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Konferencja w Rewlu. 
Ryga 5 stycznia. 

W niedzielę, dn. 2 bm. przybył 
do Rewla minister spraw  zagranićz- 
ńych Łotwy, p. Zeelens i takiż mini- 
ster Finlancji, p. Wojonm. Obydwaj 

zostali nadet 
tiroczyście przez przedstawicieli estoń- 
skiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych, z ministrem Ackelem na czele. 

Należy przyznać, że ten zjazd 
trzech ministrów państw bałtyckich 
edbył się dosyć niespodziewanie, mi- 
mó zapowiedzi prasy ijest momentem 
dosyć ważnym, |jakkolwiek na konfe- 
rencji nie poruszano ważnych spraw 
polityki zagranicznej. Ważnym jest 
dlatego, że ministrowie ci, po рого- 
zumieniu się w sprawie przebiegu 
rokowań z SSSR, poruszyli szereg 
spraw, tyczących wzajemnych stosun- 
ków państw bałtyckich, a nie zapro- 
sili przeds'awiciela... Litwy. Wykazuje 
to coraz większą przepaść jaka SiĘ 
stwarza pomiędzy Litwą i resztą 
państw bałtyckich. Czyż bowiem nic 
stokroć razy więcej wspólnych spraw 
do omówienia ma Łotwa z Litwą niż 
Finlandją?! A jednak w Rewlu był 
p. Wojonma, a p. Waldemarasa nie 
było! 

Natomiast minister Zeelens, po- 
wróciwszy z Rewia, udzielił obszer- 
ńego wywiadu prasie ryskiej, w któ: 
rym przedewszystkiem oświadczył, że 
przyjaźń pomiędzy Łotwą i Estonją 
pogłębia się coraz bardziej, a ostatni 
zjazd w Rewlu wykazał jeszcze wię- 
ksze zacieśnienie tych węzłów  przy- 
jaźni. Omawiano sprawę  unji celnej, 
której zrealizowamia oczekiwać należy 
w najbliższej już przyszłości. Poro- 
zumiano się ostatecznie w sprawie 
wytknięcia granicy, w sprawie ułatwie- 
nia ruchu osobowego i towarowego 

» pomiędzy obydwoma państwami, w 
sprawie ujednostajnienia praw bezro* 
botnych i t. d. 

Co zaś dotyczy stosunków wszy- 
stkich trzech państw, ustalono zu: 
pełna, lrdnomyś ność w sprawie ro- 
owań z S.S.S.R. i postępowaniu w 

polityce międzynarodowej, w sensie 
koordynowania akcji na terenie Ligi 
Narodów. — Omówiono też ostatnie 
wypadki w Kownie... 

___ Oczywiście w ciągu jednodniowych 
obrad w Rewlu, przerywanych uro- 
czystemi obiadami, śniadaniami i in- 
nemi ceremonjami, nie mogło dojść 
do zupełnie konkretnego i skrystali- 
zowanego porozumienia w sprawie 
postępowania w polityce międzyna- 
rodowej. Tembardziej pomiędzy Ło- 
twą i Finlandją. Wiadomo bowiem, 
że Finlandja uprawia politykę odmien- 
ną od reszty państw bałtyckich, 
skłaniając się w 80 proc. do Skandy- 
nawji i Niemiec. Przypuszczać zatem 
należy, że nie wypadnie nam zbyt 
wielkiej wagi przywiązywać do zjazdu 
ministrów trzech państw bałtyckich, 
wszelako fakt, że nie było pośród 
nich ministra spraw zagranicznych 
Litwy, wymaga podkreślenia, 

Minister spr. zagranicznych Fin- 
łandji w wywiadzie udzielonym  pra- 
sie estońskiej, przed samym wyjazdem 
jego do  Helsingforsu, oświadczył 
między innemi, że Finiandja uważa 
za bardzo ważne i konieczne zawar- 
cie traktatu o nieagresji. z Sowietami, 

Rokowania w tei sprawie toczyły się 
dotychczas pomyślnie i prawdopodo: 
bnie ukończone zostaną ku zadowo- 
łeniu stron obu. Również stosunki 
Finlandji z Sowietami zawsze były 
przyjazne. 

Dr. med. B. SCHERMANN 
hosp. II kliniki chor. wewn. 

Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
si Nr. 22. Tel. 1069. Od 5—7. 

w.Z.P.Nt. 92. 

RADJOSLUCHACZE! 
Wszystkim, którzy używają w swo: 
ich odbiornikach, jako źródła żarzenia 
sichych elementów, a szczególnie 
mieszkańcom miast prowincjonal- 
nych nie mających możności regular- 

„ mego ładowama swoich akumulaio- 

rów, polecamy 1 i 3 voltowe lampki 
kKatodówe PHILIPS MINIWATT. 

Żądajcie szczegółowych prospektów 
od Waszych dostawców, a znajdziecie 

w nich dokładne wskazówki, jak 
wybrać najbardziej odpowiednie 

„ lampki dia swojego aparatu. 

  

  

"Każda Pani nauczy się wszystkich 

modnych haftów z podręcznika p. t. 
-«HAFT KOLOROWY» 

który, podaje sposoby wykonania 
ściegów i wzory haftów naturalnej 

wielkości. 

Cena 1 zł. 5Wgr. 
Do nabycia we wszystkich  księ: 

Spach oraz w kioskach kolejowych 
ow. «Ruch». Wysyłamy tylko 

nadesłaniu należytości oraz kosztów 
orta i ppakowania w kwocie 40 gr. 
ow. Wydawnicze <Bluszcz> War: 

szawa. Plac Zamkowy 99. 
Konto P. K. O. Warszawa Nr. 13.555       

Е 
Ё 

Е 

Rychly powr6t z kazamatow kowienskich. 
«Wymiana jeńców z Litwą. 

W dniu 23 grudnia na posedzeniu Międzynarodowego T-wa 

Czerwonego Krzyża pod przewodnictwem p. Ador podpisany 

Został traktat o wymianie więźniów politycznych pomiędzy Pol- 

ską a Litwą. Ze strony litewskiej traktat podp'sał p. Joninas, ze 

strony polskiej p. Zaborowski i Czudowski. Rząd polski skcep- 

tował traktat ten w dniu 3-go stycznia i posiadomI o tem Pol- 

ski Oddział M ędzynarodowego T-wa Czerwonego Krzyża. Wy- 

mianie w myśl umowy podlegać będzie 37 Litwinów na 37 osób 

Polaków więzionych w kazamatach kowieńskich. 

Co słychać w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Gabinet ministrów przystąpił do opratowania 

deklaracji nowego rządu, która odczytana będzie w Sejmie. : 

W kuluarach sejmowych krążą pogłoski, że socjaliści ludowi mają 

wziąć udział w gabinecie. Pomiędzy rządem i mniejszością niemiecką 

doszło do zupełnego porozumienia. Powszechnie mówią, że porozumienie 

to nastąpiło za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych w Kownie 

i Berlinie. 
Mieszkańcy Kowna przebywać mogą ua ulicach do godz. 1 w nocy. 

Sejmik kłajpedzki będzie rozwiązany. 

KRÓLEWIEC. 5—I PAT. Gubernator Kłajpedy mianował nowym 

prezydentem dyrektorjatu kłajpedzkiego prokuratora Schelnusa. Powołał 

on dwuch członków dyrektorjatu, a mianowicie Borcherdta i kupca Sche- 

sklebyego, należących do Einheitstrontu, który jednak odmówił wysłania 

swoich członków do Dyrektorjatu. W Kłajpedzie obiegają pogłoski, że 

sejmik kłajpedzki ma być rozwiązany. 

Aresztowania w Taurogach. 
Z Kowna donoszą: W sprawie przygotowywanego powstania. w Tauro- 

ach, udało Się stwierdzić, że zakrojone ono było na większą skalę, 

Do spisku należał szereg wybltnych osób z pośród opozycji. W związku 

z tem dokonano licznych aresztów. : 

Rola centrum w przesileniu niemieckiem. 

BERLIN, 51. PAT. Oficjalny organ partji ludowej „National-Liberale- 

Korespondenz“ pisze, że wobec zdecydowanej odmowy z jaką dotychczas 

spotkały się wszystkie próby nakłonienia centrum do współdziałania przy 

tworzeniu rządu prawicowego, uważać należy wszelkie kombinacje oparte 

na t. zw. małej prawicy za nieaktualne. Sytuacia parlamentarna przedstawia 

się w obecnej chwili w ten sposób, że zarówno па prawicy, jak i aa 

lewicy brak jakiegokolwiek konkretnego punktu oparcia o zdecydowaną 

większość. Partje środka tedy, a w rzędzie ich przedewszystkiem ludowcy 

i centrum powinny się połączyć i utworzyć blok wspólny, którego inicja- 

tywa nada charakier przyszłemu rządowi. 

Rokowania polsko-gdańskie. 

GDAŃSK, 5 I: PAT. Wedle doniesień prasy tutejszej rozpoczęły się 

tu wczoraj o godz. 12-ej rokowazia w sprawach polsko-gdańskich Doty- 

czą one głównie dwuch punktów, a mianowicie sfinalizowanie parafowa- 

nej w Genewie konweneji o podwyższeniu udziałów gdańskich we wspól- 

nych dochodach celnych i zgoda Poiski na pewne kontygenty tytoniowe, 

w związku z monopelem tyteniowym gdańskim i jego organizacją. Ze 

strony Gdańska biorą udział w rokowaniach sen, dr. Volkman i Siehen- 

frejen. 

Wyrugowanie Anglików z koncesyj w Hankou. 

SZANGHAJ, 5. I. PAT. Jak donoszą z Hankov, wczoraj wieczorem 

Chińczycy wtargnęli na terytorium koncesji brytyjskiej, zajęli komory 

celne i gmach władz celnych i wypędzili Anglików z koucesji, Porządek 

uirzymuje obecnie policja chińska. Zd 
SZANGHAJ, 5—1. PAT. R:uter. Wiadomości japońskie o wypędze- 

fiu Anglików z koncesji brytyjskiej w Hankou nie zostały potwierdzone. 

Niemniej jednak sytuacja jest tam krytyczna. Władze brytyjskie widząc, 

iż utrzymanie się w Hankou bez uciekania się do walki orężnej z 

rozwścieczonym tlumem Chińczyków jest niemożliwe, oddały koncesję 

pod kontrolę wojsk kantońskich. . k ; 
Władze te sądzą, że gdyby marynarze brytyjscy usiłowali ponownie 

wylądować w Hankdu „przesilenie wybuchłoby na nowo I uczyniłoby ko- 

nieczaem użycie siły. Oddział wojsk anigielskich, którym rozporządzają 

władze jest zbyt słaby, aby mógi opanowźć sytuację i uległby niewątpii- 

wle przemocy, gdyby. nie został wycofany. Naraziłoby to również ludność 

cywilną na niebezpieczeństwo. 

CZEKOLADA w tabliczkach 

MLECZNA 
GORZKA НХ 1 ше 

©. 
Oto ulubione gatunki z najszlachetniejszych surowców, 

najdoskonalszy sposób i dlatego zawsze !! U SZCZYTU 
Do nabycia wszędzie. 

Akustinis 
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POWODZENIA 

ONY kia di 

| skuteh omyłki zecerskiej 
| „Słowa* w ciągu kilku dni figurował błędny numer 

naszego kcnta czekowego W P. K. O. 

Niniejszym prostujemy błąd, podajemy do wiadomości Sz. Sz* 

naszych odbiorców, iż numer konta czekowego „Słowa* wP. K.O. 

pozostał nadal 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — u!. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. .Majora Mackiewicza 63 

NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — uł. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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Przed wyjazdem pos. Patka. 
Sezon polityczny roku 1927 roz- 

począł się pod znakiem polityki za- 

granicznej. Oświadczenie pos. Patka 
przed wyjazdem do Moskwy, eksposė 

min. Zaleskiego w komisji spraw za- 

granicznych, dyskusja nad tem ek- 

spose;—wszystko to wprowadziło spra* 
wy naszej polityki zagranicznej na 

plan pierwszy. 

Dyskusja nad ekspose min. Za- 

leskieęgo w Komisji dała asumpt 
Związkowi Ludowo-Narodowemu do 

ostrego ataku polityki min. Zaleskie- 
go z powodu jego wyjaśnień w spra- 
wie fortyfikacji w Prusach Wschod- 
nich, które to wyjaśnienia zdaniem 

endeków fiie są zbytstanowcze. Zgo- 

ła inaczej oceniła ekspose Chadecja, 

będąca jak wiadomo młodszą córką 

Zw. L-N. Niesubordynacja w dawnej 
ósemce poszła aż tak daleko, że ks. 

pos. Kaczyński w «Rzeczypospolitej» 
pisze: „Ogólnie biorąc, będąc nawet 

„w opozycji w stosunku do obecne- 

„go rządu trudno jednak 516 nie zgo= 
„dzić na zasady polityki i duch po- 

„kojówości, który prżebijał ż mowy 
„p. min. Zaleskiego”. 

Ta roźbieżność w ocenie ekśpose 
wskazuje, że atak Zw. L.-N. wywołar 

ny żostał nie względami rzeczowemi 
lecz jedynie przeprowa”zony dla za- 

sady opozycji dla opozycji. 
Tak się przedstawia sytuacja na 

terenie sejmowyłn. W artykule niniej- 

szym chcieliśmy zwrócić uwagę na 

fakt inny a mianowicie: 10 stycznia 

wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną 

dó Moskwy nowomianowańy poseł 

p. Stanisław Patek. W . rozmowie z 

dzieńnikarzami p. min. Patek oświad- 

czył między innemi, że «jedzie do 

zw. Rad Sowieckich beż żadnych u- 

przedzeń z pelnią dobrej woli i z 

głęboką wiarą, że Uda się mu przy. 

czynić do zbliżenia pomiędzy Polską 

i Republikami Sówieckiemi. Żadnego 

z góry powziętego konkretnego man- 

datu ani misji nie posiadam. Gdy 

się rozejrzę w sytuacji postawię swoje 

wnioski jasne, słuszne i sprecyzowa- 

ne. Zależeć one będą nietylko od 

tego z czem jadę ale i od tego z 

czem się spotkam na mojem nowem 

stanowisku», 

A p. min. Zaleski onegdaj na 

Komisji mówiąc o stosunkach z So- 

wietami zaznaczył: 

„Jednem z ważnych zagadnień w 

„stosunkach polskó-sowieckich jest 

„od kilkunastu miesięcy kwestja uzu- 

„pełniającego porozumienia politycz 

„nego, którego celem miałoby być 

„dodatkowe zagwarantowanie pokoju 

„na granicy polsko-sowieckiej, bądź 

„też, jak to jest życzeniem rządu pol- 

„skiego, na szerszym terenie Europy 

„ Wschodniej”. 

„Zaznaczyć muszę, że w toku tych 

zpertraktacyj nie było z naszej stro- 

„ny nigdy chęci tworzenia jakichkol- 

„wiek bloków, których ostrze byłoby 
„zwrócone przeciwko Rosji. Przeciw- 

„nie, Polska reprezentowała tendencje 

„zawarcia paktu, względnie systemu 

„paktów, któreby równomiernie i 

„jednolicie gwarantowały pokój w ca- 

„łym obszarze wschodniej Europy. 

„Natomiast polityka sowiecka wyda- 

„wała się nieraz dążyć do zawierania 
PE lin ii oi O 

Pierwszy strzał w Carat 

został zorganizowany przez Ha- 

|pona w krwawą niedzielę 9 stycz- 

nia 1905 r. ujrzycie w fiłmie 

„Gar Mikołaj Il-gi 

i Ojeiee Hapon“ 
wkrótce w kinie «POLONJA» 

NADESŁANE. 

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 
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artysta 
oto |Jan Bułhak ©"; 

Ji agleiloūska 8. Przyjmuje 9—6. 

„paktów z poszczególnemi państwa- 

„mi na Wschodzie Europy. Ten 

„punkt widzenia udało się jej prze- 

„prowadzić dotychczas w stosunku 

„do Litwy, co jedńiak obu stronom 

„nie dało wielkich korzyści". 

Dwa te oświadczenia dobitnie mó* 

wią o duchu jakim nacechowana jest 

polityka polska w stosunku do So- 
wietów. J:st to duch pokoju, który 

Stanowi istotę całej polityki polskiej 

wbrew insynuacjom biorącym swe 
źródło w Moskwie o rzekomem orga- 
nizowaniu bloku antysowieckiego, 

polityce okrążania ZSSR. i t. p. 
Jeżeli chodzi o politykę Sowietów 

w stosunku do Polski, niestety tru- 

dno stwierdzić aby ożywiał ją ten 

sam duch pokojowości co politykę 

polską. Wystarczy przypomnieć о- 

statnią enuncjację p. Czyczerina w 

Berlinie wobec dziennikarzy  nie- 

mieckich, zawierającą insynuacje O 

jakimś bloku antysowieckim. A nie- 

wykonanie Traktatu Ryskiego w dzia 

le zwrotu nałeżności, popieranie ży- 

wiołów komunistycznych w Polsce 

jak Hromada białoruska i inne, trak= 

tat Berliński i ltewski a wreszcie 
kultywowanie nienawiści do Polski 
wtwnątrz państwa Sowietów, o czem 

aby się przekonać wystarczy wziąć 

pierwszą iepszą gazetę z Mińska lub 

Moskwy,—wszystko to nie są zna- 

miona tej pokojowości, © czem z ta- 

kim aplombem lubi mówić p. Czy- 

czerin, i z tem się trzeba liczyć. 

W tych warunkach misja posła 

Patka na nowej placówce posiada 

zadanie niełatwe. Być może uda się 

mu wytłómaczyć miarodajnym czyn- 

nikom Z.S.S.R., że metoda stosowa* 

na dotychczas przez Sowiety nie jest 

skutecznym środkiem dia zbliżenia 

obu państw a raczej odwrotnie zbli- 
żenie to odsuwa na plan dalszy. Ze 
strony połskiej Sowiety spotykają się 

z daleko posuniętą lojalnością, ale ta 

lojalność nie może być jednostronną. 

Od Sowietów zatem zależy w tej 

chwili czy stosunki polsko = rosyjskie, 

oczywiście jedynie w płaszczyźnie 

gospodarczego zbliżenia, mógą wejść 

w nową fazę. & 
z 

Wywiad z min. Patkiem, 
Nowomianowany poseł nasz w 

Moskwie p. St. Patek udzielił przed- 
stawicielom prasy wywiadu na temat 
stosunków polsko-sówieckich. 

—Nie byłem pięć lat w Europie— 
mówił p. Patek — nie obserwowałem 
bezpośrednio ewolucji stosunków 
polsko-rosyjskich. Moje studja obec- 
ne upoważniają mnie jednak do 
wniosku, że wszystkie sprawy sporne 
między Polską a Z.S.S.R. dałyby się 
łatwo załatwić, gdyby obie strony 

żywiły względem siebie więcej zaufa- 
nia i gdyby z obu stron pracowano 
z dobrą wiarą w ostateczny rezultat 
rokowań. 

— A jak osobiście odnosi się p. 
minister do powierzonej mu misji? 

— Jadę do Moskwy bez wszel- 
kiego rodzaju uprzedzeń, pełen nato- 
miast najlepszych chęci, przekonany 
przytem jak najgłębiej o tem, że je- 
stešmy sobie nawzajem potrzebni. 
Żywię nadzieję, że uda mi się zawa- 
żyć na szali zbliżenia między Polską 
a Z.SS.R. 

—Czy p. minister ma jakiś z góry 
określony mandai? 

— Nie. Nie mam żadnej misji 
specjalnej, żadnego sprecyzowanego 
zgóry mandatu. Po zorjentowaniu się 
dókładnem w Sytuacji przedstawię 
rządówi polskiemu swój własny pro- 
jekt załatwienia spraw bieżących, któ* 
ry musi być słuszny, celowy i dokład- 
nie sprecyzowany, Mam tę pewność, 
że rząd odniesie się do tego mojego 
planu z calą życzliw ścią. Uksztaho- 
wanie się tego planu będzie zależało 
i od tego z czem jadę i od tego, co 
zastanę w Moskwie. 

Żywię w każdym razie to głęho- 
kie przekonanie, że mam przed sobą 
misję poważną i niełatwą, ale' mającą 
szansę zrealizowania, do czego przy- 
czynić się muszą obie strony. 

— Kiedy p. minister wyjeżdża? 
— Wyjeżdżam koło 10-go stycz- 

nia. Przyjadę po pewnym czasie i 
mój ewentualny plan przedstawię 

| osobiście rządowi. 

WILEJKA POWIATOWA—ul, Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa Inb 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, dróżej. 

nadesłane 40. gr. W n—ch świątecznyci 

Komunikat 

Organizacji Zachowawczej 
Pracy Państwowej. 

Dn. 4-go'b. in. odbyło się w Białym- 
stoku zebranie Koła Org. Zach. Pr. Państw. 
z udziałem licznych zaproszonych gości 

głównie z pośród inteligencji miejskiej Bia- 
łegostoku. 

Z Zarządu Głównego byli obecni Red. 
St. Mackiewicz i hr. Jan Tyszkiewicz: 

Po zebraniu wielu z pośród obecnych 
gości zapisało się w poczet członków Koła" 

Sejm i Rząd. 
Dzień polityczny. 

WARSZAWA, 5.1. (tel wł.Słowa), 
Do najważniejszych wypadków dnia 
politycznego trzeba zaliczyć atak Sej- 
mu na Radę Prawniczą i dyskusję 
nad eksposee Min. Zaleskiego. Jeżeli 
chodzi o Radę Prawniczą, to tu stro- 
ną atakującą jest P.P.S., która wczo- 
raj wniosła na komisji budżetowej o 
skreślenić kredytów dla tej instytucji. 
Zdaniem socjalistów taka instytucja, 
która ma na celu uzgodnienie nasze- 
go ustawodawstwa jest zbyteczną a 
nawet niebezpieczną. Punkt widzenia 
istotnie godny Socjalistów. 

Komisja budżetowa uchwaliła wnio- 
sek socjatistyczny. Jak možha przy- 
puszczać momentem decydującym u- 
chwalić, czy nie uchwalić wniosek 
P.P.S. była nienawiść posłów do 
Rady Prawniczej, która zaaprobowała 
nowy dekret prasowy oraz fakt, że 
demagogja sejmowa nie znajduje w 
łonie Rady Prawniczej uznania. Jeżeli 
chodzi o stanowisko rządu w tej 
sprawie, to prawdopodobnie rząd opo- 
wie się za utrzymaniem kredytów na 
Radę Prawniczą. W dyskusji nad 
ekspose Min. Zaleskiego stroną ata- 
kującą był Związek Ludowo-Narodo« 
wy i... p. Stroński w imieniu klubu 
Ch. N. Przemówienie pos. Strońskie- 
go było nawet ostrzejsze niż prze- 
mówienia endeków. Fakt ten wywo» 
łał zdumienie, gdyż klub Ch, N. po- 
pierał rząd. To wystąpienie pos. 
Strońskiego komentowane jest w ko- 
łach politycznych w ten sposób, że 
pos. Stroński wyrażał swoje opinje a 
nie opinje klubu Ch. М. 

Szacowanie wywłaszczonych 
nieruchomości. 

WARSZAWA, 5. I. Pat. Dnia 5 
b. m. odbyła się pod przewodnictwem 
Ministra Reform Rolnych dr. Witolda 
Sianiewicza wewnętrzna konferencja 
w sprawie posiedzenia głównej Ko- 
misji Ziemskiej, mającego się odbyć 
w dniu 14 b. m. Na konferencji usta- 
lona została lista rzeczoznawców ma- 
jących wziąć udział w opracowaniu 
przepisów dotyczących cszacowania 
nieruchomości, które będą podlegały 
przymusowemu wykupowi przy wy- 
konaniu reformy rolnej. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
w Bankach Państwowych. 

P. Minister Skarbu zwrócił się 
do prezesów banków państwowych 
o obniżenie stopy procentowej. po- 
bieranej przez te banki przy udziela- 
niu kredytów. Zgodnie z tem stopa 
procentowa banków państwowych 
obniżona zostanie z 13 na 12 „proc. 
w stosunku rocznym. Odpowiednio 
obniżone zostaną stawki procentowe 
od innych rodzajów kredytów. 

Podziękowanie Angiji za 
węgiel. 

WARSZAWA, 5.1, PAT. Rząd an- 
gielski za pośrednictwem posalstwa 
angielskiego w Warszawie wyraził 
podziękowanie rządowi polskiemu za 
pomoc i ułatwienie udzielone przez 
władze polskie w ostatnich paru mie- 
siącach, t. j. w czasie trwania strajku 
węglowego przy zaopatrywaniu An- 
glii w węgiel. 

Gen. Weygand o Polsce, 

PARYŻ, 5.1, PAT. „LOeuvre" do- 
nosi z Nancy, że podczas uroczysto- 
ści urządzonej przez zrzeszenie iran- 
cusko - polskie przewodniczący gen. 
Weygand wyraził się, iż Polska ra- 
tytikowala krwią swą traktat wersai: 
ski. Ofiara ta była konieczna celem 
zapewnienia pokoju. 

Skazanie fałszerzy 2-złotówek. 
KRAKÓW. 5 IL. PAT. Wczoraj 

stanęli przed trybunałem orzekającym 
tytejszego Sądu Okręgowego Wincenty 
Kiuska, iat 26 i ignacy Kutyn, lat 19, 
oskarżeni o to, że w lipcu i sierpniu 
1926 roku bili fałszywe monsty dwu- 
złotowe i puszczali je w obieg. 
Trybunał zasądził Kluskę na półtora 
roku, a Kutyna na 10 lat ciężkiego 
więzienia. ‘
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List z Grodna. 
— Korespondencja „Słowa*, — 

Małe przesilenie „gabinetowe* — Dwa tjazdy — Manewry przyspo- 
sobienia. 

Miesiąc grudzień był dla Grodna 
niezwykle urozmaicony. 

Po ustąpieniu starosty p. Rogale- 
wicza nastąpiła rezygnacja Prezydenta 
miasta p. Edwarda Stępniewskiego. 
Dla Grodna te dwa fakty wystarcza- 
ją, by życie z normalnego biegu wy- 
śrącić. 

Nie będę rozstrząsał przyczyn 
przesilenia na stanowisku Prezydenta, 
bowiem na łamach „Słowa” ta spra- 
wa była już niejednokrotnie porur 
szana. 

Nadmienić tylko muszę, iż obec- 
nie społeczeńctwo golskie, jak i row 
nież żydowskie, odbywa cały szereg 
konferencyj, na których jest omawia- 
na sprawa wyboru nowego Prezy- 
denta. 

Mamy więc w Grodnie jakby 
„przesilenie* gabinetowe, w minjatu- 
rze. 

Padają razwiska. Tworzą liczne 
grupy wielbicieli tego lub innego kan- 
dydata. Są nawet pośrednicy i agita« 
torzy, którzy podsuwają nazwiska. 

już obecnie są wysuwane naz- 
wiska kandydatów. Na pierwszem 
miejscu sici b. starosta p. Kazimierz 
Rogalewicz, który, jak mówią, zgo- 
dził się przyjąć prcpozycję. Później 
wymieniają ławnika Romana Sawic- 
kiego, męża zaufania lewicy, mec. 
Zygmunta Horbaczewskiego, Miko- 
łaja Sulewskiego. 

W grudniu teź odbyły się Zjaz- 
dy Ziemiańskie. Obradowały Ziemian- 
ki w dniu: 16—Xll i Towarzystwo 
Rolnicze w dn. 19—XII. 

Obradom Kola ziemianek prewo- 
dniczyła księżna Eustachowa Sapie- 
żyna. Zarząd zreferował sprawozda- 
nie z działalzości rocznej, z której 
wynika, że ziemianki ścisłe współ- 
pracują z sekcją gospodyń wiejskich. 
Jednocześnie instruktorka p. Rogus- 
ka przedstawiła swcją działalność, 
mając do dyspozycji 38 kół gospo- 
dyń wiejskich. 

Program działalaości na rok 1927 
przedstawia się następująco: mają 
być zorganizowane kursy kroju, $2у- 
cia, robót ręcznych, gotowania, ho- 
dowli drobiu, egrodniczo —pszczelar- 
skie i sanitarne. 

Na zakończenie zjazdu w teatrze 
miejskim „Reduta* wystawiła „Prze- 
chodnia*. W roli głównej wystąpił 
dyr. juljasz Osterwa. Dochód z 
przedstawienia został przyznaczony 
na rzecz pracy oświatowej na wsi. 

W Towarzystwie Rolniczem prze- 
wodniczył p. Maurycy O'Brien de 
Lacy. Na wstępie uczczono pamięć 
zmarłego członka Towarzystwa Ś. p. 
Ryszarda Rozenbluma. 

Następnie zostały wygłoszane re- 
feraty przez p. Beynara hr. Krasiū- 
skiego, p. Kuryłłowicza. Do zarządu 
Towarzystwa zostali wybrani p. p. 
Łempicki, Tarasowicz, Sawicki, hr. 
Krasiński. Na zebraniu uchwalone 
starać sig O pożyczkę na zakup 
owsa. ; 

Naležy podkrešliė, že Towarzys- 
two Rolnicze do swej działalności 
zalicza budowę domów ludowych; 
jeden z takich domów ma stanąć w 
Skidiu. 
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Bardzo miłe wrażenie wywarły 

Teatr Rewji š : 
66 „КаКадйи“ 3 PIET 

ul. Dąbrowskiego 5. i 
Konkurs kostiumów z 

OD MAETERLINCKA 
DO SZUKALSKIEGO. 

III. 

Artur Górski tłumaczy. 

Artur Górski, autor „Monsalwatu*, 
jak wiadomo, jeden z sędziów kon 
kursowych, na którego autorytet po- 
wołują się zgodnie wszyscy. zwolen” 
nicy postawienia w Wilnie pomnika 
Mickiewicza według modelu Szukal- 
skiego— wypowiedział się obszernie 
w „Dzienniku Poznańskim, o wiele 
obszerniej i precyzyjniej niż to mógł 

" uczynić w zbiorowym protokule ostat- 
niego posiedzenia konkursowych ju- 
rorów. 

Niech tedy siaje Górski przed 
projektem Szukalskiego, jak stał przed 
chwilą Przesmycki-Miriam przed Mae- 
terlinckiem—i niech tłumaczy! 

Lepiej en to uczyni niź nawet 
sam twórca konkursowego modelu, 
rozporządzając wręcz świetną formą 
ekspresji pisarskiej. Zasadniczo zaś— 
jak mieliśmy obfitą sposobność prze- 
konać się z wielokrotnych rozmów z 
p. Stanisławem Szukalskim -— między 
laureatem konkursowym a komenta- 
torem jego dzięła niema różnicy zdań. 

Owóż utrzymuje Artur Górski 
przedewszystkiem, że projekt Szukal- 
skiego, jest w całej koncepcji i w 

nagrodami. 

manewry przysposobienia wojskowe: 
go, działającego na terenie 29 dywi- 
zji piechoty. 

Manewry wypadły imponująco 
Przybyły do Grodna z Biał=gostoku, 
Sokółki, Suwałk, Różanegostoku licz- 
ne oddziały, wśród których liczebnie 
wyróżniał się najlepiej „Strzelec”, 
Wraz z hufcami szkolnemi w ma- 
newrach wzięło udział 1800 osób pod 
bronią. 

Cwiczenia bojowe odbyły się tuż 
pod Grodnem tak iż liczni mieszkańcy 
miasta z niezwykłem zainteresowa- 
niem przyglądali się, jak młodzież 
zdobywała okopy *wrega*. 

Ruch przedświąteczny w Grodnie 
był b. słaby. Odczuwa się widać za- 
stój w handlu. Nie było prawie też 
w Grodnie t. zw. „złotej* niedzieli. 

Urzędnicy miejscy aczkolwiek o- 
trzymali „13* pensję, nie długo się 
cieszyli, gdyż Magistrat z tej pensji 
potrącił wszystkie zaległości.  N. 

KOMAJE. 
„Jasełka” w Komajach. 

Praca kulturalna na kresach, ze wzglę- 
du na robotę agitacyjną Hromady i 
innych komunizujących partji nie jest 
łatwą Tem większą zasługę mają 
osoby, które nie bacząc na piętrzące 
się trudności pracę tę prowadzą. | 

Nie można zaprzeczyć, że teren 
pracy jest olbrzymi a dla przyswoje- 
nia tej dzielnicy kraju ducha poiskie- 
ga amatorski teatr ludowy może naj- 
więcej zdziałać. To też w dniu 26 
grudnia r. b. dzień drugi Bożego 
Narodzenia zespół amatorski pod wy- 
trawną reżyserją kierownika szkoły 
powszechnej w Górnicy p. Mała- 
chowskiego odegrał «Jaselkė», zdo- 
bywając ogólne uznanie. Miejscowa 
ludność przy szczelnie wypełnionej 
sali nie widziała jeszcze nigdy tak 
efektownego widowiska. Wstępne 
słowo wypowiedział p. L. Małachow- 
ski. Myśli jego i projekty, obliczone 
na dalszą metę, o ile zaczną się re- 
alizować, będą prawdziwą dumą mie- 
szkańcówea 

Co się tyczy gry naszych amato- 
rów to szczególniej się wyróżnili: 
p. Jan Buczel i p. Kimbor Stefan, 
oraz p. Feliks Raksimowicz, który 
świetnie odtworzył typ Heroda. Reszta 
amatorów, jak p. A'fons Maciesowicz 
(żyd.), p. Jan Maciesowicz (pastuszek), 
p. Józef a (Kordek), p. Le- 
okadja Maciesowiczówna (Lili), p. 
Władysław Maciesowicz (Bartosz Gła- 
wacki) i p. Jan Konczanin (uczeń) 
wywiązała się mniej lub więcej szczę- 
śliwie stwarzając wcale udatną całość 
za co publiczność nagradzała burzą 
oklasków. Dodać należy, iż pociesz- 
na para djabełków wywoływała u wi- 
dzów salwy śmiechu i rzęsiste okla- 
ski. Typy charakterystyczne i cha- 
rakteryzacja były doskonałe. Wieczór 
zakończyły tańce, które przeciągnęły 
się do 4-ej rano. 

Nie można mi pisząc o przedsta- 
wieniu amatorskim nie zaznaczyć, że 
wspomniana impreza nie mogła by 
być urzeczywistniosą gdyby właści- 
cieika Serenczan p. generałowa Kat- 
kowska nie udzieliła salonu na ten i 
wszystkie następne spektakle. 7. 

W sobotę 8-go stycznia 1927 r. 

WSTĘP 3 ZŁ, 

całym wyrazie głęboko polskim. 
Pomimo tego, że „Szukalski 

gnął po formy z których się rodził 
się- 

człowiek nowożytny", pomimo „na- 
lotu egzotycznego” w iego projekcie? 
Tak. W swoim projekcie Szukalski 
jak ów rzeźbiarz katedr średniowiecz- 
nych zmaga się z myślą religijną i z 
mocą kosmiczną w sobie. A Śred- 
niowiecze — powiada Górski — jest 
przecie wszędzie podobne sobie, czy 
to będzie w Eurępie, czy w lndjach, 
czy_w Sjamie, czy nawet w Meksyku... 

Te—powiada — cechy średniowie- 
cza i egzotyczności w rzeźbie Szu- 
kalskiego rażą nas może w pierwszej 
chwili, ale następnie oko nawyka do 
nich, czuje ich lagikę i wspólnotę 
na przełaj czasów i przestrzeni, jak 
gdyby—pisze — w poszukiwaniu ja- 
kiegoś praaryjskiego czy nawet (słu- 
chajmy!) attantydowege wyrazu. 

Mickiewicz als Urmensch — Mic- 
kiewicz jaka praczłowiek iub jeden z 
praludzi! Owszem. Można i to do- 
patrzyć w kreacji Szukalskiego. 

W iakim razie ma może rację 
Górski wyrażając się kategorycznie, 
że «Wilnu dostał się projekt takiego 
pomnika, jakiego Mickiewicz jest 
godzien», ale—dość wydać się musi 
ryzykownem zapewnienie, że pod 
kreacją Szukalskiego „żadaego pod- 
pisu nie trzeba* albowiem nikogo 
innego tylko Mickiewicza postać wy- 
obraża („postać do nikogo innego 
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O naszych sprawach, 
Pokłosie prasowe. 

Dotychczas mieliśmy w Polsce 
jedno pismo żydowskie drukowane 
w jezyku polskim p. t. „Nasz Prze- 
gląd* redagowane - trzeba oddać 
słuszność bardzo dobrze. „Nasz 
Przegląd" wyrażał poglądy sejmowe- 

w © 

Dyskusja nad expose Min. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 5 I. PAT. Sejmo- 

wa komisja spraw zagranicznych na 
dzisiejszem  pasiedzeniu przystąpiła 

do dyskusji nad expose p.. ministra 
spraw zagranicznych. 

Przemówienia przedstawicieli klubów. 

Pierwszy zabrał głos poseł Sfroń, pośrednio pohamować ich zbrojenie. 

Pod gwiazdą Magów. 
Rozdział drugi Ewangeiji według Ma-- 

tensza rozpoczyna się temi słowy: 
«Gdy się urodził Jezus w Bethlekem 

Juda, we dni Heroda króla, oto Mędrcy ze 
wschodu słońca przybyli do Jerozolimy...» 

liu ich było? Tradycja, powołując się 

go Koła Żydowskiego lecz przewa- ski (Ch, N) twierdząc, że Niemcy Niestety, mówił poseł Seyda, rzeczy- "a opinię ów. Leona odpowiada: Było ich 
żały tam zawsze wpływy sjonistów z nie spełniły warunków rozbrojenia.— wistość poszła innemi torami. Niemcy trzech. 
Kongresówki i Kresów, wpływy ży- Przykładem tego jest sprawa mater- bardzo zręcznie grają na dwie strony:: 
dów sjonistów z b. zaboru rosyj- jałów wojennych i Sprawa twierdz nie dają się odciągnąć od Sowietów, że 2 Arabji. Inni doktorowie Kościoła mó- 
skiego. Różnice pomiędzy żydami niemieckich. Mówca przytem oświad- a na zachodzie umieją wpływy Anglji. wia © Persji. 
sjonistami z Małopolski a żydami z cza, że poza Radą Ligi Narodów za- wygrywać przeciwko Francji, a nawet 
Kongresówki szczególnie jaskrawo 
wystąpiły po zerwaniu tak zw. 
dy polsko-żydowskiej za czasów ga- 

łatwia się sprawy, 

gi i Rada może tylko rozstrzygnąć Z tych względów kończąc mówca 

Zkąd prżybyli? Św. Tertuijan utrzymuje 

Jest szczegół większej wagi, a który 

które następnie umieją Francię zaszachować Włociia- Wywołał wiele sporów. Kiedy, o jakimi cza- 
ugo- przechodzą na posiedzenia Rady Li- mi i Włochy Francją. sie Magowie ze wschodu (bynajmniej nie: 

krółowie) złożyli hołd czołobitny: dzry Zba- 
binetu Al. br. Skrzyńskiego. Przed- je jednomyślnie, bo nic innego niema oświadcza, że klub jego nie może wicielowi świata? 
stawiciele żydów z Małopolski na do załatwienia. Jest to dwutorowość przyjąć do wiadomości expose p. mi- Św. Augustyn oto jak ustala chrorolo- 
czele z pos. Reichem byli za utrzy- i trzeba sobie zdać sprawę, że albo nistra: Następny mówcy poseł Reich fgiczny porządek. Dziecię Jezus: narodziło się 
maniem ugody, żydzi zaś z Kougre- się odrazu przełamie pogląd, że Ra- (Kolo Żyd.) wychodzą z założenia, w Beileemie i tam zostało obizezane. W 
sówki za zerwaniem i opozycją, O da Ligi ma być mieczem obok kilku że polityka zagraniczna łączy się Kilka dni potem przybyli Magowie i oddaw- 
mało nie doszło de rozbicia, jedynie państw obradujących, albo ten zwy- ściśle z wewnętrzno-narodowościową, Szy pokłon Dziecięciu wrócili do swych kra- 
troska o całość reprezentacji 
wej uratowała przed rozłamem Koła należność do Rady Ligi 

seįmo- czaj stanie się prawem i nasza przy: porusza kwestję żydowska, przyczem jów. Po ich odjeździe wypełniły się dni 
Narodów prosi p.. ministra, aby ze względu na oczyszczenia Maryi Panny. Gdy Maryja i 

ydowskie. Zażegnane nieporozumie- stanie się wtedy bronią niedostatecz- łączność tej sprawy z polityką zagra- Józef wypełnili w Jerozolimie wszystko, co 
nie pozostawiło jednak ślady. Jednym ną. Kończąc poseł Stroński oświad+ niczną położył na nią nacisk i aby było przepisane przez prawo, ukazał się Jó- 
z tych śladów jest powstanie nowe- cza: Expose miaistra nawet w części zwrócił się do Rumunji w: Sprawie zefowi Anioł i rozkazał uciekać do Egiptu. 
go dziennika żydowskiego w jezyku nie odmalowało wszystkich niebez- tych postuiatów, które żydzi polscy 
polskim w Warszawie, p. t. „Dzien- pieczeństw, 
nik Warszawski”. Naczelnym 

programowym między ionemiczytamy: zamiast zabezpieczenia daje się jej jąco wpłynie na 
. Uważamy tedy za awój obowiązek prze- Złudę, 

Ciwstawić się defetyzmowi na punkcie par- zdają sobie sprawę. 
lamentaryzmu, aibowiem uważamy para: 
mentaryem za najważniejszą sitę motorową 
rozwoju państw i narodów. Dotychczas kowski (PPS). 

z której w Polsce wszyscy ma wschodzie Europy. 

Święta Rodzina mieszkała tam aż do Śmier- 
które nam zagrażają. wysuwają w stosunku do Rumunji. ci Heroda, nestępnie wróciła do Pajestyny i 

re- Musimy wyraźnie powiedzieć Europie Poseł Wasyńczuk (Ukrainiec) dg- zamieszkała w Nazarecie. 
daktorem jest pos. Reich. W artykwie na jaką drogę pcha się Polskę, gdy wodzi, že kwesija ukraińska decydu- 

Kwestja 

Jest inna wersja, powołująca się ma 
rozwój wypadków bardzo starożytne podanie, znajdujące się w 

ta pismach św. Ep fanjusza i św. Hieronima 
,. musi być rozwiązana w myśl dążeń Według tego podania mieli Magowie przy. 

Nas'ępny mówca poseł Niedział- narodu ukraińskiego do niępodle- być we dwa lata po narodzeniu Jezusa. Na 
Zasadnicza linja na- głości, zaś sztuką ministrów powinno niektórych bardzo starożytnych małowidłach 

przynajmniej znikąd nie wskazano żadnej SZej polityki zagranicznej wydaje się być aby proces ten: odbył się drogą katakumbowych wyobražony jest Jezus nie 
lepszej drogi, dającej społeczeństwom moż- mówcy słuszną. Zdała ona najpełniej- pokojową. 
ność samodzielnego stanow enia o warun- 
kach swezo bytu. Ani bolszewizm, ani fa- 
Szyzm nie daja należytej odpowiedzi na te 
piekące zagadn enia. I mie dziw, że społe- 
czeństwa kulturalne Zachodniej Europy przed wraženis 
wszelkimi tego rodzaju zakusami 
cznie się bronią Bo jak nie można posunąć 
wstecz wskazówek na zegarze dziejowym 
tak i nowy czas zrodzić się może tylko z 

szy egzamin podczas przewrotu na 
Litwie wykazując zupełny spokój. Ta śla, że najdonioślejszą rzeczą w przt- nie dziecię ubrane, siedzące na kolanach 
postawa Polski wywarła jak najlepsze mówieniu p. ministra jest oficjalne swej Matki. Zresztą czyliż nie czytamy w 

bez- Rwangelji, że gdy Magowie nie wrócili do: 
energ_ przyszłość. Kończąc poseł Niedział- pieczeństwem granic na wschodzie i Jerozolimy po adoracji, o co byli proszeni,. 

kowski oświadczył: Polska ma szan- zachodzie jest największem niebez- Herod tknięty » ocna niepokojącemi prze- 
se utrzymania się na dzisiejszym po- pieczeństwem dla pokoju. 

i ma duże znaczenie na 

nowej wiary, nie zsś ze starych, jawnych, ziomie wpływów politycznych, a na- 
czy utajonych sił jawnego, czy maskowane- 
go absolutyzmu. 

Kto bezstronnie patrzy na stan rzecz) 
w Polsce, przyznać musi, że polityka ekster- 
minacyjna w stosunku do mniejszości naro- polityki narodowościowej. Zasadnicza 
dowych nie należy jeszcze bynajmniej do jijnja polityki ministra Zaleskiego jest 
przeszłości, toteż obrona praw mniejszości 
narodowych, przypieczętowanych Konsty- 
tucją i Traktatem, należeć będzie do naszych 
zad»ń naczelnych. W szczególności zaś at- 
mosfera poisko-żydowska, jakkoiwiek  nie- 
wątpliwie złagodzona w porównaniu ze sto* 
sunkami z.czasów pierwszego okresu obec- 
nego Sejmu, pizepełniona jest wciąż jeszcze 
miazmatami nienawiści i antysemityzmu. 

słuszna, tylko należy wzmódz. aktyw- 
ność naszej polityki. 

Poseł Seyda (ZLN) twierdzi, że 
wiorkowe expose nie dało odpowie- 
dzi na pytania, które niepokoiły spa- 
łeczeństwo. W Polsce zaowu zrozu- 
miaao tak, że za cenę Locarna do- ton swój 

Wina to niewątpliwie demagogji par- staniemy się de Rady Ligi i zdołamy 
tyjnej ze strony przywódców stronnictw i w 
śiad za tem idącego roznamiętnienia insiyn- 
któw mas, ale po Części także nieznajomo- 
ści spraw żydowskich, zwłaszcza dążeń 1 
tendencyj żydowsko-narodowych, będących 
wyznaniem wiary na 
łudaości żydowskiej. 

Wiadomości o nas oninja polska czer- "Miedzy  innemi 

zrównoważyć tam wpływ Niemiec 

jliczniejszego „odłamu minister 

i 

jako dziecię nowonarodzone, spowite w pie- 
Paseł Dąbski (str. Chł.) podkre- Iusski i złożone w żłobie, ect jako dwałet-- 

stwierdzenie, że różnica między 

czuciami, kazał pozabijać dzieci od dwóch 
Poseł Czerniewski (ChD! uważa, lat i niżej... 

wet powiększenia ich, ale tylko przy że expose ministra było nacechowa- względnie Król Żydowski może mieć 2 łate. 
utrwalenia swego ustroju. demokra: ne tonem pro foro externo. Ocenia- 
tycznego i gruntownej zmianie. swej jąc je z tego punktu widzenia mó- jest, że adoracja Magów nastąpiła gdy 

Liczył przeto, że Mesjasz, 

W. Protoewangelji Jakóba mowa też 

wca stwierdza duży postęp, przyczem Chiysius Pan miał już, dwa ista gdyż nie 
zauważa, że nie zupełnie słusznie mowlęta wyępił He<od dwswletnie i niżej- 
niektórzy mówcy starali się osłabić («Les Rvangiles Apocryphes> annotćs par, 
doniosłość pewnych faktów. Minister G. Brunet. Paryż. 1848. Str. 130). 
Spraw zagranicznych powinien za- Są tacy, którzy umieszczają adorację 
wsze mieć poparcie w komisji naszej i Magów w Nazarecie dokąd ich zaprowadzi 
w Sejmie. Jeżeli minister musi mÓWiĆ łą gwiazda wbrew wskazówkom Heroda. 
z wiełką rezerwą, to komisja powinna Najwięcej słuszności mają ci, co twier-. 

podnieść aby minister dzą, jż Magowiż przybyli wkrótce po Oczy- 
mógł powołać się na opinję SpołE- szczeniu N. Maryi, Panny. 
czeństwa w swoich wystąpieniach. 

Wyjaśnienia Min. Zaleskiego. 
W końcu dyskusji zabrał głos p. 

Zaleski, który powiedział 
co następuje: Cala 

pie przeważnie z treciorzędnego źródła. Nie dyskusja utwierdza mnie w przekona- 
zna się nas, mimo żeśmy tak bliscy i liczni, niu, 
mimo, a może właśnie dłatego. Bo nawet 
ednosiki, mające zainteresowanie dia pro- 
lemu żydowskiego, odkładają na później 

„trud zapoznania Się z naszem <js> wewaę- 
trznem, z psychiką żydowską, jej żalami ibó- mojem zdaniem, 

mówcy 
nych punktów widzenia. 
podkreślali te niewątpliwe 

lami oraz myslą żydowską i jej przejawami. 
Na tym punkcie chcemy być informato- 

rami społeczeń twa polskiego. Chcemy 
otworzyć przed niem bodaj w drobnej mie- 

czynaniach na poparcie 
stren opinji reprezentowanej tutaj. — 
Jeżeli się zaznaczyły różnice zdań, to 

że mogę liczyć w swoich po- 
wszystkich 

dlatego tylko, że 
kwestje te z róż- 

— Jedni 
niebezpie- 

rozważali 

rze zakamarki duszy żydowskiej, zamknięte czeństwa, które nam grożą, inni oś- 
jeszcze ciągle przed niem na siedmisoustów 

i z możliwą objekiywnošcią, cechującą dą- 
żenie do prawdy chcemy wskazaó, jak dn- 
sza ta łka i jak się raduje, co ją dięczy i 
ożywia, a co znajduje wyraz czy to w go- 
rących dyskusjach stronnictw politycznych, 
czy w słowach literatury hebrajskiej i ży- 
dowskiej. 

A więc krótko mówiąc pismo bę- 
dzie służyło: obrenie parlamentaryzmu, 
praw żydów oraz informowaniu spo- 
łeczeństwa polskiego o żydach. 

Pierwszy numer nie przynosi nic 
szczególnego coby wskazywało jakie- 
mi drogami będzie nowopowstały 
organ obronę wytkniętych haseł pro- 
wadzić, zawcześnie więc teraz o tem 
mówić. 

iii 
o godz. ll-ej wiecz. 

wsza MASKARADA artystyczna 
w salach teatru „KAKADU“. Stroje bałowe, wizytowe i kostjumy. 
i wśród publiczności pierwszorzędne artyst. atrakcje. Moc niespodzianek. Maski 

nie obowiązują. Sale udekorowane i rzęsiście oświetlone. 
Pierwsza nagroda złoty żeton „Kakadu” oraz 10 dalszych nagród Bufet na 

miejscu. Gmach teatralny dobrze ogrzewany. Zaproszenie i bilety wydaje węześniej kancełarja teatru „Kakadu *. 

Na scenie 

  

zastosowana być nie może”), 
Własnemi teraz słowami autora 

«Monsałwatu» opiszmy kompozycję 
Szukalskiego. 

Ze swej strony kładziemy tylko 
podkreślenia. 

Wiąc: 
Na postumencie granitowym, po- 

dobnym do wzgórza © linjach ar- 
chaicznych, jakby prabistorycznych, — 
siedzi człowiek nagi, z brohzu, w ru: 
chu cokolwiek podobnym do ruchu 
Lakoona, z głową na lewo i nieco w 
tył odrzuconą, z twarzą zapatrzoną 
w dalekość nieba czy otchłań duszy 
własnej? Kawał tęczy strzeła łukiem 
od jego stóp i przechodzi pod lewą 
ręką, Ręka ta zgięta sięga dłonią pod 
stygmat na piersi lewej i chwyta jak- 
by krew niewidzialną. Na tęczy po za 
iewem ramieniem siedzi orzeł i wy- 
chyłiwszy gławę pomiędzy łokciem 
i piersią Mickiewicza, giłe krew ser- 
deczną z dłoni. Ogon orła stylizowa- 
ny heraidycznie *). 

Lecz główną uwagę przykuwa do 
siebie głowa Mickiewicza. 

est w niej—piszę Górski—głębs- 
ka potęga. Umilowanie bezmierne, 
religijae. Cierpienie nieosobiste (A w 

*) Oczywiście symboliczne ostrzeżenie, 
że ów orzeł personifikuje Polskę od prze- 
szło tysiąca lat trwającą. Szkoda, że tylko 
po ogonie to poznać! Znów symbol ukryty 
tam, gdzie nie każdemu przyjdzie do głowy 
go szukać. 

wietlałi te strony, które są w naszej 
polityce jasne.—Jedne drugich zresz- 
tą nie wykluczają. — Ja starałem się 
w swoim expose iść drogą pośreń- 
nią i mie mogłem i nie chciałem nig- 
dy być zaliczonym do tych o któ- 
rych poseł  Wasyńczuk mówił, że z 
trwogą patrzą w przyszłość. — Ja z 
trwogą w przyszłość nie patrzę cha- 
ciaż widzę, że mamy przed sobą sy- 
tuację rzeczywiście niełatwą. — Mu- 
simy się liczyć z tem, że państwa 
sprzymierzone starają się teraz w 
szybkiem tempie wrócić do normal- 
nych stosunków międzynarodowych 
itak jak to pojmowano przed wojną, 

przed różnemi rzeczami, które nam 

Epidemja grypy. 

PARYŻ, 5.1 PAT. W Paryżu i na 
grożą i które tu już różni mówcy prowincji epidemja gryby przybrałąą 
wyluszezali, 
sposoby. 

łecz mamy na to różne bardzo poważne rozmiary. W szcze- 
gółności silnie wystapiła grypa w 

Przedewszysikiem stwierdzam sta- okolicy Montpsliier, gdzie zmardo do- 
nowczo, że sojusz nasz z'-Fraucją tychczas 32 osoby. 
bynajmniej nie osłabł, icz przeciw- BERLIN, 5.1 PAT. Epidemia gry- 
nie wzmocnił się, Francja doskonale py, przybrała w Szwajcarii Zachodniej 
zdaje sobie sprawę z tego, 
sząc różne wyjątkowe 

że zno- i 
zarządzenia rakter. 

Środkowej bardzo poważay  cha- 
W kantonie genewskim za- 

przeciwko Niemcom osłabia i swoje chorowała około 28 tysięcy ludzi. W 
własnie bezpieczeństwo i dlatego so- kantonie Bazylei zamknięto z powodu 
jusz jej z Polską nabiera dia niej grypy szkoły. 
większego znaczenia, czego nieomal 
codziennie mamy dowody. 

Dalej mamy kwestję naszego Ssta- 
nowiska w Radzie Ligi. Pozatem 
mamy nasze stosunki z innemi pati- 
stwami: dobre stosunki z Czechosło- 
wacją, Jugosławią, Turcją, sojusz z 
Rumuniją. Wszystko to są środki 
dzięki kiórym możemy  spokojnię 
pa'rzeć w przyszłość,: naturalwie stos 
sując całą naszą czujność i wytężo- 
ną pracę. 

Co do traktalu handlowego z 
Niemcami, to musimy sąd w tej spra- 
wie adłożyć, aż do zakończenia kry- 
zysu rządowego w Niemczech. 

              

przyczem musimy się zabezpieczyć 

NENNNENNNE nana a 

s  WILENSKI LOMBARD „KRKSOWJA 3 
B Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej), telefon 722. s 

н Wydaje pożyczki a 
m Pod zastaw ruchomości wszelkiego rodzaju, s 

LJ 

twarzy np. Laokona co się maluje: 
osobista czy nieosobiste cierpienie? 
Mam wrażenie, że p. Górski wyczu- 
wa tylko osobiste. Lecz tak wysub- 
telnione wyczuwanie nię każdej indy- 
widualności duchowej jest, niestety, 
udziałemi), Znane nam rysy Mickie- 
więza przekuł Szukalski w bohater- 
stwo ofiarne. To bohater — woła p. 
Górski — to człowiek myślą boską 
owiany 

A cóż to ma na głowie? Cóż to ra- 
czej z głowy jego wyrasta? 

P. Szukalski zaintetpelowany nie- 
dyskretnie w tej materji odrzekł krót- 
ko i węziowato: 

— Skrzydłoł 
— Traktowane jako ornament? 
— Tak i nie, Daje ono logiczne 

pod względem artystycznym przedłu- 
żenie linji idącej od stopy wyciągnię- 
tej nogi... 

Tu artysta zakrył ręką na modelu 
owe wyrastające z głowy Miekiewicza 
skrzydło. 

— O! Widzi pan—rzekł — jak się 
linja fasałnie urywa. 

— Widzę doskonale. Ale przecie 
te skrzydło uiesamawite, czy raczej 
dwa skrzydła mają też i znaczenie 
symboliczne. 

— Mają! Kto tego mie potrafi spo- 
strzedz, to. . 

Tu niesłychanie krewki artysta u- 
żył wyrażenia mocno nieparlamen- 
tarnego. 

Zaś p. Artur Górski, gentleman 
w każdym cału, tłumaczy: 

„Właśnie ów wysźrój archaiczny 
na głowie Mickiewicza świadczy o 
tem, że mamy przed sobą bohatera, 
człowieka owianego myślą boską. 
Wystrój to trochę podobny do tjary 
Ozyrysa, a trochę do stroju bogów 
indyjskich. To ta sama oznaka bos- 
kiego namaszczenia w bronzowym 
ornamencie, który spada z pleców w 
dół i łączy się z niemi jak w posą- 
gach bóstw egipskich. Oznaki deifi- 
kacji... Człowiek, w którym jest Kró- 
lestwo Boże”. 

A przecie przed chwilą słyszeliśmy 
od p. Ar. Górskiego, że projekt Szu- 
kalskiego jest «głęboko polski»? Z tą 
tjarą egipsko-indyjską na głowie Mi- 
ckiewicza? 

Lecz to p. Górski nazywa —dęta- 
łem, o kórym tylko nie chce, «dysku- 
tować z autorem», Śpięszno mu 
zawołać: <Tak, to jest Mickiewicz! 
Po raz pierwszy naprawdę Mickiewicz! 
Patęga genjuszu i* ofiary, Tezeusz 
chrześcjańskil» 

Bal P, Górski upatruje w Mickie- 
wiczu'Szukałskiego podobieństwo do... 
Chrystusa z kapliczek przydrożnych. 

Z tąd ów Mickiewicz Szukalskie= 
go—nagi jest i ma stygmaty; dlatego 
karmi orła własną krwią serdeczną. 
Diatego ma tęczę u nóg, źęczę przy- 
mierza ze spoczywającym na niej g, 
orłem. *) 

  

Dziś 
supersensacja dla Wilna!! 

światowej sławy komik 

RIBO 
ze swemi zwierzętami na scenie 

Kina „HELIOS*. 

  

Już wyszła z druku oczekiwana 
przez tysiące pań książka 

Dr. med, Julji Switalskiej p. t. 

«Piękność i zdrowie 
w życiu kobiety»; 

(Higjena kosmetyczna), 
Nieocenionej wartości zbiór maj- 
ważniejszych wiadomości z za- 
kresu higjeny kobiecej, nauka 

masażu twarzy i biustu etc. 
Cena egz. 5 zł. 

Wysyłka tylko po nadesłaniu należy- 
tości oraz 60 gr. na koszta przesyłki. 

Tow. wydawnicze <Bluszcz», 
Warszawa, Krak. Przedm. 99, 

Konto P. K. O. Warszawa, Nr 13.555       
Ale dlaczegoż wygłąda Mickiewicz, 

wyrażając się trywjalnie, jakby a arty 
ze skóry? („Z obywaielskiej skoryl “> + 
podchwycił z ironicznym sarkazmėm — 
artysta, gdym ośmielił się .w naiw- 
ności ducha rapomknąć mu o tym 
szczególe). Dlaczegoż ma nagiem ciela | 
Mickiewicza występują z tak niepo- 
spoliią wyrazistością mięśnie i mu- 
skuły — jak u żadnego człowieka na 
ziemskim globie? Przebógi Chybaż 
to nie żadna cecha polskości? > 

Odpowiada na to Artur Górski 
— Modelacja ciała pełna jest sub; 

telności i napięcia, Zamiast antyczne, 
pięknej bryły mamy tu sprężynę ducha: | 
Faia mięśni przelewa się w falę, pa- 
słuszna cudnemu rytmowi, który zdaje 
się płynąć od i ku niej, podążać + 
powrotem. Tak tworzył Wit Stwos 
swojego Chrystusa w Marjackim k 
šcielė, tak  modetowaj Donatello 
Chiberti, Takie ciała są rusztowaną 
ducha iw tem jest ich nowe pię 
I one, jak ten pług skrzydlaty, 
twardą rzeczywistość w skiby ,bie- 
gnące w nieskończoność. 

Trudna rada, «Szukaiski—powiada 
komentator jego indywidualności du- 
chowej — jest to filczof, który filozo- 
fuje językiem piastyki». | 

*) Po średniowiecznych rzeźbach i obra- 
zach często widzieć można tęczę przy figu- 
rach Zbawiciela lub Świętych Pańskich. 

  

   

   

   

  

redniowiecze rzeźbiło tęczę po kościołach, 
między prezbiterjam a nawą.
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Z ustawy o opłatach 
stemplowych 

Podajemy najważniejsze przepisy 

które obowiązują wszystkich od dnia 
1 stycznia 1927 roku. 

Weksle krajowe i zagraniczne 
podlegają opłacie: : 

od sumy wekslowej do 50 Zl.— 

20 gr. 
od sumy od 50 do 100 zł.-— 

30 gr. 
od sumy pomad 100 zł. do 1,000 

zł.—po 30 gr. od każdych 100 zł. 

pełnych lub zaczętych. 
od sumy wyżej od 1,000 zł. — po 

3 zł. każdych 1,000 zł. pełnych lub 

zaczętych. i 

Weksle in blanco podlegają opia- 

cie w wysokości 30 zł. z obowiązkiem. 

» dopłaty do rzeczywistej sumy wekslo- 
wej przed jej wpisaniem. 

Czeki są wolne ad opłaty stemplo- 

wej. Wyjątkiem od tej zasady są 
2 wypadki. $ : 

1) jeżeli wystawca daje czek innej 

osobie i oznacza późniejszą datę 

wystawienia, 
2) jeżeli w czeku narzecz określo- 

uej osoby lub na jej złecenie wystawca 

i trasat są jedną osobą, wiedy opłata 

stemplowa od takich czeków będzie 

pobierana w wysokości 0,3 proc, 
kwo'!y czekowej. 

Komis. Umowy komisu, które za- 

wiera bądź komisant bądź komitent w 

zakresie swego przedsiębiorstwa, 0- 
piacającego podatek _ przemysłowy, 
podiegają oplacie 0,2 proc. sumy 
prowizji. Umowy komisu pomiędzy 
osobami prywatnemi—1 proc. sumy 
prowizji. 

Sprzedaż, Umowy o sprzedaż rz:- 
czy ruchomych, które bądź kupujący 
zawiera w zakresie swego przedsię- 
biorstwa, od kiórego płaci podatek 
przemysłowy, podlegają opłacie 0,2 
prcc. ceny sprzedażnej; w innych wy- 

į padkach—1 proc. 
Rachunki podlegają opłacie: jeżeli 

Sprzedawca, bądź nabywca zawarł u- 
mowę sprzedaży w zakresie swe © 
przedsiębiorstwa, od kiórego płaci 
podatek przemysłowy—0,2 proc. od 
sumy należności; w innych wypadkach 
—1 procent od sumy należności. Ra- 
chunki nieprzewyższające 20 zł.-— 
opłacie nie podlegają. 

Opłaty od rachunku wystawionego 
«agranicą ma uiścić ktijent, odbiera- 
jący towar i rachunek w Polsce w 
ciągu trzech tygodni od dnia otrzy- 
mania rachunku. 

Uiszcza się opłaty te znaczkami 
stemplawemi, które cbowiązany jest 
skasować na rachunku wystawca 
przed doręczeniem odbiorcy. 

Pokwitowanie z odbioru pieniędzy, 
Papierów wartościowych i  iunych 
przedmiotów podlegają opłacie, © ile 
nie stwierdzają innej czynności (np. 
umowy) — 20 gr. bez względu na 
sumę. Pokwitowania, stwierdzające Od- 
biór przedmiotów, których wartość 
nie przewyższa 50 zł, opłacie nie 

podie gają. 
Oferty ogólnie opłacie nie pod 

łegają. Pódlegają opłacie jedynie ofer- 
ty, poświadczone notarjalnie. 

Obiigi. Skrypty dłużne i inne.pisma, 
stwierdzające dług, podlegają opłacie 
0,5 proc. od sumy długu. 

ie podlegają opłacie 
BOR 

-__ Podania do urzędów zasadniczo 
„bez względu na ilość arkuszy pod- 

legają opłacie — 3 zł. Załączniki i 
odpisy podania—po 50 gr. gd każde- 
go egzempiarza. 

Odwołania podatkowe od wymiaru 
podatków, danin, cła podiegają opła- 
cie, jeżeli suma sporna przewyższa 
400 zł.—2 zł., 

jeżeli suma sporna jest ponad 50 
zł, do 100 zł. włącznie—50 gr., 

jeżeli suma sporna jest niższa od 
50 zł —wglne od opłaty. 

W. sprawie błankietów weksło= 

   

Po nad to jest pierwszorzędnym 
artystą «który już dziś przerasta Bour- 
delis'a». Zaprojektował pomnik Mic- 
iewicza „jakby dobyty z podświa- 

"" domości narodu*. 
Stawić w Wilnie pomnik według 

projektu Szukałskiego? Oczywiście 
stawić! Stawić — i niema o czem ga- 
dać! jeszcze by takiego pomnika nie 
postawić! 

Tu następuje rozbieżność opinii 
między p. Górskim a p. Szukalskim. 

Pytanie, z którem zwróciiiśmy się 
do artysjy brzmiało: j 

— Bije w oczy, że pański projekt 
ie harmonizuje z architektoniką placu 

     

  

     
   
| 

Ratuszowego (co nie dotrzymuje wa- 

runku zastrzeżonego w $ 2-gim regu- 

iaminu konkursowego)... 
— To nic nie szkodzi! — przerwał 

'artysta.. 

| — Przypuśćmy. Czy pan sądzi, 
e odmienne style w bezpośredniem 
siedztwie nie kłócą się z Sobą? 

| — Bynajmniej. Owszem. Tem 

wyrazišciej i piękaiej wyodrębnia się 
dzięło sztuki odmiennego stylu... Oczy- 

wiście gdy jest istotnem  dziełera 

luki. 
3 — Zgoda. Więc pomnik według 
pańskiego projektu może stanąć przea 

ratuszem? 

— Może. Aż nadto może. 
— W jakiem Ściśle miejscu? Zwró- 

comy frontem w jaką stronę? 
— Bezwarunkowo zwrócony fron- 

wych. W myśl rozporządzenia min. 
skarbu o przepisach wykonawczych 
do ustawy z dnia 1 VII 1926 r. o 
opłatach stemplowych, urzędowe bian- 
kiety wekslowe, będące obecnie w 
obiegu, mogą być używane aż do 
dalszego zarządzenia. W związku z 
powyższem min. skarbu komunikuje, 
iż do blankietów wspomnianych na- 
leżą również 20 i 30 groszowe z tem 
zastrzeżeniem, że — zgodnie z art. 
122 cyt. ustawy—blankiet 20 groszo- 
wy służyć będzie z dn. 1 stycznia 
1927 roku do wystawienia weksla na 
sumę mieprzekraczającą 50 złotych 
(dotychcza: 60 złotych), 30 groszo- 
wy żaś od daty powyższej do wy- 
stawienia weksia na sumę ponad 50 
do 100 zł. (dotychczas 90 zł). Za- 
razem minister skarbu wznajmia, iż 
słowa: „z terminem trzechmiesięcznym* 
umieszczone na blankietach wekslo- 
wych, wydanych przed dniem 1-go 
stycznia 1927 r., a poazes'ających 
narazie nadal w obiegu, będą z dn. 
1 stycznia 1927 r. bez znaczenia 
wobec tego, iż ze stanowiska nowej 
ustawy o opłaiach stemplowych termin 
płatności weksla nie ma wgływu na 
wysokość opłaty stemplowej. 

INFORMACJE. 
Oddawanie walut z eksportu. 

Ministerstwo Skarbu podaje do 
wiadomości osób i firm zaintereso- 
wanych, że poczynając od dnia 1 
stycznia 1927 r., przedsiębiorstwa, 
podpadające pod postanowienia par. 
26 rozporządzenia Ministra Skarbu w 
porozumieniu z Ministrem Sprawied- 
liwości z dnia 15. 8 1926 r. (Dz. 
U. R. P. nr. 86 poz. 482) t. j. przed- 
siębiorstwa, eksportujące wyszczegól- 
nione w powołanym paragrafie wy- 
twory przemysłu górniczo hutniczego 
oraz chemicznego przeciętnie za 
50.000 złotych parytetowych miesięcz- 
nie, obowiązane są odprzedawać Ban- 
kowi Polskiemu wszelkie swoje wpły- 
wy wałutowe z eksportu po potrą- 
ceniu z rzeczonych wpływów takich 
jedynie ilości wałut, jakie dauemu 
przedsiębiorstwu eksportującemu bę- 
dą niezbędne na gospodarczo wzasa* 
dnione i należycie udokumentowane 
własne płatności zagranicą. 

Protestowanie weksli przez 
pocztę. 

Wbrew wiadomościom, podanym 
przez pisma, jakoby rozporządzenie 
o protestowaniu weksli przez pocztę 
weszła w życie z dniem 1-go stycz- 
nia, okazuje się, że sprawa ta nie tak 
prędko będzie załatwiona. 

Wedle doniesień z dobrego źród- 
ła dopiero dnia 22 ub. m. nastąpiło 
między Ministerstwami porozumienie 
co do zasady, na której opierać się 
mają opłaty pocziowe za protestowa* 
nia weksli. Opłaty te mają być rów- 
ne opłatam notacjalnym za czynności 
wekslowe, którę mają być dia calego 
państwa ujednostajnione. Mają się 
rozpocząć narady dopiero w czasie 
przyszłym, bliżej nie oznaczonym. 
Trudno się spodziewać, aby narady 
te dały wyniki przed ugływem 6 ty- 
godni. 

Potem dopiero Jeneralna Dyrekcja 
Poczt będzie musiała wyszkoiić do 
tej czynności, Która przy najmniej- 
szem chybieniu pociąga doraźne 
straty do Skarbu Państwa, personel 
pocztowy i przygotować całą serję 
odpowiednich druków. 

Wedle optymistycznych obliczeń 
poczta będzie mogła objąć protesto- 
wanic weksli około l-ga kwietnia 
1927 r. 

Import zboża rosyjskiego do 
Małopolski Wsch. 

Jak się dowiadujemy z pewnego 
źródła, doszla do skutku pierwsza 
większa tranzakcja ze zbożem So- 

tem, ku południowej stronie nizba a 
nie ku północy. W ścisłem przysto- 
sowaniu do tego, jak będzie światło 
słoneczne nań vadało. Wypadnie po- 
stawić mój pomnik zwrócony  frone 
tem ku fasadzie ratusza. 

— W pośrodku placu? 
— Nie. W takiem od ratusza od- 

daleniu jak od jednej jezdni i od dru- 
giej na prawo i na lewo. Tedy bliżej 
ratusza. 

Przeciwnie, p. Górski chciałby 
widzieć Mickiewicza w kencepcji Szu- 
kaliskiego — dalekim od  wszystkie- 
ga, co muzealne, to znaczy od stare- 
go Wilna (mickiewiczowskiego), od 
Ostrej Bramy, od Bazyljanów.. Wła- 
Śnie ad tego wszystkiego, co np. 

prof. Ruszczycowi wydawało się (gdy 
tak bardzo forytował plac Ratuszowy 
na miejsce dla pomnika) że powinno 
pomnik Mickiewicza otaczać. Artur 
Górski pisze dosłownie: 

„Taki pomnik potrzebuje swego 
otoczenia, swej gontyny. On nie mo- 
że stać na rynku, pośród banalnych 
kamienic, oieczony gwarem ulicznym. 
Jemu trzeba uroczyska, W  odoso- 
bnieniu, wśród dębów, jodeł, wśród 
lip, w ciszy, w słońcu. Gdzieś pod 
miastem, w parku na ten celi założo- 
nym, w swojem własnem otoczu. 
Wszystko, co muzealne winno być 
od niego dalekiem. Trzeba mu žy- 
cia, jak sam jest żywy, ale życia z tej 
samej skali i sfery. Trzeba mu od: 

    

SYŁZOCN "O 

ziemskien objętych parcelacji 
reformy rolnej na rok 1927. 1 

wieckim dla Małopolski Wsch. Mia- 
nowicie jeden z młynarzy lwowskich 
zakupił za pośrednictwem  warszaw- 
skiego oddziału „W/nieśztorga* 500 
wagonów zboża, a to 300 wag. 
pszenicy i 200 wag. żyta. Dostarcza- 
nie zboża już się rezpoczęło drogą 
na Zdołbunowo. Dotychczas nadesz- 
ło do Lwowa około 150 wagonów, 
reszta zboża ma być dostarczona w 
najbliższym czasie. Dostarczone zbo- 
że wedle opinji fachowców, jest w 
wysokim gatunku, a idzie do Mało- 
polski przeważnie z Połtawszczyzny i 

parcelację. 

O wykonanie ustawy karno- 
skarbowej. 

1927 r. 

skarbową, czy nastąpi: 

Chersońszczyzny. zastępczego. Ważnem jest ra objaśnie- 

i ie, że skazanemu pozwolić można w wy- 

Sprawdzanie świadectw prze- padzach. zasługujących na uwzględnienie, 

mysłowych. na spłacenie kary pieniężnej w ratach, do 

Ministerstwo skarbu poleciło przy- cji, jeśli ta spłata ma trwać nie dłużej, niż 
w driu 3 styczaia 1927 r. do 

przemy sło- 
pić 
sprawdzenia świadectw 
wych na rok 1927. 

Stan oszczędności. 

O tem, z jakim trudem postępuje w 

16 miesięcy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
5 stycznia 3457 i. 

Dewisy I walni;. 
Polsce ruch od:ładania oszczędności, mają- Tran Sprz. Kapno 
cy tak pierwszorzędne znaczenie dla regene- Doisr) 3,98 90 ' 846 
racji kapitału narodowego, o tem najlepiej Belgja 125,55 125.86 125,24 
šwiauczą liczby. Na podstawie materjałów kiaiandja 301,10 36200 36,20 
Głównego Urzędu Statystycznego możemy Londyz 43.78 43,85 43,67 
zestawić obraz akcji oszczędnościowej w ub. Nowy-York 9,— 9,02 8.08 

roku: R ag SĄ 2 
dzi Kaga 26, » , 

Miesiące _ PK O, Ia asi Szwaicarja 17422 17465 11379 
i я Stokholm 241.20 24180 — 240.60 W tysiącach złotych : 

31. III 17.602 25.017 6.093 Wiedeń 127.22 127.54 126.91) 

30. VI. 16890 37505 5728 VI0Chy ia au a 
30. IX. 20.700 45.527 7.150 Papiery Procentowe 

Ten stan rzeczy można wyrarić obrazo- $ Proc. pożyczka konw. 97.25  — — — 
wo: w początkach r. ub. oszczędności drob- "-3V05+» AOixFOWA 1350 7750 — 
ne wynosiły półtora złotego na głowę lud- Pożyczka kolejowa 93,00 93.50 — 
ności, zaś pod konieć roku niemal się zdwo- *,F.: pusych konw. 4700 47.10 — 
iły (z 48 miljonów na 83 miljony) i wyno- 14 i pół pioe. listy 4287 
siły.. około 2,85 zł. na głowę! Aby sobie , *maulr złotowe 3875 39,75 39.40 
znikomość tej liczby wyobrazić, trzeba j oc. warsz. złotowe 4700 46.00 ' 46.60 
zestawić ze sianem oszczędności przed 41,2 proc. warsz. złotowe 42.75 43.00 
wojną. ; 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 5 stycznia 1927 r. 

Otóż na ziemiach obecnej Polski, biorąc 
pod uwagę tylko Instytucje drobnego kre- 
dytu i oszczędności (kasy pocztowe, gminne, 
t-wa pożyczkowo-oszczędnościo we, spółdziel- Banknoty. 
nie i t. d.) przed wojną (rok 1912—13), wy- pj., a. 3 ez 
padało oszczędności ia głowę około ks sę Dol. St Zjeda. — 8.97:/,—8.97 
(w złocie). Złoto. 

Nowe majątki ziemskie na par- Rabie 4,741/, — 4,741/4 
celację. Listy zastawne. 

Ukazał się wykaz imienny majątków Wil. B Ziernsk 2, 100 — 33 piac.32. 

KRONIKA 
    

  

   
   

CZWARTEK inspektor wydziału produkcji zwierzę- 
6 Gai SEL ao g 1.0444 cej Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych p. Markjanowicz. 
Pan inspektor był gościem Wi- 

Jutro ieńskiego Towarzystwa Rolniczego, a 
Lucj. i Julj. przyjazd jego miał na celu zaznajo- 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu mienie się ze stanem hodowli na te- 

Meteorologji U. S. В, renie objętym przez Wileńskie To- 
z dnią 5—1 1927 r. warzystwo Rolnicze. 

Trze h Kr. Zach, Gi. O g. 15 m. 39 

  

Ciśnienie V 350 — () Nowe rozporząd:enie 
średnie J o sygnalizacji Žaibas BS 
Temperatura ) е straży ogniowej oraz pogotow:a. 
średnia W uzupełnienie uprzednio wydanych 
Opad za do- | | rozporządzeń regu ujących ruch ko- 
bę w mm. j łowy, Wojewoda Wileński wydał roz 
Wiatr * ` : porządzenie w przedmiocie ruchu ko- 
pezewaiający j ołudniowe-Zachodni. łowego, dorożkarskiego, samochodo- 

wego i autobusowego ma obszarze 
Województwa Wileńskiego. 

'ozporządzenie to przewiduje, że 
że samochody straży pożarnej oraz 
pogotowia ratunkowego i policyjne- 
go, będąc w służbie, powinny uży» 
wać innych, niż normalne, sygnałów 

Uwagi: Pochmurno, Mgła. Przejściowe 
opady Minimum za do! Me 190, Tendencja 
barometryczna spadek ciśnienia. 

I 

KOŚCIELNA. 

— Adoracja Przenajświętsze- : 
go Sakramentu. Zarząd Katorickie- dźwiękowych. : 
go Związku Polek przypomina, że  „S!raż pożarna — trąbki sygnało 
7-go b. m. jako w pierwszy piątek WEJ typu kawaleryjskiego, karetki po: 
miesiąca odbędzie się w kaplicy Szr- gotoWia — trąbki dwutonowej, uży: 
ca Eucharystycznego (Mickiewicza wanej powszechnie przez wozy po: 
19—2) adoracja Przenajświętszego gOtowia ratunkowego, a samochody 
Sakramentu od godz. 4 i pół do 7 i Pogotowia policyjnego — gwizdków 
pół—zakończona błogosławieństwem Policyjnych. 
Przen. Sakramentem, kis „A Pa: 

5 w razie konieczne rzeby, mogą 
URZĘDOWA. nie stosować się = ooów i 

— (t) Inspektor Ministerstwa WišC ZWwiększać szybkość do 20 klm. 
Rolnictwa wizytuje Wil. Tow. na godzinę i t. p. 
Rolnicze. Bawil wczoraj w Wilnie , JAdącemu do pożaru Oddz. Stra- 

ży pożarnej wszystkie pojazdy winny 
dać wolną drogę skręcając na bok 
na prawo. Samochodom pogotowia 

dechu wieczystości, oddechu Bóstwa, ratunkowego i policyjaego należy się 
tego Bóstwa, o które walczył w pierwszeństwo przejazdu przed inne 
życiu Świata i które nosił w sobie, pojazdami. 
Tam dopiero i wtedy zacznie on dzia: _ — (t) Legalizacja narzędzi 
lać. Zacznie darzyć kiwią swoją i mierniczych. Celem uniknięcia w 
błogosławić. I wystarczy widzieć go roku bieżącym nadmiaru jednocześnie 
od czasu do czasu, owszem, nie co- zgłaszazych do legalizacji narzędzi 
dzień tem lepiej.* mierniczych i wskutek tego zbyt - Iu- 

Pomnik wzniesiony według pomy- giego przetrzymywania tych narzędzi 
słu Szukalskiego — opinjuje w za- w Urzędzie Miar, Nacz. 6:g0 Okręgu 
kończeniu Artur Górski — będzie Legalizacji Narzędzi Mierniczych u- 
przemawiał mową Mickiewiczowską. stanowił dla haudiowych i przemysło- 
Aby ją usłyszeć — trzeba ciszyl wych przedsiębiorstw, znajdujących 

Nie zagwarantuje jej masz plac się na tėrenis poszczególnych kami- 
Ratuszowy. O, nie! 

Jeżeli jednak postawić pomnik nowicie: dla przedsiębiorstw  položo- 
Mickiewicza w ustronńem gdzieś uro- nych na terenie I komisacjatu — sty- 
czysku, osłonić (od tyłu) drzewami i czeń, l—luty, Iil—marzec, IV—kwie- 
ok Święty, szczelnie oparkaniony, cień i V oraz Vl—maj. 
otwierać w rzadkie tylko dni w roku 
aby, broń Boże, nie codzień był po- PA 
maik ogłądany... to — to, mojem = — (I) Kiedy ma być gotowy 
przynajmniej skromnem zdaniem, ro- budžet miejski na 1927/28 r. Wo- 
zminie się całkowicie pomnik Mickie- bec zmienionego obecnie systemu о- 
wicza w Wilnie ze swem przeznacze: pracowywania budżelu, polegającego 
niem. na tem, że budżety te powiany być 

Poco go w takim razie stawiać obliczone na 1 VI, a nis jak dotych- 
w jakimś Gaju Świętym? Wystarczy- czas na 1 |. Magistrat przystąpił o- 

na zasadzie 
gry rolnicze 

czynią starania, aby w związku z poważne- 
mi trudnościami, na jakie natrafia parcelacja 
wyznaczonych a priori majatków, przepro- 
wadzono zmianę odnośnych przepisów usta- 
wy w drodze noweli w tym k'erunku, by 
parcelacja obejmowała te ośrodki rolne, 
które i tak przeprowadziłyby dobrowolną 

Ministerstwo skarbu w porozumieniu z 
min. sprawiedliwości opracowało przepisy 
wykonawcze do ustawy karno-skarbowej, 
która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

W przepisach ciekawem jest wyjaśnie- 
nie, iż powołane do wykonania orzeczeń 
karnych władze I instancji badają najpierw 
pizz straż celną, wee przez kontrolę 

ma ściągnięcie kary 
pienieżnej, czy też wykonanie kary aresztu 

czego upoważnione zostały władze 1 instan- 

8 miesięcy, zaś ll instancji przy terminie do 

  

   
łom, Kolegom i Znajomym, 
ostatniej bosługi 

6. p. FELIKSOWI 
serdeczne „Bóg zapłać* skłąda 

Egzamin dojrzałości dla 

egzaminów dojrzałości (Dz. Urzęd. 
Min. W. R. i O. P. Nr. 2 z r. 1926), 
że egzamin dla eksternów w terminie 
wiosennym odbywać się będzie w 
miesiącach lutym i marcu. Początek 
egzaminów w poniedziałek dn. 14-go 
lutego. 

Podania odpowiednio udokumen- 
towane przyjmuje sekretarjat Kurator- 
jum (ul. Wolana 10) w godzinach u- 
rzędowych w ciądu miesiąca stycznia 
1927 r. Podania nadesłane po dniu 
1-go lutego oraz niezawjerające 
wszystkich przepisanych danych i za- 
łączników uwzględnione nis będą. 

Zgodnie z $ 62 Regulaminu, w 
Okręgu Szkolnym Wileńskim zdawać 
egzamin mogą tylko te osoby, które 
zamieszkują na terenie tego Okręgu 
lub uczęszczały ostatnio do wyższych 
klas gimnazjów Okręgu  Wileń: 
skiego. : 

W podaniu o dopuszczenie do 
Egzaminu należy wskazać wydział 
gimnazjum (human. mat, przyr., kla- 
syczny), który eksterń sobie obiera, 
oraz zaznaczyć z którego języka no- 
wóżytnego (francuski, angielski, nie- 
miecki) chce zdawać; nadto—o ile 0- 
biera sobie wydział mat. przyrodn.— 
czy chce zdawać z kursu przyrodo- 

Panu Aleksandrowi Zadarnowskiemu, wszystkim Przyjacio- 
którzy przyjęli udział w oudaniu 

         

  

ADAMOWICZOWI 

  

     s'roskana żona. 

    

eksternów w terminie wio 
sennym 1927 r. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego w Wilnie podaje do wia- 
domości, zgodnie z $ 61 Regulaminu 

znawstwa, kł. 
УШ-а. 

Do podania należy dołączyć: 1) 
metrykę urodzenia, 2) życiorys wia- 
saoręcznie napisany z - dokładnem 
wskazaniem, gdzie ekstern się uczył, 
gdzie, kiedy i jakie składał już egza- 
miny, jak przygotewał się do egza- 
minu dojrzałości, 3) Świadectwa 
szkolne, o iie je posiada, 4) wykaz 
lektury z języka polskiego i języków 
obcych, 5) kwit Kasy Skarbowej, 
świadczący o wpłaceńiu taksy eg- 
zaminacyjnej w wysokości 60 zł.; 6) 
dwie nienaklejone fotografje, zaopa- 
trzone własnoręcznym podpi:em; 7) 
świadectwo moralności, wystawione 
przez władze kompetentne miejsca 
zamieszkania, 

Kandydaci do egzaminu winni się 
zapoznać dokłądnie z Regulaminem 
egzaminów, oraz z programem od- 
powiedniego typu gimnazjum (do tia: 
bycia we wszystkich księgarniach). 

Kuratorjum nis zawiadamia ©d- 
dzielnie petentów ojj uwzględnieniu 
lub odrzuceniu ich podania; lista do- 
puszczonych do egzaminu wywieszo- 
ma będzie w przedsiąku Kuratorium 
na 5 dni przed egzaminem, pozatem 
w czasie od 1-go lutego udzielać bę: 
dzie informacyj w godzinach urzędo- 
wych kancelarja Wydziału szkół 
średnich w Kuratorjum. 

wyznaczonego na 

Stuletnią staruszka zmarzła w polu. 
Dziwne są koleje losu ludzkiego!.. 
Oto tragiczny, a zarazem jedyny 

w swoim rodzaju wypadek: 
Przed kilku dniami znaleziono na 

polu, koło wsi Świątniki, pow. Wi- 
ieńsko-Trockiego, dwie zamarzłe ko- 
biety. Niebawem sprowadzono je do 
pobliskiej wsi, celem stwierdzenia 

tożsamości. ; 
Byla to matka z córką. Marjanna 

Narejkowa licząca równo lat 1001 i 
córka j.j Sobolewska, licząca lat 65 
zupełnie ślepa. 

Matkę nie udało się uratować, 
natomiast Sobolewska daje słabe o0- 
znaki życia (z). 

Kto w piątek powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldų 

Do I Komisariatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ul. Bosaczkowa 7 (ezyli 
+ e 24), Końska 22, Bazylańska 3, 

i 6. 
Do 1I Komisarjatu, ul.: Listopadowa 

Nr 3, 8-a, 9 | 7, 10-b, 11-a, 13, Зурпаюма 
Nr 2 (d. Konoratowicza), 2 (d. Daszkiewi- 
cza), 3, 4, 6, 7, 9, 10 1 12. 

Do lil Komisarjatu ul.: Orzeszkowej 
Nr 9, 11, Mickiewicza Nr I, 3,5, 7. 

władzomn nadzorczym, w tym wy- 
padku urzędowi Wojewódzkiemu do 
aprobaty. 

— (0) Prośba o subsydjum, 
Sekretarjat główny Ligi Morskiej i 
Rzeczaej zwrócił się do Magistratu 
m. Wilna z prośbą o wstawienie do 
budżetu sumy przeznaconej na sub- 
sydjum na wykończenie budowy stat- 
ku „Wilja“. 

Sprawa ta poruszona zostanie na 
najbliższem posiedzeniu Komisji fi- 
nansowej. 

PRACA I OPiEKA SPOŁECZNA. 
— (t) Bezrobocie wzrasta. Pań- 

stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
zawalony jest kompletnie pracą przy 
rejesiracji nowych kandydatów na za- 
siłki Państwowe. 

wczoraj liczba bezrobotnych za: 
rejestrowanych w P.U.P.P. dochodzi- 
ła już 4800. 

— Kasa Chorych m. Wilna 
podaje do wiadomości ogółu ubez- 
pieczonych, że na skutek zawartej 
umowy z Wileńskiem Towarzystwem 
Przeciwgruziiczem, ambulatoryjne le- 
czenie ubezpieczonych w Kasie, dor 
tkniętych gruźlicą, zagrożonych nią 
oraz akcja zapobiegawia gruźlicy, zo- 
stają z dn. 7 b. m. ziikwidowane w 
Kasie Chorych i przekazane wspom- 
nianemu Towarzystwu. 

W myśl powyższego, ubczpiecze- 
ni w Kasie oraz uprawnieni członko- 
wie ich rodzin mogą korzysiać z bez- 
płatnej pomocy lekarski:j w Poradni 
przeciwgruźliczej po otrzymaniu kar- 
ty skierowania, które będzi: wyda- 
wało Biuro Chorych Kasy, tylko na 
mocy złecenia jednego z lekatzy ka- 
sowych internistów. (Chorym, ko: 
rzystającym już z leczenia u lekarzy 
chorób płuc w Kasie, kariy skiero- 
wania wydaje bezpośrednio Biuro 
Chorych). 

Karty skierowania są ważne na 
jeden miesiąc. W razie wyczerpania 

sarjatów m. Wilna, kolejność a mia- tego terminu i potrzeby daiszej ku- obecnie prowadzone są 
racji, chory zgłasza się bezpośrednio 
do Biura Chorych po powtórne skie- 
rowanie. 

Chorzy, zgłaszający się do Po- 
radni, winni posiadać przy sobie łe- 
gitymację członkowską K. Ch. ew. 
dowód osobisty. ; 

Obłożnie chorych na płuca od- 
wiedzają lekarze rejonowi Kasy. Za- 
pisywanie lekarzy odbywa się w 
Biurze Chorych trybem normalnym 
do godz. 12-ej w południe. 

€ki, przepisane przez lekarzy Po- 

nkowej. 
Do IV Komisarjatu, ul.: Siemleniska 

Re dg) 15 3 14, 20, 22, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 
13, , 17, 19, Jasna Nr. 10, Jeleni. 12:24 Ja Jelenia Nr 

Do V Komisarjatu, vi.: Kucharski zauł. 
18, 20, 22, 24, 28, 30, 14, 16, 29, 31, 33, 3, 
Dynaburska 30, 34. 

Do VI Komisarjatu, ul: Antokolska 
94, 96, 98, 100, 100-a, 102 (2 domy), = 

9: 
    

2) młodzież szkolna do lat 11—1 

рро!. 
3) dorošii—2,/1—7. 
Zapisywanie chorych (dorosłych) 

będzie się odbywało od godz. 2 da 
5 ppol. 

W poradni ordynują następujący 
lekarze: 1) d-r Borowski, 2) @-г Ва- 
dzyński, 3) d-r Brokowski, 4) d-r Jed- 
wabnik, 5) d-r Szuniewicz i 6) d-r 
Zagórska. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Bal Wojewódzki. Doroczny 
wiełki „Bał Wojswódzki* ma rzecz 
zakładów opieki nad dziećmi odbę- 
dzie się w tym roku w salach Pała- 
cu Reprezentacyjnego w sobotę dnia 
5 lutego pod protektoratem i przy 
bezpośrednim udziale w organizacji 
baiu P. Wojewody Władysława Racz- 
kiewicza i p. Jadwigi Raczkiewicza= 
wej. 

RÓŻNE. 

— Zaproszenie. Wszyscy człon: 
kowie rozwiązanego Syndykatu Za- 
wodowego Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie proszeni są © przybycie na 
organizacyjne zebranie nowego Syn- 
dykaiu we czwartek 6-go b. m. w 
dzień Trzech Króli o godzinie 12-ej— 
punktualnie — do Banku Ziemskiego 
(ul. Mickiewicza 8). Pokój Nr. 16 
(gabinet W. P. Godlewskiego). 

Z koleżeńSkiem pozdrowieniem 

Czesław Jankowski. 
— Osobiste. Prezes Dyrekcji Ceł Dr. 

Stanisław Lewakowski powrócił .z dłuższej 
podróży” służbo wej i przyjmuje interesantów 
Codziennie od godziny 10-ej do 12-ej. 

— (t) „Śluby Panieńskie" w 
S. U. P'u. Przy Stowarzyszeniu U- 
rzędników Państwowych przed kiiko- 
ma miesiącami powstała sekcja  lite- 
racko-artystyczna prowadzona przez 
p. B. Dzenajewicza, referenta Wydz. 
pO Urzędu Wojewódz- 
iego. 

Sekcja ta rozwija się pomyślnie i 
intensywne 

race nad wystawieniem  «Ś ubów 
Panieńskich» Fredry, których stulecie 
przypada w roku bieżącym. 

Udział w tym przedstawieniu 
wezmą siły amatorskie  czlonków 
S.U.P'u. 

— Kursy przeciwgazowe dla 
instruktorów. Zarząd Oddziału Wil. 
Tow. Obronv Przeciwgazowej orga- 
nizuje «Kursy Przeciwgazowe — @а 
iastruktorów». Kaadydaci na kursa 
(tylko Z przygotowaniem chemicz, w 

laby sala — otwierana tylko w ie a beczie do sporządzenia budżetu na radni, chorzy oirzymują w aptece Ka- zakresie szkoły wyższej) zechcą się 
te dni w ciągu roku. A może, jak ie rok 1927/28. sy Chorych. 

Poradnia ustala następujące go- 
do dziny przyjęć (codziennie prócz  nie- 

dziel i świąt) dła chorych, ubezpic- 

podwej: Jubileuszowe u Św. Piotra Prace te muszą być ukończone w 
w Rzymie, raz na 25 lat? lutym, aby Rada Miejska mogła 

dnia 1 III. rozpatrzyć i zatwierdzić. 
(D. N.) Czas od 1 lil. do 1 VI. przeznaczo- czonych w Kasie: 

Ge. J. ny jest do przekazania zatwierdzone- 

zgłosić do Zakładu Farmakognozji 
U.SB. ul. Objazdowa Nr. 2 od godz. 
12—1-ej. 

Kursy będą odbywały się w godz. 
wieczornych w Zakładzie Farma- 

1) niemowlęta i dzieci do lat 7od Kognozji 2 razy tygodaiowo od 15 
go już przez Radę Miejską budżetu 9 —101/+ rano. stycznia do maja. Kandydaci pu



4 

przesluchaniu kursów i złożeniu egza- 
'minów przed Komisją Egzaminacyjną 
otrzymają świadectwo z ukończenia 
kursu. 
tak donioslego i ważnego celu @а 
maluśkich dzieciaków, 

Ceny biletów od 20—50 groszy. 

TEATR i MUZYKA 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

dwa przedstawienia o g. 4-cj pp. i o 8-ej 
w. wesołej komecji J. A, Fiediy (syna) +0j 
a młody!» w oprzcowan u Zespołu Re- 

luty. 
Bilety i abon*menty nabywać można w 

biurze podróży «Otbis> od god. 10 — 4,30 
w dnie powszednie i cd godz. 10—12 w nie- 
dziele i święta. W dniu przedstawienia bile- 
ty sprzedaje kąsa teatru Redu'a. 

— Teatr Polski w <Tajemnicy powo- 
dzenia» zy:keł niezmiernie kasową sztvkę. 
Pubi czność z zaparcem oddechu śledzi fa- 
scyru ące przygody pechewca, którego los 
zwodniczy zmienia nagle w miljonera. 

Dziś i jutro <Tajemnica powodzenia». 
— Fopołudniówki świąteczne w Te- 

atrze Polskim. Duiś o g. 4+ej pp. ukaże 
Się.po raz ostatri w stzonie krote chwila: W. 
Repacijeso «Ja tu rządzę», w niedzielę 
zaś — «Nasza żoneczkz» Hopwooda. W 
krotochwiii «ja tu rządzę> w akcie 
Rewja taneczna z udziałem s óstr 
niowskich. 

‚ — «Proboszcz wśród bogaczy> 
Sziuła pe 
niebawem na rereriuar Teatru Polsk ego 
Jest «ra rajwiększym sulcesem kasowym 
w. teatrzCh « uroj c jskich. Temat z: czer pnięty 
z ostairich przeżyć wojennych Francj i w 

podane jest przez autcrów. fo'mie satyry 
życie frarcuskich nowobogackich. 

Satvka iekrzy się « owcipem i humorem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Zaginięcie. Dn. 1 tm, wyszła z do- 

mu i doiychczas rie powróciła służąca 25- 
Po- letnia Helena Cydiow:ka (Irccka 11). 

szukiwania w toku. 
— Pożary. Dn. 4 bm. wskutek wadli- 

wego urządzenia +onina wybuchł pożar w 
masarni Jensiela Glezera (Rudricka 16). 
Spelił się sulit na przestrzeni 1 metra. Siraż 
ogniowa w ciągu 10 minnt ogień stłumiła. 
Straty wyno-zą 600 zł. ; 

— W budynku Nr 1 koszar gen. Szep- 
tyckiego, wskuiek niecst' ożnego obchodze- 
mia się z cgniem przez póżóstawiońe bez 
dczoru w mie zkaniu 3—jetnie dziecko, po- 
wstał pożar, kióry ugaszcno przed przyby- 
ciem straży cgniowej, Straty wynoszą 250 
aałotych, 

— Kradzieże. Z pizedpokoju prof, J. 
Wita (Trocka 9) skradzio rzy palta camskie. 

L. Mnok wi (Ludwisarska 4. m. 21) nie psuło ićl 
sk'adzeno z przedpokoju futro wartości 
2.500 zł. 

P. Załomanowi (W. Pohulanka 11 m. 
30). CEN 320 klg. szczeciny wartości 

— K, Gbidonowi '(W. Stefsńska 26 in. 
16) skradziono ubranie wartości 550 zł. 

RAZARAKUNANADZANNNUNNNERUNEA 

Z SĄDÓW. 
Sprawa o napad w Jesie. 
Drogą wiodącą przez las z Krzywicz w 

stronę Wilejki pow. jechało trzech kupców: 
Z. Szpejer, I. Szulkin i'M. Ogórek. Było to 
nocą na 29-Vii 1925. 
_ W pewnym momencie, kiedy fura pod- 
jechsła do gęstych krzaków przerażeni pod- 
różni zobaczyli kilku zamaskowanych ban- 
dytów uzbrojonych w karzbiny. 

Napastnicy steroryzow ali kupców bronią 
poczem nie spiesząc Się przeprowadzili re- 
wizję i zabrali pieniądze, zegarki, pierścion= 
bi i inre drobne przedmioty, 

Pieniędzy było mało, bo raptem 49 zło- 
tych 

Niezadowojeni z łupu bandyci wyrazili 
swoją złość sztorchańcami szczodrze wy- 
mierzone mi napadniętym, poczem skryli się 
w mrokach nocy. 

'Poszkcdowani dali znać do posterunku 
w aa > 

arządzono pościg, który na razie nie 
dał rezuitatu jednak powógł a ujawnienia 
kilku uczestników. 

Byli nimi mieszkańcy wsi Wytrzeski 
gm. Krzywickiej; Wiktor Kozak, Grzegorz 
Zienko i Jan Myczko. Pozostali sprawcy nie 
zostali ujawnieni. 

Sąd Okręgowy rozpoznał tę sprawę i 
uznając wspomnianych winnych tego, że 
świadomie wspólnie po uprzedniem porozu- 
mienin się ż innemi osobami i nieujętemi 
wspólnikati, będąc zaopatrzeni w bref па!- 
ną w celu napaści, zatrzymajł przejeżdżają” 
cych kupców, u których pod groźbą śmierci 
zabrali 49 zł. oraz różne przedmioty, skazał 
ich na pozbawienie praw stanu i osadzenie 
w więzieniu ciężk'em na lat osiem każdego. 
_ Sąd apelacyjny rozpoznając w dniu 
onegd:jszym tę sprawę znajazł możność zła- 
godzenia wysokcści kary do lat pięciu każ- 
demu. 

Skład sądn starowili: przew. sędzia Son- 
gajłło orez sędziowie Dmcchowski i E diy- 
giewicz. Oskarżał podprokur. Kaduszkiewicz. 

Wywiadowcy KOP'u, »abójcy a- 
resztowanegó, pr.ed sądem. 

W styczniu 1925 reku oficer wywia- 
dowczy X bzonu KOP zaaresztował podej- 
rzańiego w sprawie papadu na niejakiego 
Kunickiego, mieszkańca pobliskiej wsi An- 
teniego Wojnicze. 
AD Nio J. Malikowski i J. Buczko 
otrkymali rozkaz przeprowadzenia docho- 
dzenia. Wcjnicza przyprowadzono do kan- 
eelarji Bacnu. Po pewnym czasie znajdu- 

N-im 
Korze: 

d powyższym tytułem wejdzie 

$ 

jący się Tobok kancelarji wywiadowcy A. 
amiechowski i Sergin usłyszeli rozdziera- 

jące duszę krzyki badanego. Kiedy wspom- 
nieni wywiadowcy weszli do kancelerji zo- 
baczyli, że «badany» Wojnicz leżał na zie- 
mi, wywiadowca Buczko klęczał na nim, a 
Malikowski bił go kolbą od rewolweru. 

Zamiechowski i Sergin nie przeszka- 
dzeli w kstiowaniu bezbronnego i wyszli 
do drugiego .pokoju. Po pewnym czasie 
Czterej żołnierze wynieśli Wojniczą z kan- 
celarji. Po godzinie biedna ofiara sadyzmu 

KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful, Ostrobramska 5) 

Miejski Kiiematógrać | 

оОМО 

|| <The Moon of Israel», w 
Or*"iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 

Parter — 

KASA CZYNNA; w niedzielę I Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta © godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. Śrtej. 

CENA BILETÓW: 

Dziś będzie wyświetlany film 

„KRÓLOWA NIEWOLNIKÓW" 
! wielki dramat biblijny w 6 częściach, 12 aktach, według poweści Rider Haggard'a 

roli głównej Marja Korda. 

60 gr., Balkon — 30 gr. 

  

  

  

wywiadowców już nie żyła. 
Śledztwo wykazało, że zamordowany 

Wojmcz miał złamane siedem żeber, mo- 
stek piersiowy, oraz rany tłuczone па ся- 
tem c'ele, 

Wszyscy wspomnieni wywiadowcy sta- 
wieni zo-tali przed sąd okręgowy, który pod 
przewodnictwem vice prezesa Owsianko w 
dniu 27 Vh r ub. orzekł, że za zadanie cęż- 
kiego uszkodzenia ciała powodującego 
śmierć badanego służbowo Wojnicza ska- 
zać wywiadowców KOP'u Malikowsk'eoo 
na pięć, a Buczko na Cztery l.ta więzienia 
ciężk ego z pozbawieniem praw stanu. 

Wywiadowcy Zamiechowski i Sergin 
za bezczynność władzy skazani zostali na 
sześć miesięcy więzieria każdy, przyczem 
Zamiechowskiemu kara ta zawieszona 70- 
stała na przeciąg lat pięciu 

Onegdej sprawa ta była "przedmiotem 
rozpraw Sydu  Apelzcyjoego, jednak na 
wniosek obrony została odrr'czona celem 
przeprowadzenia ekspertyzy lekarskiej dla 
zbadania sianu  poczytalneści Malikow- 
skiego. 

Malikowski, jak, twierdzi obrońca jego 
mec. Kulikows+i jest Chorym nerwowo i w 
okresie popełnienia inkryminowanego mu 
przestępstwa był kekainistą. 

Jednocześnie z iem sąd apelacyjny po" 
stenowił zawezwać na następne posiedze: 
nie świadka obrony B. Kulikowskiego. 

Wniosek obrońcy Buczka — mec. An- 
drejewa w przedmiocie zmiany środka zapo- 
biegawczego oraz obrońcy Zamiechowskie- 
go — mec. Szyszkowskiego 0 wyłączenie 
jego sprawy sąd prstanowił uchylić, 

Kino-Teatr 

2 „Heliós'* 
ul. Wileńska 38. 

NA. SCENIE: 
zaarigażować 
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Kino Kamera! ne 

„Polonia“ 
ul. A. Miekiewicza 22, 

Dyr. G. Slepjan. 

NA EKRANIE: Ulubien. 

FABRYKA "YE Ro TARMAŁEUTYCZNA 
„AP. KOWALSKI WaRszawa 

  

Dziśl Supersensacja dla Wilna! 
:. Mimo olbrzymich ko ztów udało się 
Światowej sławy francuskiego komika 

Harry Liedtke publiczn. w 

„Wiedeń, miasto moieh marzeń, 
Arcypikantne sceny! Seansy o godz, 4, ń, 8 110.15 

R 1BO 
jego pikantne partnerki, HARWEJ i KID 

ze swemi wspaniale tresowa' 
nemi ZWIERZĘTAMI. 

najnowszej swej Sztuce 

` 

Na ekranie: Žony i mężowie!! Jeżeli czujecie się zoudzeni w małzeństwie, jeżeli obawiście 
się ażeby wasze pożycie nie spows edniało zobacze e 

„Dołe i niedołe małżeństwa” qspiszk PRZECIW cNOCHH). 
Fascynujący dramat w 8 akiach z życia współczesnych młodych małżeństw, 

W rolach głównych: ELEANOR BOARDMAN i CONRA> NAGEL' 
g 

Występy słynnej 
operowej śpiewaczki Na scenie: Bialskiej w nowym 

reper'uarze. 

Poczytek O godz 4ej. Ostatni sears o 10.15. 
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  Jeszcze raz więc zi.uszony będzie sąd 
apelacyjny zetknąć się z tą ponurą zbrodnią 
alkoholików,  sadysiów będących przez 
ironję losu siióżami bezpieczeństwa na ru- 
bieży Polski. 

Satyr i rusałka przed sądem. 

Sześćdziecięcioczteroletni Mateusz Mic- 
kiewicz pomimo tego, że od dziesięciu lat 
był Żonaty nie miat dzieci. Powoli tęsknota 
do dziecka ustąpiła innemu uczuciu, miłości. 
Objektem gorącej miłości była dziecina, bra- 
tanica jego, 14 to letnia Genowefa : 

Nikt się też zbytnio nie dziwił, że dzia- 
dek obdarzaz ją względami, cukierkami i 
grzebuszkami. 

Dz ewczynka i dzładzio byli radzi i nic 
szczścia. 

Ale czas dużo może. Przeszódł kwartał, 
drugi, zaczął się trzeci. Genowetka przybla- 
dła jakoś, natomiast tu i owdzie robiła wra- 

  

Z powodu LIKW:DaCj! wyprzedaję 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONIE 4oyczoyeh 
K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 
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żenie osoby tęgiej. 2 
Choroba rozwijała się systematycznie i b 

w rezhltacie przyszedł na Świat syn. Tłusty 484 5 g 
krzyczący syneb, piętnastoletniej mamy. WSZELKIE WYROBY SKÓRZANE _ sz 

Zrobił się rejwach. Przyparia <do mu- = BR 
ru» dziewczynka-mama zeznała, że ojciem EB 
= MOCE JAY A Ja obietnica, po- w и ; a š Ś 
arowania krowy, kawałka ziemi oraz wy- 17 3 З 

dania jej zamąż. ė Ww. JU REWICZ Зв 
Uwierzyło biedne dziewczę. & : ф =.- 
Sprawa oparła się o sąd okręgowy, któ- %* były majster firmy p AWEŁ RUR ф В» 

ry w trybie uproszczonych (sędzia Strzałko) “+ Ža 
rczpoznawał ją 'w dniu wczoraiszym i wy- ė uprasza laskawą klijentelę zwracač się tylko * 5“ 
niósł wyrok skzujący krewkiego starca na pod adresem ė Žž 

szość miesięcy ЛС ЕИа т © ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. e 
ы * Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz * 8 

GNESEBEA & wykonywa reperacje zegarków i bižuterji po cenach 
WEBER s przystępnych. * 

IFARBUJ 
i BEZ GOTOWAN 

   

šalna Pasta 
Do Zebow 

OSZCZĘDNA GOSPODYNI 
UZYWADOFARBEDNANIA W DOMU 

WSZELKIE 
TKANINY 

IA 
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TYLKO WYPRÓBOWANE 
o0LAT 50 

BRAUNSA + 
BARWNIKI, | 

a 

    

   
  

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą | naj- 
wydatniejszą farbą do _ bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabyca. 

„DIABGLOG 
najlepsze w świecie wirówki (centry- 
fugi) do mieka, oryginalne szwedzkie, 

poleca 

  

  

D
o
n
a
 

vc
ia

 
w 

sk
ła
da
ch
 

ap
te
cz
. 

ny
ch

, 
fa

rb
, 

1 
my
dl
ar
ni
ac
h,
 

BEZ GOTOWANIA(NA ZIMNO 
W J4ŁKOLORACH —_ 

  

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły: 
nowa 21—6. w bramie na schody. 
Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

Wilnie podaje do 

w lokału Dyrekcji 
  

Biuro Techniczno - Handiowe 

J- KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
Adres tel. = «KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 
  

W ilejskiem, 
  Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna 1!-a 
Należność może być spłaconą 
ciągu 10 miesięcy. Kredyt bezpr 
centowy. Ządajcie broszury opisowe. I 
—————————— i! 
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В @0 techniczne „Elokirit 
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WARSZAWA. 

Institut de Beautė 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
ryszczy, plam na twąrzy. Masaż 
leczniczy. Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. i łupieżu. W,Z.P, 58, 

  

UŻYWAJ 

PASTYLKI zz 

  

   

    

WARSZAWA     
. 

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO. 

Odkurzacz. 
„_ lle człowiek musi się nacierpieć z 
powodu głupców! jestem przekonany, 
iż gdyby kogoś z nas zapytano, z 
kim wolałby mieć do czynienia: z 
głupcem czy oszustem—każdy napew- 
no wybrałby oszusta. 

W obronie przed cszustem mamy 
własny rozum, przytomność umysłu, 
spryt i spostrzegawczość, możemy 
wreszcie zastosować różne środki fał- 
szu i obiudy, słowem będzie to wal- 
ka równa. 

Lecz, jak walczyć z głupcem? 
Nigdy niewiadomo, co on ma za- 

miar uczynić, czy za chwilę rzuci się 
na nas z pięściami, czy też obejmie 
nas za szyję i zacznie całować, Któż 
wniknął w mroki tajemnic psychiki 
głupca? 

Oszust — to matematyka, podle- 
gająca pewnym ustalonym definicjom, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 

głupiec — to loterja, nielicząca się z blondyneczki... To ją tak zaciekawiło, 
żadnemi systemami i zasadami. nie ma pan pojęcia... Zaczęła mię 

wypytywać, ale nie jestem przecież 
* głupi—nic nie powiedziałem... Powia- 

Gzy znacie nowe aparaty tak zw. dam panu było bardzo wesoło... 
„odkurzacze*, Czy widzieliście kiedy, — Kto pana prosił, żeby pan o 
jak one pracują? tem mówił? 

Zupełnie jak człowiek, obdarzony — Nikt... właściwie—nikt... Cho- 
rozumem i energją, aparat taki wynaj- dziło tylko o intrygę... Powiadam par 
duje oazy k* u. nu, aż się rozpłakała, ale nic nie po- 

Z»  .uylko zbliży siędo jakie- wiedziałem... Nie zdradziłem pana... 
g  _akurzonego przedmiotu, a brud A odkurzacz syczał, Szukając 
znika i po chwili przedmiot błyszczy, miejsc zakurzonych. 
„jaśniej słońica*. Nie pozostawi naj- I patrząc na tę syzyfową pracę 
drobniejszego pyłku, wszystko wciąga pomyślałem sobie: . 
w swe štalowe pluca, ; — Dlaczego nikt nie wymyšli! ta- 

Pewnego dnia, kiedym siedział na kiego aparatu do zbierania głupców? 
kanapie i spokojnie obserwował pracę Ach, jak to dobrze byloby złapać 
tego aparatu, wszedł mój znajomy. wszystkich głupców z naszego mia- 

—Wie pan —rzekł mój znajomy, sta, wciągnąć ich głęboko... Oczyści- 
—wczoraj zaintrygowałem kapitalnie łoby się powietrze, lżej byłoby od- 
panią Tolę... i. dychać. 

— W jaki sposób? i 
— Powiedziałem jej, że widziałem 

pana wczoraj w towarzystwie pewnej 

% 

— Nie wiem sam co zrobić z te- 

ё PA] ine : 
Odbiorniki ы° есы5$с\ SKŁADOWE, 

, KASZLESZ. | 
| as 

MASZ BÓLE GARDŁA 

FABRYKA CHEM.FARMACEUTYCZNA 

B.KROGULECKI 

  | | NA. BATI jaj O z 
Hurt! Detail | W tel dostawą 

4 NAJTANSZE od 1 tony. 
ZRÓDŁO! Ceny najniższe. 

pokój Nr. 6. 
Jagiellcńska 3 m. 6, 

tel. 811.   
  Wilno, 

Wileńska 24 
Tel, Nr 1038. 

"M. Deu 
   

    

     
       
    

   

i NAGRODZONY 

MEDALAMI 
   RZEZIĘBIONY, 
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mi przeklętemi pięciuset morgami! — 
skarżył się przedemną jeden z moich 
przyjaciół, który odziedziczył niedaw- 
no majątek — okolica wilgotna, mo- 
czary, lasu niema, tylko kamienie i 
piasek, do rzeki dwadzieścia: wiorst, 
a do najbliższego miasta wiorst 
dwieście! 

Poskrobałem się po głowie i za- 
proponowałem; 

— Wiesz?.. mam pomysll.. Siadaj 
i pisz ogloszenie do gazet! 

Usiadł przy biurku: 
— No? i 
— Pisz: „Sprzedaję działy ziemi w 

miejscowości wilgotnej, zimnej, pozba- 
wienej wody. Lasu miema. Grunt 
piaszczysty. Dróg niema zupełnie, 
brak również pomocy lekarskiej. Naj- 
bliższe miasto w odległości 200 
wiorst. Miejscowość wybitnie mala- 
ryczna. Osoby, które życzą sobie ku- 
pić powyższe działy, zechcą zwrócić 
się do biura sprzedaży ziemi w ma- 
jątku: „Atojdi”, 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

MauSkuTŁCZNIELSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY ;ZĘBÓW, 

LAPTEKARŻ= 
2 TARNOPOLA 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 

o 1/VI 

       

   
CHŁMIKA 

     

  

      
Lwów: 

GLA 
TNT 

— Nie rozumiem... — oburzył się 
mój przyjaciel. — Kto odpowie na 
a ogłoszenie?.. Chyba jakiś du- 
reńt.. 

— Oczywiście. Ale pomyśl, jakie 
to będzie cudowne miejsce, gdzie 
zbiorą się wszyscy durnie, tworząc 
doskonale dobrany komplet. Ziemia 
twoja będzie właśnie takim odkurza- 
czem, który oczyści za jednym za- 
machem nasze miasto z głupców... 
Dopiero wtedy swobodnie odetchnie- 
уа 

— Ale przecież oni tam wymrą!.. 
Szkodał... | ‚ 

— Kogo szkoda?.. Głupców?, 
Niech umierają na zdrowiel | 

— A co to znaczy „Atojdi*? 
- - Przeczytaj wspak. 
— No, zobaczymy, co z tego bę- 

dzie, z 

] oczywiście udało się! 
Do biura majątku „Atojdi* posy« 

Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 23 
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ERO TENSION FTENOEDSCOCĄ 

(| | KOBIECE, WENE. 

Н prz. 

Ogloszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w mieszkaniem, komorne 

dn. 24 stycznia 1927 r. o godz. 12-ej 

lanka 25) odbędzie się przetarg ustny 
i za pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż działek etatowych, według 
obliczenia powierzchniowego, poszcze- 
gólnych drzew na pniu i materjalów 
drzewnych w śtanie wyrobionym 
nadleśnictwach: Wileńskiem, 
skiem, Braslawskiem, Druskienickiem, 

Oranskiem, 
skiem, Trockiem, Jeziorskiem i innych. 

Wykaz jednost: k licytacyjnych, wa- 
runki przetargowe, szematy umów i 
ofert są do przejrzenia w godzinach 
urzędowych w D. L.P. w Wilnie, 

Dyrekcja Lasów Państx owych 
° w Wilnie. 

W9000000600660600000605065000000000 koń 

GETT 
RUSSYANA! 

    

   
      

  

DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
PIASECZNY 

  
  

    

SUMY 
PIENIĘŻNE Et | 

lokujemy bardzo O a 

D. HK <Zach sobol ‚ Н. <Zachęta: 
Qdafska 6 R. SODOIOWA 

tel. 9 — 05. okazyjnie 
do sprzedania * 

I „LITS —7| 210 Aak6rek 
DOMY Kal įska 4, majątki, folwarki, AA 

place kupujemy— KU 
sprzedzjemy na 

warunkach bardzo 
dogodnych wóch kawa' erów 
Dom. H.K. poszukuje pokoju 

<ZACHĘTA» umeblowanego | 
Gdańska 6, tel. 9-05 | z onałem, elektrycz: 
  —==m NOŚCIĄ Or3% Z prawem 

korzystania z nowo" 
„Do wynajęcia _ czesnych wygód 
pokój umeblowany z Okolica placu Kates 
elektrycznością i opa- dralnego. Adresy 
łem. Wejścieniekrępu- składać dla A. F, w 
jące, Adres w Redzkcji bimize Grabowskiego, 

DOKTÓR Garbarska 1. 

D, TEO Student 
    

      

   
     

     

  

4 
NE, MOCZOPEC, © „AŚ 

od 10-1,żod 5-8 w. solidny 
DOKTÓR z dobrego domu 

L.Zeldowiczowa poszukuje pokoju przy 
rodzinie inteligentnej, 
najchętni.j z cało» 
dziennem utrzyma- 

niem. Zgłoszenia pod 
A. S. w Administacji 

<Slowa>+ 

RYCZNE i ehor, 
DRÓG MOCZ, 

12.2 1 ой 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 
w r, 

     
     r. Ši. 

      Ni OPOW 
Akuszerka Ss з A ar 16 k. m. Z 

Wi Smiatowska pa. PSE 
| przyjmuje od godz, 9 Oraz transm. ok. m. 

de 10, "Mickiewicza 30—80 m/m. okazyjnie 
46 m. 6 do sprzedania. 

WZP. Nr 63 Dowiedzić się: Mało- | 
SMEREK о Stefańska 23. 3 

Do sprzedania około Drukarnia  Kieckina, | 

400 pudow s'ana 

i k 4 pokoi | kon'czyn owego, co 

około 400 pu łóckiej Nr 4, Tamie 
lokale fabryczne do 

  

  

ydaje się miesz: 

dów siana wz swe 
się: ało-Stefańs| 1 

No“ Ni 23—2. Rozen, | 
oraz okolo RÓW Z aTa о 

2 Akuszerka 
słomy żytniej i jarej. M. BRZEZINA 
Szczegóły: Zakretowa > pe 
5В m. 1 od 6-7 Si: g. 9 rano do 7 wiecz, 

M. Wilenkin AGRONOM 
i Sk waler, lat 27 z 

” i „gk a a 
półka z ogr. odp. niczą w Bydgosz* 

Wilno, ul. Tatarska czy "= kilkuletnią 
20, dom własny pracą w dużych i 
Istnieje od 1843 r. i intensywnie prowa 
Fabryka i skład dzonych majątkach- 

mebli: poszukuje posady 
jadalne, sypialne, sa: rządcy samodzielneg: 
lony, gabinety, łóżka względnie pod dys 
niklowane i angiel- zycję samego właści” 
skie, kredensy, stoły, clela, Zgloszen a 
szafy, biurka, krzesła . Serkowski, Wilno 

  

      

      

   
   

    

  

dębowe i t, daj Mostowa 2/21. Aki amm с 
z A 1188 —PRZEDAM dużą 

piwarnię za 
bezcen Z powodu 

wyjazdu za 1 600 zł: 
tych z meblami iz 

zapłacone prawie za 
rok. Adres w zedakcji, 

Za 2.000 złotych 
wydzietżawie na 

prowincji berdzo zy» 
skowny interes gastro- 
nomiczny. Oferty dia. 
A. K. kierować do 
Biura -Ogłoszeń S, 

Jutana ni Niemiecka 4 

O WYNAJĘCIA 
D pokój umeDla: 

wany z elektrycze 
nością i opaem dla 
solianego pana, może 
być z utrzymaniem. 
Wejście niekrępujące.. 
Eweniaalne  wecyę 
ucznia lub dwóch na 
stancję. Ofiarna 4 m, 8 

wiadomości, iż w 

iasów (W. Pohu: 

w 
Rudni-     

Różankow- 

    

re NIN pm 
ortepan < 
kupić. Posredni- | 
wynagrodzenie. 

Szpitalna 7 m. 4. 
(w pobliżu zawala 

ORTEPIAN. 
OCZ „a 

F 0 zi. natych- 
miast do sprzedania. 
Nowogrodzka Nr Ż | 
m. 23 Trobowicz. 4 
——— 

s. wojskowa wyd. 
K przez P. K. U. 

Lida na imię 
Wincentego Bu 
skiego zam. w K 
leszczyźnie pow. Lid 

unieważnia się, 

  

  
j* 

    
   
   

      

    
       

    
   

        

   

  

pały się listy z zapytaniami i pro- 
pozycjami kupna. { 

Pytania były następujące: 
— Czy naprawdę niema tam 

pobliżu lasu?.. Jeżeli to prawda, w. 
takim razie proszę zatrzymać dlĄ 
mnie cztery najwilgotniejsze m 
giyż często wysycha mi w gardle, a 
lasu nie cierpię! \ 

Drugi jegomość pisał: 
— Zamawiam 10 morgów, ale na 

bardziej kamieniste i piasczyste, gd 
kamienie i piasek potrzebne mi są 
budowę domu. Zadatek wysyłam 
cztą. Proszę raz jeszcze wziąć 
uwagę, że chodzi mi o kami 
pe : 

ciągu miesiąca cały mająt 
„Atojdi* został wee aż. 

Odkurzacz pracował intensywnie. į 
bez wytchnienia... " > | 

kz tj 

i 
| 

|


