Markus Josiel. Siedzi 
ba w Lidzie, ul. Suwalska 27. Przedmiot—sklep ga- 
lanterji i tapet. Firma istaieje od 1920 roku. Właści- 

ciel—Markus Josieł, zam. w S 

   

francuskiego powiesciopi. 

Początek o godz. Ś-tej. 

do gabinetu -Maufre'a, ' gdzie znalaz 
również Quincarnona. К 

— No, cóż tam 'słychać?—zapytal | 
prokurator zagryzając wargi. Wzrok. | 
jego zimny wyrażał obawę. Quincar" | 
non również był niespokojny. Я 

— Mamy «Козё» — tak określał | 
Desarnaud wszelkie trudności, =w c” | 
sobie panny Goneret, która teraz jest | 

chcąc 

wie czy też przeczuciu opierając swę” 
zdanie, že Trešsan jest niewinny 
Komplikuje to sprawę. Morderca z4$, 
ze swej strony, broni się zajadle. 

Jednak będę go „miał*l 
— Czy. jest pan zupelnie pew 

nym?—zapytał  Maufre, wskazując 
całą plikę depesz, protestujących: 
przeciw aresztąwaniu Fresaną, Wszys- 
d którym pomagał, radził i leczył 
«Nostradamus», stawali w jego obro” 
nie, ciesząc się zarazem z odnalezie” 
nia go. 

— Nie czytałem prasy dzisiejszej 
czy nadal zajmuje się tą sprawą?—, 
zapytał sędzia. : 

— W Lugdunie mamy wpływy na 

Cele- 

przeciwko ob- 

Właścicie— || 

f 
® 

istnieje od 1919 roku. Właścicieł—Mański lzaak, zam. y 

dramat w 10 aktach podług powieści. : 

przekonana, nie wiem na: jakim wpły- | 

| 
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% 
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   ironicznie. › — Znaleziono, prócz tego, między go w chwili odpowiedniej. 
— Przekonany jestem, že morder- pańskiemi papierami liryczną eloku- Drzwi otworzyły się, woźny złożył 

cą jest ktoś ze służby z La Pocholle brącję, w której jest aluzja do wiel- na biurku elegancką kartę wizytową z 
lub z ich przyjaciół. Zamiast kon kich wyrzutów sumienia, które nie nazwiskiem Estancelina. 
irontować mnie z p. Goneret, którą opuszczają pana ani na chwilę, na- _ — Dobrze. idę... 
znam jedynie z jej uczynków dobro- wet podczas snu, Zechce mi pan wy- baczą... 
czynnych i wielkiej pobożności, nale- tłumaczyć o co panu chodziło. ve Desarnaud opuścił pokój, by udać 
żałoby sprowadzić tutaj panią Loisel! — Tak jest. Gdy mój mały synek Się na konferencję z dozorcą z La 
Czemu tego nie uczyniono? ‚ podczas spaceru zabłądził, pozwoli- Pochoile. Znałazł go promieniejącego 

: Był to udany sztych, Tressan nie łem córce mojej Magnelonnie, której radością i dumę, w pięknem u- 
wiedział o tajnych stosunkach, łączą- delikatne zdrowie znałem, pójść na braniu. : 
cych piękną Julję z policją. Lecz De-. poszukiwania brata, podczas ulewy i — Bardzo dobrze, że dotrzymuje 
sarnaud pomyślał, że oskarżony jest burzy. Wtedy właśnie przeziębiła się pan danego słowa! Cóż tam nowego? 
dobrze poinformowany i drgnął. Od: i dostała zapalenia płuc, które mi ja Proszę mówić cicho, ściany mają 
powiedział sucho: ; „ zabralo, Nic dziwaego, że od tego uszy. Proszę usiąść, drogi panie. 

R = Prowadzę śledztwo tak, jak mi czasu sumienie nie daje mi spo- — Otóż, panie sędzio, od pewne” 
się podoba, nie pytam pana о radę, koju. 

panstwo — му 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia 
NE °°°СК2С (° 

p. Moneuse, zarówno, jak i przeciwko 
innym, lecz poszukiwania nasze nie 

dały rezultatów. Domyśla się pan, że 

jeśli aresztowałem Tressana, to mu- 

siałem mieć poważne powody. 

— Oczywiście, panie sędzio. | 

— Co do zdania panny Passetićre, 

która była również kochanką one- 

reta, nie będę na nie zwracał uwagi. 

A skoro pan jej jest konfidentem, 
proszę mi powiedzieć, co zamierza 

uczynić ze swym miłjonem? RE 

Estancelin, który chciał ożenić się 
z Elodją, dla której oudawna żywił 
głęboką miłość, uznał pytanie to „za 

niedyskretne. Odpowiedział wymija- 

go czasu Gantaume, kucharz, wydaje jąco, i, nie wspominając więcej o celu do gmachu sądu, 

Zenon Ławiński, 

nem oschłym: | ; 
— A więc, jakież wrażenie? 

— Nie sądzę, by on był zabójcą 
mego brata, 

— Jest to sprytny kommedjant. Lu- 

dzie niezupełnie zdrowi na umyśle, 

umieją zabić nieprzytomnie, lecz po- 

tem znajdują w sobie olbrzymie za- 

pasy chytrości, dla swej obrony, | 

— Nie zrobił na mnie bynajmniej 

wrażenia człowieka chorego na umyśle. 

— A więc niechże go Wynagro- 

dzą!.. Nie mówmy o tem więcej! Jed- 

nak pozwoli mi pani działać, a wkrótce 

prawda wyjdzie na jaw. 

Nazajutrz Desarnaud, wchodząc 
został zaproszony 
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prasę, co do Paryża, telefonowaliśmy 
tam przed chwilą by uspokoić ichi 
wobec pogłosek o omylce co do 
soby mordercy. Lecz jeśli "W 

'       

   

    

   

pan poważny dowód winy @# | 
człowieka, najwyższy czas, by zds. 
on ogłoszony. 

— Dziś jeszcze myślałem, że 
posiadam taki dowód, lecz wymknął 
mi się tym razem. 8 

D. ©. N. 

DIE


