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Patrząc w przyszłość, stwierdzamy, 
że nadchodzą czasy doniosłej pracy 
twórczej narodu, która musi napra- 
wić błędy dotąd przy budowie Pań 

stwa popełniane i dać podstawę do 
jego dalszego rozwoju i utrwalenia. 

Byt i rozwój Państwa zależą od 

natychmiastowego przedsięwzięcia kro- 

ków, któreby wzmocniły zachwianą 

siłę odporną społeczeństwa, mamy 
bowiem przeświadczenie, że tak na 
skutek półtorawiekowej niewoli, jak i 

błędnego poczynania od chwili zmar- 

twychwstaaia Ojczyzny, zbyt. wiele 

rzeczy zostało zachwianych, a za mało 

jasno, wyraźnie postawionych. 
Polska wyrosła na etyce i kulturze 

chrześcijańskiej, w głębokiem pojęciu 
prawa i praworządności, które były 

podstawą cywilizacji rzymskiej. Ostat- 

nie jednak stulecie spaczyło podsta- 

wowe czynniki naszego życia pań- 

stwowego, ponadto zaś pierwsze 
ośmiolecie powojennej zawieruchy 

sprowadziło u nas hypertrofię par- 
tyjną, której skutkami stały się pry- 
wata, korupcja i tendencje konspira- 
cyjne. 

Te przesłanki prowadzą do wnios* 

ku, że krajowi nałeży zorganizować 

się w zrzeszenia jawne, oparte z jed: 

mej strony na zasadach kontynuowa- 
nia przeszłości, zachowania tego, co 
ona nam przekazała dobrego, z drli- 
giej zaś strony dostosowania žycia 
do nowych warunków pracy, organi- 

zacji gospodarczej i do ustalającego 
się po wojnie nowego współżycia z 

innymi narodami. 

W tym celu zawiązujemy „Polską 

"Organizację Zachowawczej Pracy Pań- 
stwowej* mającą objąć wszystkie 
warstwy narodu. 

Organizacja nasza, która ma za 

zadanie pracę na polu spolecznem, 

politycznem i gospodarczem, opiera 

się na następujących wytycznych za- 
sadach: 

Polska jest państwem katolickiem. 
Wspólnie przeżyte prześladowania 

Wiary Katolickiej i narodowości pol- 
skiej, tak zespoliły te awa pojęcia, że 
i dzisiaj po odrodzeniu się niepodleg- 
łej Ojczyzny, sprawy Kościoła Kato- 
lickiego, jego stanowisko w Państwie, 
jego rozkwit i jego wpływy są nie- 
wzruszonemi zasadami zachowawcze- 
go patrjotycznego odłamu Społeczeń- 
stwa Polskiego. 

Organizacja Zachowawczej Pracy 
Państwowej domagać się będzie: 

Zapewnienia Kościołowi Katolic- 
kiemu poszanowania zarówno ze 

strony społeczeństwa, jak i ze strony 

władz. Podniesienia poziomu Ducho* 

wieństwa Katolickiego tak, aby mo» 

gło sprostać zaszczytnemu swemu 

powołaniu. 
Uniezależnienia Kościcta Katolic- 

kiego pod względem materjalnym tak. 

aby żadne względy utylitarne nie 

mogły spaczyć jego pracy. 

Popierania wszelkich poczynań 
kulturalnych i oświatowych Ducho- 

wieństwa Katolickiego i zapewnienia 

mu odpowiedniego wpływu w  dzie- 
dzinie szkolnictwa, oraz gwarancji, iż 

ustawodawstwo państwowe katolic 

kiego prawa kanonicznego naruszyć 
nie móże. 

W myśl tychże polskich historycz- 
nych tradycyj pamiętamy o patrjoty- 
cznych zasługach względem Polski 
wyznawców Kościołów protestanckich, 

o dawnem bractwie broni z Polakami 
wyznającymi Islam, wreszcie © tem, 

że tolerencja Połski wobec innych 

wyznań była tak duża, że u nas SZU- 

kali przytułku starowiercy, uciekający 

od prześladowań we wlasnej Oj- 

czyžnie, 
W stosunku do innych wyznań 

Organizacja Zachowawczej Pracy Pań- 
stwowej stoi na gruncie całkowitego 
równouprawnienia, uważając wiarę za 

nietykalną i cenną indywidualną włas- 

ność i bronić będzie zasady, że każ- 

demu obywatelowi przysługuje prawa 
kultywowania swego wyznania i spra- 

DEKLARACJA 

wowania swych obrządków  religij- 
nych. 

Polska, mając znaczną domieszkę 

ludności niepolskiej, winna zabezpie- 
czyć zupełaą swobodę każdej naro- 

dowości Państwo Polskie zamieszku- 
jącejj z {ейпёт zastrzeżeniem, że 

swoboda tych narodowości w niczem 
nie uszczupii praw i stanu posiadania 

rdzennej większości polskiej oraz ca* 

łości i bezpieczeństwa Państwa. Przy: 

znając więc każdej narodowości nie- 

polskiej prawo kultywowania swoich 

tradycyj i języka nie należy dopusz- 

czać do separatystycznych względem 

Polski dążności i domagać się trzeba 

lojalności ze strony mniejszości naro* 
dowych. Organizacja Zachowawczej 

Pracy Państwowej stoi na stanowisku, 
że niedopuszczalnem jest sztuczne ze 

strony władz rozbudzanie nieistnieją- 

cej tendencji do separatyzmów naro- 

dowych. 

Powyższe stanowcze zastrzeżenia 
czyni Organizacja w poczuciu, że wszel- 
kie zabiegi myśli zachowawczej winne 
stać na straży idei potężnego narodo- 

wego Państwa Połskiego, promieniu- 
jącego swą działalnością w granicach 

zakreślonych tradycją polskiej kultury, 
opartej na przekazanych przeszłością 
zasadach państwowej, mocarstwowej 
myśli politycznej. 

Organizacja sprzeciwia się ustro- 
jowi, polegającemu na oddaniu losów 

Państwa w ręce najszerszych warstw 

społeczeństwa, niezdolnych do spel- ści do pracy lub starości, lecz swo» 
niania tych ważnych obowiązków i boda pracy musi być równocześnie 
ponoszenia za nie prawdziwej odpo- 

wiedzialności. 
Obecny system parlamentarny о- 

kazał się dla naszego Państwa zgub- 
nym i musi uledz zupełnemu prze- 
istoczeniu. Rola Sejmu musi być u- 
szczuplona i jego władza musi być 
częściowo przelana na inne czynniki. 

Głowa Państwa musi mieć odna- 
rodu powierzoną władzę rzeczywistą, 

jej prawa i atrybucje muszą być po- 

większone. Głowa Państwa powinna 
być instancją najwyższą, decydującą 
o poltyce rządu, powinna być regu- 
latorem między interesami Polski, jako 

całości, a interesami społeczeństwa 

w jego poszczególnych społecznychi 

gospodarczych warstwach. 

Dążąc do zwiększenia włądzy i 
autorytetu Głowy Państwa, Polska 
Organizacja Zachowawczej Pracy Pań- 
stwowej użnaje za logiczne dążenie 

do zmiany ustroju republikańskiego 
na monarchiczny, do którego uzdro- 
wienie naszego życia politycznego 

samo przez się doprowadzić winno, 

Przerost parlamentaryzmu i zła 

ordynacja wyborcza doprowadziły do 
rozwinięcia się partyjaictwa do ta- 

kich rozmiarów, że wszystkie spra- 

wy państwowe  decydowane — за 
wyłącznie z punktu widzenia in- 
teresów  partji. Niski poziom 
intelektualny i etyczny posłów seįmo- 
wych doprowadził do absurdów u- 
stawodawczych i do skandalicznej 

korupcji i prywaty, 

Naprawa może tylko być przepro- 

wadzoną drogą zmiany ordynacji wy- 
borczej. Zmiana ta musi iść w kie. 

runku usunięcia systemu głosowania 

na listy, zastępując go głosowaniem 
na jednostki, drogą podniesienia cen- 
zusu uprawnionych zarówno do czyn- 

nego, jak i biernego prawa wyboru. 
Nietykalność poselska musi być 

silnie ograniczona. Głowa Państwa 
musi uzyskać prawo rozwiązywania 

Sejmu, aRząd musi być przed nią 
odpowiedzialny. Senat złożony z jed- 

nostek, posiadających wyseki cenzus 

moralny i umysłowy, musi być w 

swoich prawach — co najmniej — 
zrównany z lzbą Poselską. 

Administracja musi być uprosz- 
czona i dostosowana zarówno do sta- 
nu gospodarczego i kulturałnego, jak 
i bogactwa kraju. Administracja mu- 

si być wolna od wszelkiego patryj- 

nictwa, względy polityczne nie powin- 

ny ułatwiać, ani utrudniać urzędniko-   
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Realizacja Soiorfprogramu 
BERLIN, 22, II, Pat Komisja wschodnia Reichstagu obradowała dzi- 

siaj nad programem doreźnej pomocy rządowej dla upośledzornej gospo- 
darczo ludności pogranicznych obszarów Rzeszy. W budżecie rządu Rze- 
szy preliminowano tytułem jednorazowej subwencji na cele gospodarczo- 
kulturalne dla szczególnie zagrożonych kresów łącznie 15 miljonów marek. 
Mówcy wszystkich partyj podkreślali jednozgodnie, że preliminowana suma 
nie wystarczy na zaspokojenia potrzeb pogranicza wschodniego. 

Na wniosek posła Bartschata uchwalono zażądać od rządu Rzeszy 
podwyższenia preliminowanej powyżej kwoty dla pogranicza wschodniego 
dó wysokości 27 i pół miljona marek jak również domagać się, aby rząd 
przyjął na siebie odpowiedzialność za wierzytelności powstałe przy tran- 
zakcjach zawartych zagranicą przez przedsiębiorstwa znajdujące się na 
obszarach wschodnich i to do wysokości 60,000,000 marek. 

Obydwa te wnioski przejdą obecnie pod obrady komisji budżetowej 
Reichstagu. Ponadto przyjęto wnioski dotyczące ułatwień komunikacyj- 
nych na wschodzie oraz opracowania szczegółowego programu robót 
publicznych na pograniczu wschodniem. 

wi otrzymywania stanowiska według je- 

go kwalifikacji. 
Polska Organizacja Zachowaw- 

czej Pracy Państwowej pracować bę- 

dzie nad rozwojem Samorządów, któ- 

rych jest zwolenniczką, lecz budowa 

Samorządów winna być oparta na 

przedstawicielstwie interesów gospo- 

darczych. 
Te zasadnicze postulaty, tyczące 

się religii, narodu, kultury i ustroju 

państwowego, dadzą się wcielić w 

życie i utrwalić jedynie przy rozum- 
nem i ostrożnem założeniu podstaw ° A 

życia gospodarczego kraju, do któ- Niezwy kły atak na Hindenburga, 

rych muszą być dostosowane wszel- BERLIN, 22—1!. Pat. W czasie dzisiejszej dyskusji budżetowej w 
kie instytucje państwowe, pod wzglę- Reichstagu, komunista Hoernel postawił wniosek o skreślenie uposażenia 
dem gospodarczym, wykonawczym i prezydenta Hindenburga motywując swoje zdanie tem, że prezydent na- 
społecznym. wet przy 8-godzinowym dniu pracy zarabia dziennie sto razy więcej niż 

Ё robotnik przemysłowy. W obronie prezydenta przemawiał wice-kanclerz i 
Krytyczne położenie gospodarcze minister sprawiedliwości Hergt, wyrażając ubolewanie z powodu ńiezwy- 

Polski wywolane zostało demago- kłego w dziejach parlamentu niemieckiego zaatakowania powszechnie 

giczaemi poczynaniami, a przede- szanownej osoby przedstawiciela i orędownika jedności państwowej Nie- 
wszystkiem przez naruszenie prawa miec. Budżet prezydenta przeciw głosom komunistów uchwalono bez 

rę > zmian, 
własności i przez niedostosowane do LSDS 

6 dawst ° i aż Dlaczego Gdańsk zerwał rokowania. ochronie pracy. Organizacja wyznaje 
zasady, iż prawo własności, przyro- GDAŃSK, 22 il. (tej. wł.) W dzisiejszej prasie gdańskiej ukazał się 
dzone człowiekowi, jest moralną i szereg rewelacyjnych artykułów wwa właściwe przyczyny zerwa” 
materjalną podstawą bytu. rodziny į aaa dansk szokować z Paaki. 4 imis я шз\і‹а:иіе ej 

> с aš i akt odrzucenia przez senat w. m, Gdańska akcji pojednawczej 
społeczeństwa, wszelkie Rt EG wysokiego komisarza i dowodzi, że postępowanie senalu podyktowane jest nie go uważa za zamach przeciwko tyjko względami politycznemi, 
Narodowi i Państwu. Zdaniem Baltische Presse główną przyczynę rozbicia się rokowań w 

Prawodawstwe pracy winno za. sprawie monopolu tytuniowego i układu celnego upatrywać nałeży w zde- 
bezpieczać warstwy pracujące od wy- Cydowanej woli senatu wolnego miasta zmierzającej do wykluczenia pol- 
ka S dE i 2 skich kół gospodarczych od udziału w międzynarodowem konsorcjum dla 

atai i i ‚ 2 ‹ 

nie na wypadek choroby, niezdolno- Pojęce jndywidualnego udzialu. niesłojącego w. żadnym słoowaku da gi 
gospodarczej, jaką Polska w Gdańsku odegrywać powinna. . 

Artykuł posła niemieckiego do sejmu gdańskiego Letza zamieszczo* 
ny w ara ga ace, Molkatinus: bez Paradsk demaskuje wrogą Pol- 

-.. sce poli acjonalistycznego senatu i jego - 
р_гахчофшішг PN Polsce, I a. s ia ii ai a ad Baz: 
kiego nie posiada żadne inne pań- do ewentualnie oczekiwanego w najbliższej przyszłości powrotu 
stwo, czyni Polskę bezsilną wobec Gdańską do Rzeszy niemieckiej. 
konkurencji międzynarodowej i pto- 

wadzi jej produkcję do nieuniknione- 

go bankructwa. 

Produkcja rolnicza obecnie silnie 
zanika i niedługo nie wystarczy na 

własne potrzeby, wobec corocznego 

znacznego przyrostu ludności. Z dru- 
giej strony wobec jakości ziemi, któ- 

rej produkcja przy umiejętnej i pie- 

czołowitej ze strony Państwa gospo- 
darce, może być zdwojona, rolnictwo 

podniesione na wysoki stopień, a bę- 

dące warsztatem pracy 70 proc, lud- 

ności, może szybko stać się funda- 
mentem pomyślności i potęgi Pań- 
stwa, przez danie podstaw do stale 
korzystnego bilansu handlowego i 
przez stworzenie zasobnego węwnętrz- 

nego rynku zbytu dla przemysłu i 

umożliwienia mu przez to zwiększe« 

nia własnej wytwórezości. Produkcja 

rolnicza powinna być także z tego 

powodu wszelkim sposobem wzmoce 
niona, że na niej opiera się zabez- 

pieczenie wyżywienia armji, zwłaszcza 

w czasie wojny, staje się więc ona 

kapitalną podstawą obrony Państwa. 
Organizacja, uznając niedoskona- 

łość ustroju rolnego w kraju, uważa, 
że naprawa tego ustroju jest postu: 
later: pierwszorzędnej wagi, lecz win- 

na być przeprowadzoną zgodnie Z 

interesem Państwa, a nie być wyzy* 

skiwaną jako hasło demagogiczne. 

Niemniej doniosłym jest rozwój 
polskiego przemysłu i handlu. Nawet 

w kraju przeważnie rolniczym, po* 

myślność gospodarcza nie może jedao- 

stronnie opierać się na rolnictwie, na- 

rażonem na klęski żywiołowe i lata 
nieurodzaju. Dopiero jednoczesny 
rozwój przemysłu i handlu zapewni 

Państwu stały czynny bilans handio- 
wy, równowagę budżetu, a przez U- 

sunięcie widma bezrobocia i ogólny 
dostatek, spokój i harmonję społecz- 

ną. Przestaną tem samem grozić Pol- 

sce idące od wschodu  nieszczyciel- 

skie hasła. 

W obecnej chwili całe gospodar- 

stwo narodowe cierpi na brak kapi- 

tału obrotowego, na niedoskonałość 

pracy, na wadliwą administrację, a w 

końcu na nadmiar świadczeń socjal- 

nych i na niedostateczną wydajność zie dła zabezpieczenia długich i na- 

pracy. Wszystkie te wady powinny rażonych granie Państwa. Organiza- 

być zwalczane przez Państwo równo- cją nasza zatem przeciwstawia się 

zagwarantowana całkowicie. Obecne 

Litwinow o stosunkach z Anglją, 
MOSKWA, 221. PAT. W odpowiedzi na interpelację w sprawie sto- 

sunków rosyjsko-angielskich Litwinow oświadczył, że rząd sowiecki gotów 
jest przystąpić do pokojowego rozwiązania wszystkich zagadnień w dro- 
dze rokowań. Między rządem sowieckim a rządem angielskim istnieje układ, 
aby skargi dotyczące naruszenia układów angielsko-sowieckich były wno- 
szone poszczególnie a nie zbiorowo. Rząd angielski nie zgłosił zażalenia 
w żadnym wypadku, natomiast ministrowie angielscy w mowach swoich i 
w prasie wytaczają przeciwko Sowietom zarzuty natury ogólnej, 

Szanghaj na linji ognia. 
SZANGHAJ, 22 ll. PAT. Kanonierki chińskie usiłowały bezskutecznie 

bombardować arsenał w Kianghan. Niezwłocznie po rozpoczęciu bumbar- 
dowania zmobilizowane zostały wszystkie morskie siły angielskie oraz 
samochody pancerne. Strzelcy marynarki francuskiej uzbrojeni w karabiny 
maszynowe zajęli ulice prowadzące do chińskiej dzieinicy Szanghaju oraz 
wszystkie punkty strategiczne na pograniczu koncesji francuskiej. Po 
bombardowaniu Kianghaa przez kanonierki chińskie, krążowniki francuskie 
<Marne» i «Alerte» skierowały działa na kanonierki chińskie jednakże nie 
dały ognia. 

Eksplozje w koncesjach cudzoziemskich. 

SZANGHAJ, 22—II. Pat. Na obszarze koncesji francuskiej eksplodo- 
walo 5 nabojów armatnich. 5 innych nabojów eksplodowzło w dzielnicy 
tubylców. Wszystkie francuskie oddziały obronne zosiały zmobilizowane. 

Na ulicach Szanghaju; 

LONDYN, 22.11. PAT, Według wiadomości z Szanghaju, strajk powszech- 
ny objął zgórą 100.000 robotników. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że strajk 
ma podłoże polityczne i wywołany został przez powszechny związek robotai- 
czy celem zamanifestowania zwycięstw wojsk kantońskich. Na obszarze kon- 
cesyj migdzynarodowych i dzielnicy miądzynarodowej w Szanghaju utrzyma- 
no spokój. Instytucje użyteczności publicznej pracują dzięki oddziałom ochot- 
niczym, które zastąpiły strajkujących. W dzielnicy chińskiej władze wojskowe 
chińskie postępują z całą bezwzględnością wobeć terorystów i agitatorów. 
Każdy przychwycony na gorącym uczynku agitowania zostaje ścięty. W ten 
sposób stracono w dzielnicy chińskiej przeszło 1.000 osób. 

miernie, a tam, gdzie są konieczne 

ofiary, to takowe muszą być wyma- 

gane od wszystkich obywateli w spra- 
wiedliwym stosunku. Zwłaszcza w dzie- 

dzinie podatkowej stosowanie zasady 
progresji powinno być stanowczo 
ograniczone, a przy niektórych po- 

datkach zupełnie zaniechane. 

Wobec postulatów wyżej wymie- 

nionych, będziemy w możności speł- 

nić obowiązek narodowy względem 

armji, co do której stawiamy postulat, 
że ma dosięgnąć jaknajszybciej naj. 
wyższego poziomu wyszkolenia, dys- 

cypliny i techniki, nie tylko dla u- 

trzymania tradycji zdawna ustalonej 
na świecie sławy polskiego żołnierza, 

dzie rozbrojeniowej, przyczem jednak 

stanowczo się wypowiada, że siła 

zbrojna, aby mogła 

swemu zdaniu i obowiązkom, nie mo- 
że bezwzględnie brać udziału w žy- 

ciu poliły znem. 

Organizacja dążyć będzie do ze- 
szolenia na powyższych zasadach 
wszystkich elementów i  organizacyj 
zachowawczych w kraju, za pomocą 
wspólnej pracy nad zagadnieniami 

politycznemi i ekonomicznemi, jakie 
stoją przed narodem polskim. 

Kilka _ miesięcy temu podaliśmy 
podobną deklarację Wileńskiej O r g. 
Z.P. Państw. Deklaracja podobna uzupeł- 
niona i zmieniona w niektórych ustępach, 
jest deklaracją przyjętą jako wspólna plai- 
forma ideowa po połączeniu się Wileńskiej 
Org. Z. P. Państw. z bratnią Polską Orga- 
nizącją Zachowawczą w Warszawie. 

ET PARZE ZE PBC REZ OREIRO TOEIC TEZ STR EE TY SIPS Idealna Pa 

wszelkiej międzynarodowej propagan- Krem Perłowy 

odpowiedzieć | 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska Э8 

ui. Rynek 19 

STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ш! Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24, 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

Sejm i Rząd. 
Min. Czechowicz o zagadnie- 

niach gospodarczych. 

Na najbliższem plenarnem  posie- 
dzeniu senatu, przy omawianiu bud- 
żetu, zabierze głos minister Skarbu, 
Czechowicz, Minister Skarbu wygłosi 
expose, w którem poruszy zagadnie- 
nia gospodarcze państwa, a nie #- 
nansowe, jak to miało miejsce о- 
statnio, 

Związkowa taryfa polsko-wę- | 
. gierska, 

BUDAPESZT, 22 II. PAT. Bawi 
tu pod przewodnictwem naczelnika 
wydziału p. Swigosta polska delegacja 
kolejowa celem opracowania związko: 
wej taryfy kolejowej polsko-węgier- 
skiej. W obradach, które potrwają 
dwa tygodnie, biorą udział delegaci 
węgierscy i czechosłowaccy. Delegacja 
niemiecka przysłała usprawiedliwienie 
swej nieobecności. 

Obniżenie stopy procentowej, 

„WARSZAWA, 22 Il. PAT. Banki 
państwowe t. j. Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Państwowy Bank Rolny 
w związku ze zniżeniem stopy pro- 
centowej Banku Polskiego w najbliż- 
Szym czasie zniżą stopę od udzielo- 
nych kredytów na 11 proc. w sto- 
sunku rocznymi. 

odszkodowanie A majątki 
wywlaszczone na cele osad- 

nictwa. й 

WARSZAWA, 22,11 PAT. Sprawa 
ustawodawczego uregulowania spo- 
sobu wynagrodzenia za majątki ziem- 
skie przejęte na Kresach Wschodnich 
na cele osadnictwa wojskowego, aktu- 
alna już od dłuższego czasu, weszła 
obecnie w nową fazę i zostanie dzięki 
stanowisku ministra reform rolnych 
d-ra W. Staniewicza niebawem za- 
łatwiona. Projekt odnośnego rozpo- 
rządzenia Pana Prezydenta Rzeczypo* 
spolitej został rozesłany celem uzgod- 
nienia do wszystkich ministrów. 

Projekt ten zmierza do zastoso- 
wania zasad, szacunku i sposobu wy- 
nagrodzenia przewidzianych w usta- 
wie o wykonaniu reformy rolnej z tą 
zmianą, iż przewidziane w tej ustawie 
wypłaty gotówkowe zastąpione zostały 
przez wżdznię skryptów dłużnych 
Skarbu Państwa wykupywanych w 
ciągu kilku lat z odpowiedniem opro- 
centowaniem. 

Wobec tego, że wydane rozpo- 
rządzenie napoikało na terenie mię» 
dzyministerjalnym na trudności, p. 
minister reform rolnych zgłosił w 
Radzie Ministrów wniosek nagły w 
sprawie ustalenia zasad wypłat wy- 
nagrodzenia za te nieruchomości, 
uważając kwestję za niezmiernie pil- 
ną tak ze względów zasadniczych jak 
i specjalnie swego zakresu działania, 
nieuregulowanie bowiem tej sprawy 
uniemożliwia w dużej ilości wypad- 
ków przepisanie tytułu płatności na 
nabywców gruntów przy parcelacji, a 
w pierwszym rzędzie na osadników, 
co powoduje w konsekwencji ujemne 
skutki dła stanu gospodarczego no- 
wonabywców, gdyż uniemożliwia im 
korzystanie z kredytów wymagają- 
cych zabezpieczenia hipotecznego. 

Po ustaleniu tych zasad przez 
Radę Ministrów zostanie opracawany 
w M-stwie Reform Rolnych projekt 
ustawodawczy. 

NADESŁANE, 

sta do zębów. 

  

Ihnatowicz Lwów, 
     
Bo siedu olosennego: 

Owies żółty Lochowa 
Ji odsiew, 

Owies rychlik Sobieszyński 
w odsięwach i oryginałny, | 

Jęczmień Marchijski 4-rzędo- 
wy ll odsiew oryg, Heinego, 

Zboża oryginalne Svalófskie, 
Koniczyny, seradela oraz inne 
nasiona pastewne 

połeca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr. 9, 

Adr. tel. „Rolnicze“, tel. 323, 
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-- ECHA KRAJOWE 

  

Rada Opiek. Kresowa. 
m. Miadzioł, pow. Postawski. 

W dniu 19-go lutego r.b. w miej- 
scowym «Domu Ludowym» R. O. K. 
wobec licznie zebranej publiczności, 
jak miejscowej tak i zamiejscowej, 
wśród której znajdował się również 
i przedstawiciel p. Kazimierz Peta- 
szewski, zostało uroczyście zademon- 
strowane poraz pierwszy w Miadziole 
«Radjos, które stanowi własność miej- 
scowego koła R. O. K. specjalnie za- 
kupione dia użytku miejscowego spo- 
łeczeństwa... Radjo nie byle jakie, bo 
6-cio lampowe z głośnikiem, może 
nawet jedyne w całym powiecie. To 
też gdy dały się słyszeć poraz pierw- 
szy głosy wydobywające się z tuby 6 
głośnika warszawskich prelegentów, 
muzyka i śpiew (wieczór ten poświę- 
cony był jedynie Warszawie) nie było 
końca podziwów między słuchaczami... 
A słuchano i słuchano aż do późna 
w noc, wychwalając tych, którzy się 
przyczynili do sprowadzenia tegoż 
radjo do Miadzioła. # ь 

Zaś dla urozmaicenia wieczoru, 
urządzono zabawę taneczną, która w 
zgodnem i miłem gronie przeciągnęła 
się aż do białego dnia; przeplatana 
przeróżnemi niespodziankami wśród 
których najwięcej miały powodzenia 
fantowa loterja i obfity bufet, natu- 
ralnie bez alkoholu, pod niestrudzo- 
nem kierownictwem członkini domu lu- 
dowego p. Anieli Daniłowej. 

Należy nadmienić, iż myśl podjęta 
swego czasu przez byłego wójta p. 
Domarackiego o wybudowaniu wła- 
snego gmachu pod Dom Ludowy 
realizuje się przy wydatnej pomocy 
obecnego wójta p. Aleksandra Hałko 
i sekretarza gminy p. Ciupińskiego, 
narazie w zwózce odpowiedniego bu- 
dulcu i opracowywaniu specjalnego 
planu przez R. O. K. w Wilnie, zaś 
praca fundamentalna rozpocznie się 
już napewno wczesną wiosną r. b. 

Szczęść Boże! 

Włodzimierz Kazimirski. 

OSZMIANA. 

— Z działalności organizacji 
przysposobiena wojskowego i 
wychowania fizycznego. Zainicjo- 
wana przez wojewodę wileńskiego w r. 
ubiegłym na terenie województwa 
akcja w kierunku ożywienia działalno- 
ści organizacji przysposobienia woj- 
skowego i wychowania fizycznego, 
spowodowała utworzenie się Powia- 
towych Komitetów P. W. i W, F. Ko: 
mitety te, działając w _ najbliższym 
kontakcie z władzami wojewódzkiemi, 
rozwijają coraz żywszą działalność, 
o której świadczy rosnące wśród spo- 
łeczeństwa miejscowego zaintereso - 
wanie się ideą przysposobienia woj: 
skowego. ; 

W powiecie Oszmiańskim oprócz 
Komitetu Powiatowego pod przewo- 
dnictwem Starosty, w każdej gminie 
zalożone zostały komitety gminne, 
zajmujące się propagandą przysposo- 
bienia wojskowego wśród ludności. 
Na terenie powiatu prowadzone są 
prace w 30 oddziałach, liczących ogó- 
łem 771 członków, rekrutujących się 
z pośród młodzieży. W tej liczbie 
mieści się 14 organizacyj „Strzelca*, 
2 organizacje „Związku Młodzieży 
Wiejskiej", resztę stanowią organiza- 
cje „Hufca” i „Związku  Harcerskie- 
go* przy zakładach naukowych. Ćwi- 
czenia odbywają się 2 razy tygodnio- 
wo w oddziałach składających się z 
młodzieży szkolnej albo cG święto 
w organizacjach młodzieży wiejskiej. 
Latem r. ub. urządzone były 2-dnio- 
we gry wojenne na szlaku Oszmia- 
na — Boruny, w których wzięło 
udział około 300 członków organiza- 
cji P. W. i W. F. Powiatowy Komi- 
tet uzyskał kilka placów dla ćwiczeń 
wojskowych i sportowych oraz strzel- 
nic, a mianowicie w Solach, Dziewie- 
niszkach, GQraużyszkach i w Krewie. 

W związku ze wstawieniem do 

budżetu 1927-1928 roku przez samo. 
rządy gminne i Sejmik Powiatowy 
kwoty 10800 złotych na cele P. W. 
oczekiwać nałeży dalszego rozwoju 
tej akcji i stopniowej realizacji pla- 
nów Komitetu Powiatowego, który 
projektuje budowę domów dla odby- 
wania ćwiczeń, posiedzeń i odczytów, 
urządzenie większej ilości placów 
sportowych, nabywanie sprzętu it. p. 

ŁYNTUPY. 

— Odczyty w domu ludowym 
ROK. Nowa rzeźnia miejska. Po- 
wstanie straży ogniowej w Po- 
lesiu. Zorganizowany niedawno i po- 
święcony w dniu 6 stycznia rb. dom 
ludowy ROK. w Łyatupach powiatu 
więciańiskiego przejawia już intensyw- 

ną działalność kulturalno oświatową. 
Prócz tego, że gromadzi on co wie- 
czór sporą ilość czylelnikėw gazet 
i książek wydawanych w bibljotece, 
ostatnio zorganizowane zostały dwa 
udczyty, 

W niedzielę 12 bm. wójt miejsco- 
wy wygłosił odczyt „O twórczości 
Mickiewicza”, a w sobotę 19 bm. 
kolejny odczyt n. t. „Zgubna dzia- 
łalność alkoholu". 

Niewielka salka domu ludowego 
nie mogła pomieścić wszystkich słu- 
chaczy, wobec czego odczyt był po 
wtórzony w ubiegłą niedzielę. Od- 
czyt ten ilustrowany był przezro- 
czami. 

Poczynając od poniedziałku 21 bm. 
instruktorka szycia i kroiu delegowa- 
na przez Radę Opiekuńczą Kresową, 
rozpoczęła kurs szycia i kroju. 

Dotychczas zapisało się na ten 
kurs trzy „zieści kobiet. 

Wykłady odbywać się będą co- 
dzie .nie od 9—11 rano i od 3—6 po 
południu. 

Z zezwolenia Starostwa Swięciań- 
skiego zorganizowana została w Łyn- 
tupach rzeźnia miejska, dozór sani- 
tarny nad którą powierzony został 
felczerowi miejscowemu p. Konstante- 
mu Bohdziulowi. 

W ubiegły wtorek zarżnięto w 
rzeźni czterdzieści sztuk owiec. 

Władze Starościńskie  zarejestra- 
wały statut straży ogniowej ochotni- 
czej powstałej we wsi Polesie. 

ŚWIĘCIANY. 
— Wilki w powiatach. W po: 

wiatach Święciańskim, Dziśnieńskim i 
Wilejskim z momentem nastania sil- 
nych mrozów, wzmogło się niebez- 
pieczeństwo wilków. . 

Drapieżniki wyciskani przez zimno i 
głód ze swoich kryjówek przybliżają 
się wieczorami do osiedli ludzkich i 
unoszą owce i świnie, podkopujac się 
pod chlewy. 

Ostatnio doszło do tego, że fur- 
mani odmawiają się jechać w „porze 
nocnej w okolice zalesione. 

POSTAWY. 
— (t) Zmiany granic gmin w 

an Postawskim. 
praw Wewnętrznych wydało rozpo- 

rządzenie w przedmiocie zmian gra- 
nic gmin wiejskich mna terenie woje- 
wództwa Wileńskiego. Zmiany te do- 
tyczą pow. Postawskiego i przesu- 
nięcia te polegają na tem, że szereg 
wsi, zaścianków i majątków ziem- 
skich wyłączone zostaną z jednej 
gminy i włączone do drugiej. 

Gminy wiejskie Jasiewo i Zana- 
rocze zostaly calkowicie zniesione, 
natomiast utworzona została gmina 
wiejska W/oropajewo. 

Rozporządzenie te wchodzi w siłę 
w dniu 1 kwietnia 1927 r. 

— (t) Gmina Minkowicze o- 
trzymała nową nazwę. W. myśl 
rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych gmina Minkowicze 
pow. Postawskiego z dniem 1-go 
kwietnia r. b. otrzyma nową nazwę 
i od tego terminu figurować będzie 
na mapie Poiski jako gmina Hruz- 
dowo. 

Ministerstwo * 

КО wo 

Ruėi Polakėo z Rosji sowieckiej, 
Według doniesień z Mińska, władze sowieckie rozpo'zęły 

rejestrację wszystkich Poląków, zamieszkujących w pobliżu 
granicy sowieckiej. Rejestracja przeprowadzana jest bardzo 
szczegółowo. Przytem Polacy są internowani przez G. P. U— 
Według krążących poglosek rejestracje pozostają w związku z 
zamiarem wysłania wszystkich Polaków w głąb Rosji sow. 

Bezcenny skarb w składach „Krasnawo 
Treugolnika“. 

LENINGRAD, 22 II. (Radjo) Rosta donosi: W jednym ze składów ekspe- 
dycji technicznej fabryki „Krasnyj Treugolnik* znaleziono skarb składający się 
ze zlota, srebra i brylantów. W związku z tem miejscowe GPU. dokonało 
śledztwa na fabryce. Jak wynika z oświadczeń starych pracowników fabryki, 
przed rewolucją ze wspomnianego składu korzystali akcjonarjusze, chowając 
tam na czas wyjazdu z Petersburga swe kosztowności, przyczem pilnował 
tych kosztowności zawsze główny kasjer Isajew. Po rewolucji, przed mcieczką 
z terytorjam ZSSS. akcjonarjasze ci również poruczyli opiekę nad swymi kosz- 
townościami Isajewowi. Nikt prócz Isajewa nie wiedział o istnieniu tego schro- 
niska. Wobec powy'szych rezultatów śledztwa Isajew, który pracował na fabryce 
od 1914 r' został oddany pod sąd jako oskarżony o to, iż powodując się inte- 
resem osobistym zataił takt istnienia wspomniawego opancerzonego składu. 

OTNDZEGZZT 

Włochy nie będą się rozbrajać. 
Odrzucenie memorandum Coolidge'a. 

RZYM, 22 ii. PAT. Dino Grandi, podsekretarz stanu ministerstwa 
spraw zagranicznych, wręczył ambasadorowi Stanów Zjednoczonych p. 
Fiechterowi odpowiedź rządu włoskiego na memorandum prezydenta 
Coolidge'a w sprawie ograniczenia zbrojeń na morzu. 

Rząd włoski zaznacza na wstępie, że ocenia całkowicie podniosłe 
idee jakiemi kierował się prezydent Coolidge. W odpowiedzi na propo- 
zycję oddzielnego uregulowania sprawy zbrojeń morskich w sensie ogra- 
niczenia budowy mniejszych okrętów, które nie były brane pod uwagę 
przy zawieraniu traktatu w r. 1922, rząd włoski stwierdza, że zasadniczo 
oraz o ile chodzi o kontynent europejski, punkt widzenia rządu włoskiego 
jest tego rodzaju, iż istnieje niezaprzeczalna współrzędność pomiędzy po* 
szczególnemi dziedzinami zbrojeń w stosunku do każdego mocarstwa i 
że ponadto niemożliwą jest rzeczą stosować częściowe zarządzenia jedyne 
do 5 ciu wielkich mocarstw morskich. Rząd włoski jest zdania, że ograni- 
czenie zbrojeń, o ile ma być skutecznę, musi być powszechne, przypomi- 
nając, że mniejsze p'ństwa morskie nie poszły za przykladem  Waszyng- 
tonu oraz, że konferencja odbyta w Kzymie w r. 1924 w sprawie rozsze- 
rzenia zasad traktatu waszyngtońskiego na państwa, które nie podpisały 
tego traktatu, nie doprowadziła do pomyślnego wyniku. 

Co się tyczy specjalnie Włoch, rząd włoski powołuje się na wzglę- 
dy geograficzne zaznaczając, że o ile Stany Zjednoczońe wobec korzyst- 
nej sytuacji geograficznej mogły ograniczyć swe zbrojenia na lądzie do 
minimum, Włochy znajdując się w niekorzystnem położeniu geograficznem 
nie mogły bez poważnego ryzyka zgodzić się na wiążące je ograniczenia 
na morskich, które już obecnie nie wystarczają na potrzeby obrony 
raju. 

Ze względu na wyłuszczone powyżej motywy, zaznacza na końcu od- 
powiedź, rząd Jego Królewskiej Mości ufa, iż rząd Stanów Zjednoczonych 
zechce zdać sobie sprawę z powodów, z których nie mogą, ku swemu 
ubolewaniu, przyłączyć się do propozycji zawartej w memorandum prezy: 
denta Coolidge'a z dn. 10 lutego. 

Anglja naradza się z dominjami. 
LONDYN, 22. Il. Pat. Mówiąc o stanowisku rządu w sprawie pro- 

pozycyj rozbrojeniowych prez. Coolidge'a, premjer Baldwin oświadczył 
dziś w Izbie Gmin, iż natychmiast po uzgodnieniu pogłądów rządu z po- 
glądami rządów dominjałnych, udzielona zostanie odpowiedź na notę pre. 
zydenta Coolidge'a. Tekst tej noty zakomunikowany zostanie we właściwym 
czasie izbom parlamentu. 

Współdziałanie Włoch z Anglją. 
ANGORA, 22. il. Pat. Genewski korespondent Agencji Anatolijskiej 

zapewnia, jakoby Anglja miała pozostawić Włochom swobodę działania 
J Aj do Turcji wzamian za współdziałanie Włoch w sprawie 

iūskie; 

Ameryka będzie rokować z Chinami. 
WARZYNGTON, 22 II. PAT. Izba reprezentantów uchwaliła 259-iu 

głosami przeciwko 44 rezolucję domagając się, aby prezydent Coolidge 
nawiązał rokowania z Chinami nie oglądając się na inne państwa. Rezo- 
lucja ta zostala przesłana senatowi, 

Parlamentarżyści polscy we Francji. 
PARYŻ, 22 II. PAT. Odbyło się przy niezwykle licznym skł-dzie 

członków zebranie grupy parlamentarnej francusko-polskiej poświęcone 
ostatecznej organizacji wycieczki do Francji parlamentarzystów polskich. 
bag * polska przybędzie dn. 25 lutego o godz. 10-tej rano do Stras- 
urga. 

Przysposobienie wojskowe we Francji. 
PARYŻ, 22, Il. PAT. Komisja wojskowa Izba Deputowanych przy- 

jęła z zastrzeżeniem szeregu zmian całość projektu o powszechnej orga- 
nizacji narodu w czasie wojny. 

Traktat handlowy polsko-łotewski. 
RYGA, 22 II. PAT. Poseł polski dr. Łukaszewicz złożył w tutejszem 

ministerstwie spraw zagranicznych projekt traktatu handlowego pomiędzy 
Polską a Łotwą. 

ZA TRUMNĄ Ś P. JANA BASANOWICZA 

  

Postępują (od Jewej ku prawej): Stefan 
QOisejko, ). Wiłejszys, burmistrz Kowna, 

Kajrys, poseł na sejm kowieński, dr. 
M. Birżyszka. rektor uniw. kowieńskie- 

go, Żemajtis, prof uniw. kowieńskiego. 

  

L posiedzenia Sejmiku 
Wileńsko-Trockiego, 

W ubiegłą niedzielę odbyło się 
posiedzenie sejmiku Wileńsko-Troc- 
kicgo pod przewodnictwem starosty 
p. L. Witkowskiego. Na posiedzenie 
przybyli wszyscy członkowie, w licz: 
bie trzydestu ośmiu. W myś! ustano- 
wionego porządku dziennego w pierwe 
szym rzędzie wysluchano sprawozda- 
nia z działalności wydziału powiato- 
wego za rok ubiegły. - ) 

W okresie tym uruchomiono szko- 
łę rolniczą w Bukiszkah, laborator- 
jum weterynaryjne, które u. b. zosta- 
ło następuie zlikwidowane, przyjęto 
od urzędu wojewódzkiego szpitale w 
Trokach i Białym Dworze oraz do- 
konano całego szeregu prac, wymie- 
niać które z braku miejsca nie mu- 
żemy. 

W dziale szkolnictwa wyznaczono 
39 stypendjów dla dzieci mieszkań- 
ców powiatu. 

Wydział sanitarny powiału roz: 
porządza trzema szpitalami w  Tro- 
kach, Białym Dworze i Szumsku o- 
raz sześcioma ammbulatorjami, Ogólem 
udzielono porad w ambulatorjach w 
18545 wypadkach, oraz leczono 1333 
chorych w w szpitalach, 

Przy podziale rozchodów sanitar- 
nych na każdego mieszkańca wypa* 
dło 57 groszy. 

Poczynając z dn. 1—1V rb. pow- 
stanie w Koniawie nowe ambulato- 
rjum. 

W lecznicy sejmikowej dla zwie- 
rząt udzielona 2596 porad przyczem 
wyleczono 1601 koni, 390 krów, 42 
świń, 544 psów, 14 kotów i jednego 
bociana. 

Ogółem wpłynęło za kurację 8101 
zł. 50 gr. : 

W daiszym toku obrad zaskcep- 
towano 10 proc. dodatek dla pra- 
cowników, przyjęcie od 1—! rb. ob- 
jazdowego lekarza  weterynaryjnego 
(d-r Sutowski) oraz zwiększenie eta- 
tów pomocniczych w szpitalu w Tra- 
kach. Uchwalono preliminarz budże- 
towy, który zamknięty został sumą 
635184 zł. 43 gr. Е 

Z poszczególnych pozycyj wymie- 
nimy tylko główniejsze, a więc: na 
popieranie rolnictwa 152727 zł., zdro- 
wie publiczne 135280 zł, budowa 
dróg 121291 zł., administracja 78492 
zł, opieka społeczna 44268 zł., oświa- 
ta 17250 zł., bezpieczeńatwo publicz- 
ne 33914 zł. 

Z ostatniej pozycji 31914 zł. przeze 
nączone jest na zwrot kosztów u- 
trzymania policji w roku 1924 a pozo- 
stałe ma pożarnictwo. 

Spłata długów wynosi 
23155 zł. 

Uchwalono nowozredagowany re- 
gulamin dla komisji rewizyjnej oraz 
zaakceptowano wybory członków ko- 
misji szacunkowej do spraw podatku 
dochodowego. 

Spawozdanie z działalności wy: 
działu powiatowego oraz preliminarz 
budżetowy pociągnęły za sobą dy- 

pozycję 

skusję, w której udział wziął szereg 
członków sejmiku, 

W trakcie wolnych wniosków u- 
chwalono zakupić 20 udziałów w 
Centrali Rolniczo-Handlowej, przyczem 
obecnie ma być wpłacone jedynie za 
dwa udziały. 

Sejmik upoważnił wydział powia* 
towy do zaciągnięcia pożyczki wzglę- 
dnie do udzielenia swego žyra na 
sumę 100000 zł. na pomoc  siewną. 

Omawiając sprawę wart nocnych 
we wsiach, uchwalono zwrócić się do 
władz wojewódzkich z prośbąo znie- 
sienie przymusu. 

Polecono wydziałowi powiatowee 
mu opracować statut ochrony zwie- 
rzostanu oraz omówiono szereg drob- 
niejszych spraw. 

Na zakończenie obrad wysłuchano 
referatu p. Pieślaka o mleczarstwie. 

Jak już zaznaczyliśmy na począt- 
ku, wszyscy bez wyjątku członkowie 
sejmiku wzięli udział w posiedzeniu, 
które trwało od 11 rano do 6 po 
poł. bez przerwy. 

" ZSĄDÓW. 
Redaktor „Białoruskiej Sprawy" 
skazany na dwa lata i sześć mie- 

sięcy. _ 
W dniu wczorajszym w Sądzie Okręgo- 

wym w Wilnie zapadł najwyższy wyrok, ja- 
ki był w odrodzonej Polsce wydany w spra- 
wie piasowej. 

a wokandzie sądu znalazły się trzy 
sprawy odpowiedzialnego redaktora <Biało- 
ruskiej Sprawy» (organu Hromady) Szymo- 
na Makulika, 

Pierwsza sprawa wynikła ż racji tego, 
że w Nr 21 wspomnianego Czasopismą Z 
dn. 10-Vll 1926 umieszczone zostały dwa 
artykuły p. t. «13 tysięcy polskich osadni- 
ków na Wschodzie» oraz «Osmy zjazd pa- 
robków». Autor tych artykułów omawiając 
sprawę osadnictwa posiłsuję się zwrotami 
obrażającemi godność Państwa i używa 
zwrotu «ziemia przesiąknięia krwią blatoru- 
ską powinna być oddana chiopom białoru- 
skim», Obydwa artykuły pisane są w tonie 
wrogim Polsce. 

Sprawa druga miała za tło ya 
umieszczony w Nr 22 z dn. 11-VII 1 te- 
goż czasopisma p. t. <Amnestja». Autor je- 
go omawia stosuski w więzieniach polskich, 
krytykując ostro rząd Marszałka Piłsudskie- 
go i w konkluzji podkreślając, że obecnie 
stosunki te pogorszyły się jeszcze, nawołuje 
do uwolnienia więźoiów. 

Trzecia wreszcie sprawa wywołana zo- 
stała artyk. p. t. <Więźniowie polscy Górne- 
go Śląska do wszystkich robotników» (Nr 26 
% dn. 25-VIi 1926) jest też wybitnie anty- 
państwowy i zawiera szereg napaści na rząd. 

Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sę- 
ziego Jodzewicza uznając, że akt oskarże- 

nia w drugiej sprawie skonstruowany jest 
mylnie na poustawie art 129 cz. I punkt 6 
zamiast punktu drugiego, wyłączył tę spra- 
wę i przekazał ją ponownie do urzędu pro- 
kuratorskiego dla ponownego zredagowania 
akiu oskarżenia. < 

W sprawie trzeciej Sąd wyniósł wyrok 
skazujący red. Makulika na dwa lata i sześć 
miesięcy twierdzy, zaś w sprawie pierwszej 
na rok więzienia. Łączną karę za obydwie 
te sprawy Sąd uznał dwa lata i sześć mie- 
sięcy twierdzy oraz 160 zł. opłat sądowych. 

Omawiając sprawę Šroika zapobiegaw- 
czego Sąd uznał areszt bezwzględny do Cza- 
su złożenia kaucji. 

‚ Odpowiadający z wolnej stopy (za kau- 
cją 700 złotych) redaktor Szymon Makulik 
został natychmiast aresztowany i osadzony 
w więzieniu. z 

  

LEON DAUDET. 

2) KREW WŚRÓD NOCY. 
— Nie, panie, jestem „nouvelle ri- 

che”, miljonerką i małą kobietką naiw- 
ną, 

— A więc, mała kobietko naiwna, 
ponieważ nie mogę domyślić, o kim 
pani mówi... któż jest człowiekiem, 
znającym tak dobrze tę sprawę? 

— Jest to kucharz. 
— Kucharz z La Pacholle Gan: 

taume? у 
— Powiedziałam już dosyć: jest 

to kucharz. 
— Pójdę natychmiast wybadać 

Gantaume'a, 
— Proszę tego nie robić. Wyprę 

się naszej rozmowy. Zresztą nic nie 
upoważnia pana do myślenia, iż cho- 
dzi tu o Gantaume'a, on zaś jest czło- 
wiekiem prędkim i gotówby odpowie- 
dzieć panu pięścią, lub kijem. 

„  — Tam do djabłal Taki z niego 
impetyk?... 

— Tak, jest on dosyć gwaltowny 
odrzekła sulyretka, spuszczając Oczy. 

Dziennikarz zrozumiał, że niczeżo 
więcej się nie dowie i odszedł zamy- 
ślony. Ten szef policji gadatliwy a 
chytry, ta piękna ajentka i jej wykręte 
ne odpowiedzi, wszystko to skiero- 
walo go na myśl, że ukrytych sprę: 
żyn tajemnicy Sprawy morderstwa 
należało szukać zupełnie gdzieindziej, 

niż przypuszćzano dotąd, W tym sen- 
sie mniejwięcej zredagował on pierw- 
szy artykuł, zapowiadając jednocześ- 
nie następny, bardziej wyreźny. 

Desarnaud, po przeczytaniu tego 
artykułu, zarówno jak i na pytania, 
któremi go napastowano, odpowiadał 
spokojnie: «Wszystko to są plotki, 
mamy już mordercę, którym jest Tre- 
ssan». Tak samo odpowiadali Maufre 
i Quincarnon. Jednak nie łatwo było 
wpłynąć na opinję publiczną. 

Tymczasem od chwili aresztowa- 
nia mistrza jego, Jan Vetu nadal pra- 
cował w fabryce, wiodąc cichy żywot 
w opustoszałem mieszkanku Tressa- 
na. Mimo biednej wystrzępionej odzie- 
ży Vetu i skromnego zachowania, Jan 
Vetu wywierał duży wpływ na wszyst- 
kich, z kim miał do czynienia. Może 
właśnie niewspółmierność jego stopy 
życiowej do zainteresowań intelektual- 
nych, wynosiła go ponad towarzyszy 
i nadawała mu przewagę nad niemi. 
Wkrótce popułarność jego stala się 
tak wielką, że musieli się z tem li- 
czyć wyżsi dostojnicy miasta, a na» 
wet policja, która nie obawiała się ni- 
kogo, a względem niego miała pewne 
obawy, zarówno jak mieszkańcy La 
Pocholłe, którzy odwracali się, gdy 
spotykali go, Co zaś do panny Mou- 
sin i Audibreego, dzięki złośliwym ze- 
znaniom których został aresztowany 
Nołredame, to wszyscy mieszkańcy 
okoliczni omijali ich, otaczając po. 

gardą te dwie zdradliwe osobistości. burza i elektryczność masycająca po- 
Veiu przekonany” był, że morderca 

Gonereta jest blisko, wierzył, iż na- 
dejdzie chwila, kiedy zdoła odkryć 
nić, wiodącą ku prawdzie. Służbę z 
La Po:holle znienawidził, widząc w 
niej prześladowców swego mistrza i 
pana, którego ten ex włóczęga uko 
chał całą duszą. To też poświęcał 
długie godziny modlitwie i obmyśla- 
niu planu niskiej intrygi, której zada- 
niem było pognębienie niewinnego a 
uratowanie mordercy. 

Vetu miał przyjaciela i pomocnika 
—byl nim kot Trimard, niezdecydo- 
wanej rasy, czarny o złocistych oczach, 
odważny a zręczny, skok jego nagły 
miał w sobie coś przerażającego. Kot 
rzadko przywiązuje się do człowieka, 
do tej istoty, która nie umie skakać 
jak on, która czyni tyle hałasu cho- 
dząc, która jęst zawsze dosyć brudna, 
wyrała głośno swe uczucie i jest 
szczera. Lecz, gdy żyjąc blisko kogoś, 
mały ten tygrys poczuje doń szacu- 
nek wówczas niema stworzenia wier- 
niejszego i stalszego. Otóż Trimard 
był wiernym przyjacielem Vetu'ego, 
przyglądał mu się, znał go dobrze. 
Zauważył więc nieobecność Tressana 
i smutek Vetu'ego. 

— Chodź tutaj Trimardzie—rzekł 
Vatu, kończąc swe samotne śniadanie 
bardzo skromne i melancholijne z ra- 
cji wspomnień o czasach spędzonych 
z Notredamem. Właśnie nadchodziła 

wietrze zelektryzowała również kota. 
Gdy piękne zwierzątko stanęlo 

przy nim, pomrukując radośnie i przy- 
glądając się uważnie, Vatu mówił: 

— Trimardzie, przyjaciełu, potrze” 
buję twej 
móc zdemaskować tych łotrów. 

Vetu miał cały skład różnych 
przedmiotów, znalezionych na śmiet- 
niku La Pocholle, na którym grzebał 
co rano, powracając z fabryki O ŚWi- 
cie. Były tam: puste flakony, pantofle 
znoszone przez mieszkanki La Pocho- 
Ile, buciki, laski, papiery, dzienniki 
i t.p. 

Drobiazgi te miały swój język, 
zrozumiały dla starego włóczęgi, no- 
siły one nieraz na sobie odbicie cha- 
rakteru ich posiadaczy. Znając zwycza- 
je tych ludzi, Vetu wiedział, że ilasz- 
ki od łekarstw, jako też przyrządy do 
rybołóstwa należały do Gautaume'a. 
W dniu, kiedy znalazł parę nowych 
butów z obciętemi nożem cholewami, 
był pewien iż znalazł poważny dowód 
obciążający, Kupił lupę i badał uważ- 
nie powierzchnię butów, 

Vetu zaprowadził kota do składu 
owych rupieci, zmuszając go do ob- 
wąchania butów, flakonów od perfum, 
starej czapki z inicjałem H. B, i t.p. 
Węch u takiego małego tygrysa jest 
mniej intensywny, lecz wyraźniejszy 
niż u psa 

Trimard obwąchał uważnie wszyst- 

pomocy. Musisz mi po-- 

kie przedmioty, a tymczaszm dobrze 
znany mu głos mówił: „Gdy odnaj: 
dziesz tego lub tą, do kogo należały 
ie rzeczy, pójdziesz zą nim— uważaj 
dobrze—a potem przyjdziesz powie- 
dzieć mi, dokąd on poszedi*. 

Aby uzmysłowić bardziej ten 
skomplikowany nakaz, Jan op owadził 
kota po całym pokoju, trzymając but 

przy jego nozdrzach, poczem odpro- 
wadził go na miejsce poprzednie. 
Powtórzywszy ten sam manewr kilka- 
krotnie, zapytał: „Czy zrozumiałeś?,. 

Zwierzątko siedziało na ogonie, 
opierając się na przednich łapkach 
jak na dwuch kolumienkach, i odpo- 
wiadało potakującem kiwnięciem gło: 
Wy. 

— Idž «tam gdzie wiesz i, jeśli 
zauważysz coś ciekawego, daj mi 
znać»! 

Tej umiejętności zastosowywania 
do potrzeb ludzkich instynktu zwie- 
rząt domowych, będącej zdolnością 
niektórych starych panien i wielu 
dzieci, która dała tak dobre (rezultaty 
w tresurze psów policyjnych, nau- 
czył się Vetu od Tressana, który był 
mistrzem w tej dziedzinie. Vetu, któ- 
ry w swych pieszych podróżach za- 
chwycał się śpiewem ptaków, dowie- 
dział się dopiero od swego mistrza, 
iż wróbie naprzykład, przylatują do 
okna, nie tylko w poszukiwaniu okru- 
szynek chleba, lecz również w chęci 
przysłuchania się mowie ludzkiej, 

która będąc bardziej ordynarną od 
ich świegotu, jest jednak wyraźaiej- 
szą; dowiedział się, iż owieczki cier- 
pią, gdy nie wiedzą, która jest go- 
dzina, że myszy przebiegają po po- 
duszkach, by podsłuchać westchnie- 
nia ludzi zakochanych... 
„. W chwili, gdy Trimard przeska- 
kiwał przez okno, do przebycia tel 
samej drogi, którą odbył na swe nie" 
Szczęście Tressan przed paru tygod- 
niami, — w tej samej chwili zastuka* 
no do drzwi i wszedł młody blon- 
dyn, o niebieskich oczach, o twarzy 
szczerej i radośnej, który przedsta- 
wił się; «jestem doktorem Cordion, 
przynoszę panu list od p. Noireda- 
me». 

Vetu przeczytał kartkę i 
rękę „uczonegc, 
szenia. 

— Musimy połączyć nasze stara- 
nia, panie Veiu. Przyjechaliśmy tutaj 
z żoną i synkiem p. Tressana, małym 
Mathieu, o którym mówił pewnie 
panu nieraz. Zatrzymaliśmy się *w 
hotelu Angielskim. Muszę zobaczyć 
się z p. Goneret. Rozmawiałem z oj- 
cem Champier. Chcę widzieć Desar- 
nauda, zaraz po jego powrocie ze 
wsi. 

— Ach, tenl.... — zawołał Vetu, 
zaciskając pięści... 

— Tak, jestem uprzedzony. Ale 
to na pana liczy najwięcej p. Tres 

uścisnął 
nie okazując wzru- 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD NICH. 

-Znaczenie i funkcje 
| jelewatorów. 

W. Kurjerze Gospodarczym „Sło- 
wa* Nr. 20 (1333) z dn. 261-—r. b. 
podane zostało sprawozdanie z prac 

gotowawczych Komisji rzeczo- 
EE powołanej przy Minister- 
stwie Rolnictwa i D. P. dla opraco- 
Wania projektu budowy systemu ele- 
'watorów zbożowych w Pelsce. Spra- 
ма tej budowy nabiera obecnie coraz 
większego znaczenia oraz aktualności. 
To też ostatnio spotykamy często na 
łamach prasy wzmianki, sprawożda- 
nia i wiadomości o zamierzonych 
pracach i projektowanych programach 
Tealizacji budowy elewatorów w Pol- 
sce, Brak jednak w tych wzmiankach 
informacyj wyjaśniających w dosta- 
ftecznej mierze szerszemu ogółowi 
praktyczne znaczenie elewatorów. By 
lukę tą wypełnić podajemy tu krótki 
zarys technicznych funkcyj i znacze- 
mia tych «pałaców zbożowych». 

Jesteśmy państwem 0 wybitnym 
(charakterze kraju rolniczego i nasze 
iłycie gospodarcze zależy bezpośred- 
mio od wysokości kultury rolnej, umie- 
iętnego prowadzenia gospodarki i 
zdolności wykorzystania  konjuktur 
przy realizacji produktów rolnych. 
iElewatory mają wielkie znaczenie dla 
tolnictwa, gdyż służą dla przechowy- 
jwania, oczyszczania, segregacji i stan: 
daryzacji zboża; dają one możność 
wykorzystania odpowiednich konjunk- 
lur międzynarodowych i regulowania 

J 
| 
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rynkowych cen zbożowych, —jednym 
Zaś z poważnych czynników tego jest 
Kredyt, który tąk łatwo uzyskać może 
tolnik przy korzystaniu z elewatorów. 

Rząd obecny kładnie wielki nacisk 
ma intensyfikację produkcji rolnej i 
uporządkowanie gospodarki zbożowej, 
aby móc wyciągnąć z rolnictwa jaknaj- 

-"kięcej korzyści dla kraju, — dlatego 
| k zdecydowany jest przystąpić do 
„0udowy elewatorów. 

Państwa Zachodniej Europy, Ame- 
tyki, jak również i Rosja przedwojen- 
na wybudowały całą sieć elewatorów 
t.j. spichrzów zbożowych, rozumie- 
jąc, że tylko przy ich pomocy możli- 
wą jest racjonalna gospodarka zbo- 
żowa wewnątrz kraju oraz ułatwiony 
udział w skomplikowanym !migdzyna- 
Todowym handlu zbożem. 

Olbrzymie rozwinięcie systemu ele- 
_watorowego w Północnej Ameryce pow- 
/ stało w wynikujwspólnych dążeń Towa- 
Tzystw Kolejowych, giełd zbożowych 
i młynów, — dążeń skierowanych do 
otrzymania urodzaju przy minimal- 
mych kosztach oraz jaknajrychlejszej 
dostawy zboża do miejsc przeznacze: 

nia t. j. młynów lub portów ekspor- 
towych. Mianowicie zboże tu po wy- 

 młóceniu zostaje zsypane do najbliż: 
szego elewatora, znajdującego się pra- 
(wie przy każdej stacji kolejowej i 
1 posiadającego zwykle pojemność od 
500 do 1000 ton. Wszystkie te spi- 
chrze zaopatrzone są w specjalne 

, techniczne przyrządy dla przyjmowa- 
nia, wydawania i przesypywania zbo- 
‚ %а, jak również posiadają prawie z re- 
 guły maszyny dla oczyszczania i au- 
 tomatycznego ważenia. Z elewatora 
 kelejowego zboże dostarcza się do 
central rynkowych, gdzie jest już 
sprzedawane dla wewnętrznego użyt. 

/ ku lub na eksport. Tych rynków Sia- 
Zjednoczone posiadają stosunko* 

© niewiele i wszystkie one zaopa* 
| Чгопе są w elewatory o pojemności 
' po kilkadziesiąt tysięcy ton. Przy ryn- 
, kach istnieją giełdy oraz doskonale zor- 
 ganizowans i solidnie prowadzone 
, Biura komisowe. 

W tych ostatnich olbrzymich elewa- 
, łorach ustala się ostateczaie gatunek 
zboża przez specjalną inspekcję, po- 

| <zem wystawiają się świadectwa-ser- 
, fifikat, stanowiące podstawę dla tran- 
/ zakcyj giełdowych. W razie potrzeby 

| W tychże elewatorach uskułecznia się 

O EE W O CE o 

, San, ponieważ pan mieszka tu stale i 
| zna dobrze zwyczaje tych łotrów z 
‚ La Pochoile. 

Czy ma pan coś nowego do po- 
wiedżenia, od czasu ostatniej wizyty 
w więzieniu? 

— Tymczasem nie jeszcze, do- 
ktorze, lecz będę miał... o, napewno... 
Tak gorąco się O to modliłem i mo- 
dlę. Gdy się błaga o wymierzenie spra- 
wiediiwości Bóg nie może nic odmó- 
wić. Może odmówić prośbie o litość, bo 
© litość może błagać łotr nawet, lecz 
Sprawiedliwości musi stać się zadość. 

| Cordion poznawał w mowie ex 
włóczęgi styl i myśli Nosiradamusa, 
Był zachwycony tem. 

— Czy widać stąd pałac? — Za- 
Pytał, 

— Nie, zasłania go "labirynt, lecz 
oto okno, o którem tyle było mówio- 
me, skąd Marcin skoczył do parku. 
a Jan Cordion wychylił się i przyj- 

ał się uważnie okolicy. Poczem u- 
stalili pomiędzy sobą plan dalszego 
działania. Cordion wręczył Vetu'emu 
znaczną sumę przeznaczoną na roz- 

yjazanie języków sąsiadów z Paquet 
ua Gdy wyszli razem, Vetu za- 
sat dwuch ajentów policji, którzy 
byli zNie ukryli się we wnęce muru, 
= = ludzie wysłani przez Sauteniė- 

la Siedzenia doktora. 
Szystkie starania policji, w celu 

ziemią świadków, których zezna- 
byłyby niekorzystne dla Tressana, 

znale: 
nią 

oczyszczanie zboża, suszenie i nawet 
leczenie. Bardzo ważnym czynnikiem 
w handlu zbożowym jest ustałenie 
Ścisłej wagi ziarna, toteż w elewato- 
rach ważenie dokonuje się przez spe- 
cjalnych urzędników państwowych. 
Sprzedane na eksport zboże skiero- 
wuje się do portów, gdzie przechodzi 
przez elewatory portowe, służące prze- 
ważnie tylko do przeładowania na 
okręty. 

Największe znaczenie elewatorów 
dla rolników naszego kraju leży w 
możliwości uzyskania pożyczek w 
bankach na podstawie zaświadczeń o 
zsypaniu zboża do elewatorow. W 
momentach niekorzystnych dla sprze- 
daży zboża, ze względu na niską ce- 
nę rynkową, rolnik oddaje swoje zbo- 
że na przechowanie, oirzymując za« 
świadczenie co do ilości i /gatunku 
jęgo; dopiero w odpowiednim czasie 
zboże zostaje sprzedane za cenę naj- 
korzystniejszą. 

W Rosji przy biurach elewatorów, 
zgodnie z wymogami życiowemi, Bank 
Państwowy przeprowadzał tranzakcje 
nietylko pożyczkowe, lecz również i 
przekazowe, rachunki bieżące i inne 
bankowe operacje w celu ułatwienia 
wszystkich tranzakcyj _ handlowych, 
przyczem załatwiał wszystko to drogą 
bankowych przekazów bez potrzeby 
wydawania pieniędzy z rąk do rąk. 
Oprócz tego przy elewatorach utwo- 
rzone były kasy oszczędnościowe. W 
ten sposób biura elewatorów stano- 
wiły jakby filje Banku Państwowego— 
zaś ludność rolnicza przyzwyczajona 
była widzieć w elewatorach centrum 
wszystkich obrotów pieniężnych  rol- 
ników. 

Głównem zadaniem systemu ele- 
watorowego jest dążenie do sprzeda- 
ży zboża przez producentów  bezpo- 
średnio konsumentom, unikając  licz- 
nych i kosztownych pośredników. W 
ten sposób žproducent bezpośrednio 
ma pewne wpływy na utrzymanie cen 
rynkowych na odpowiednim poziemie 
i zdobywa oparcie w walce z silniej: 
szemi czynnikami handlu, opartemi na 
znacznych kapitalach, 

Systemy spichrzów  dziełą się na 
dwie zasadnicze grupy: 1) stropowe, 
w których zboże układa się na po- 
szczególnych stropach warstwą od- 
powiedniej grubości i 2) komórkowe, 
posiadające dla zsypania zboża bar- 
dzo wysokie (do 25 m. i wyżej) ko: 
mórki o niewielkiej poziomej plasz- 
czyźnie (10—20 m. kw.). Siropowe 
elewatory zawierają w kilku kondy- 
gnacjach stropy o wielkiej poziomej 
płaszczyźnie—komórkowe posiadające 
szereg komórek pionowych, przecho- 
dzących przez wszystkie kondygnacje 
i zakończonych u dołu t, zw. lejkiem 
dla wysypywania zboża. Elewatory 
budują sę z drzewa, cegły, żelaza i 
żełazo-betonu. Nowoczesny elewator 
buduje się przeważnie systemem ko- 
mórkowym, posiadającym znaczną 
przewagę nad systemem  stropowym, 
gdyż nie potrzebuje kosztownych, 
obliczonych aa znaczny ciężar stro- 
pów i posiada urządzenia mechanicz- 
ne znacznie mniej skomplikowane, 
niż w elewatorach stropowych. 

Ze względu na bardzo wysokie 
koszty i powolność pracy ręcznej, 
utrudnionej skutkiem szkodliwego dla 
zdrowia kurzu powstającego przy 
przesypywaniu zboża, — wszystkie 
czynności ze zbożem uskuteczniane 
są obecnie wyłącznie sposobem me- 
chanicznym. Nie wchodząc w szcze- 
góły ich konstrukcji, wskażemy tu 
tylko w ogólnych zarysach poszcze- 
gólne znaczenie tych urządzeń me- 
chanicznych. 

Dowiezione do spichrza zboże, ,za 
pomocą  „elewatora*, stanowiącego 
główną część budynku (skąd same 
spichrze wzięły swoją mazwę) wyła- 
dowuje się i pidnosi do odpowied- 
niego wysoko znajdującego się stro- 
pu ma poddaszu, który wystaje zwykle 

spełzły na niczem, gdyż dwaj cisi 
mieszkańcy z Paque-Vian byli równie 
łubiani, jak służba z La Pocholle 
znienawidzena przez wszystkich są- 
siadów. Jedynie panna Mousin, na- 

grodz na za dogodne dla sędziego 
zeznania obietnicą nie pobierania ko- 
mornego od niej oraz żebrak opłaco- 
ny sowicie, obstawali przy wrogich 
Tressanowi šwiadeciwach, 

Gdy się rozeszła wiadomość 0 za- 
pisach Gonereta powstało cgólne о- 
burzenie; głośno oskarżano służbę o 
popełnienie morderstwa. Próżne były 
usiłowania Juiji i Tulji Moneuse, któ- 
re były sprytniejsze od Elodji/zainau- 
gurowania dobrych stosunków z są- 
siadami przeź wizytowanie chorych i 
obdarzanie ich lekarstwami, wedlug 
wskazówek Gantaume'a. Mimo czu- 
łych przemówień na wzór tych, jakie 
czytały w książkach, spotykano je 
wszędzie chłodna i ironicznie, šmie 
jąc się za ich plecami. To też szybko 
zniechęciły się do działalności dobro: 
czynnej, a Julja pozbyła się ostatecz- 
nie swych sentymentów rewolucyj- 
nych: „Te typy stanowczo nie są 
warte tego, by Się ryzykowało głową 
dla ich dobta”. Co zaś do Esiance- 
lina, Gantauma, a szczególnie Bra- 
banta, uważano ich za „zdolnych do 
wszystkiego* i godnych powieszenia; 
lecz reputacja silaczy i ludzi gwał- 
towmych napawała. wszystkich oba- 
wami, z któremi walczyć musiał Velu. 

SŁOW 
  

zainteresowanie ludności i wywołały pono- 
wnie namiętne spory w partji komunistycz- 
nej. Chodzi, mianowicie o zagadnienie ebni- 
żania cen na rynku rosyjskim. Prasa sowiec- 
ka nie podaje w sprawie dyskusji, która od- 
była się na ten temat na plenum, żadnych 

4 ; wiadomości, lecz, jak dowiadujemy się z 

nad budynkiem w kształcie wieży. poinformowanych źródeł, zwolennicy Stali: 
Stąd zboże przechadzi przez rozdzie- na oraz większości rządowej uważają sztu- 

i s czne obniżanie cen na wytwory przemysłu 

lacz i postępuje do poszczególnych sowieckiego oraz produkty spożywcze na 
stropów lub komórek przez TUTY zynku rosyjskim za niewskazane. Natomiast 
spustowe i t. p. urządzenia. opozycja żądą natychmiastowego obniżenia 

Dia wysyłania zboża z elewato- cen i, WO i a 

iki į ści z powodu nagłego wzrostu drożyzny, 
rów służą leįki lub rury, znajdujące Czyni z hasła Aa cen swe nowe ha- 
się na dole spichrza, przez które zbo- sło bojowe. 
że trafia na pasy transportowe, skie- Prasa sowiecka omawia w zposób szcze- 

rowujące ja do statków, wagonów lub EA Panas mes o S, 
i które przybrało chai z # 

wozów. Dla czynności ładunkowych podstawie danych urzędowych dochodzi do 

ze zbożem w workach każdy Elewa- wniosku, iż powodem wzrostu cen stała się 
tor posiada windy. Specjalne przyrzą- nieprawidłowa polityka sowieckich państwo- 
dy również wytwarzają wiatr, mający wych organizacyj adzayk e a= 

wielkie znaczenie przy przewietrzaniu Ši i a mae © m. Sash 
i oczyszczaniu zboża. Elewatory Za- qq mins kiórych nabywaly to produkta 

opatrzone są również w maszyny, od producentów. Kierownicy komisarjatu lu- 
oczyszczające zboże od nasion kąko- a. na ODU ałeaceyii do SA : e 

- 2 zwróciło sii ‚ 5 
lu, chwastów ji domieszek zbożowych, państwowych organizacyj handlowych po- 
które to przyrządy jednocześnie SE- chłania olbrzymie koszty. Rewizja komisarja- 
gregują zboże na różne gatunki. tu ludowego handlu wewnętrznego na Ukra- 

Przy naładowaniu, przeładowaniu inie sowieckiej stwierdziła, że koszty admi- 
oraz wyładowaniu, zboże musi przejść pozę eyjać pe knotyłe. Werosty „w ciągu 

z + f . 

przez automatyczne wagi, — przeto W celu odsrócenia uwagi ludności od 
zawsze wiadoma jest dokładna ilość istotnego stanu rzeczy, w Moskwie, Char- 
zboża, przechodzącego przez poszcze” kowie i innych miastach dokonywane są 
gólne czynności ełewatorowe. aresztowania kupców, oskarżonych o sztu- 

Wzgłędy bezpieczeństwa ogniowe- A e 
go zmusiły zwrócić wielką uwagę na KRONIKA MiEJSCOWA, 
šrodki przeciwpožarowe, Nowoczesne że P Ceny w Wilnie z dnia 22 
elewatory posiadają własne wodocią- A 
gi o ciśnieniu kilku atmosfer, poda- 4259 a. IEC RO 
jace po kiłka tysięcy litrów wody na mień browarowy 38 — 41, na kaszę 32 — 
minutę, jak również najiepsze auto- 34, a "S L pra = 
matvczne instalacje przeciwpożarowe. Ziemn — 14). Lendenoja spokojna. 

O:brzymie znaczenie dla zboża Dowóz dostateczny. Zapasy zboża rosyjskie- 
Jia R go regulują ceny. 

posiadają susznie, gdyż często zboże Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
postępuje do elewatora w stanie wil- hurcie), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra- 
gotnym i niezbędne jest osuszenie jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 

Wielka kradzież u p. Cyryńskiego. 
Sprawcy osadzeni już pod kluczem. 

W moc z poniedziałku na wtorek 
do mieszkania znanego w Wilnie po- 
tentata leśnego p. Cyryńskiego (ul. 
Słowackiego Nr. 8 m. 3) zakradli się 
przy pomocy otwarcia zamków wy- 
trychem złodzieje i nie bacząc na to, 
że w mieszkaniu spały pozostawione 
specjalnie dla bezpieczeństwa dwie 
osoby — służąca i woźny, dokonali 
kradzieży na sumę dziewięciu tysięcy 
złotych. Złodzieje wyłamali zamki w 
komodzie i szafie poczem zdołali 
zbiedz niespostrzeżeni. Kradzież zau- 
ważono dopiero rano. Na miejsce 
przybyli natychmiast funkcjonarjusze 
urzędu śledczego ze st. przod. Bol. 
Grabowskim ma czele. Rozpoczęto 
badanie. 

Sposób w jaki złodzieje wyłamy- 
wali szuflady oraz badanie odcisków 
palców dały wynik nadspodziewany, 
bowiem w dniu wczorajszym sprawcy 
kradzieży zostali ujawnieni i ujęci. Są 
to znani policji śledczej Specjaliści, 
mieszkaniowi złodzieje: Jan Wojcie: 
chowicz, Mikołaj Stiepanow i Marjan 
Koczan. Wszyscy oni przyznali się 
podczas badania i wskazali miejsce 
gdzie ukryte zostały przedmioty po- 
chodzące z kradzieży. W związku z 
tem pociągnięci zostaną do odpowie- 
dzialności sądowej t. zw. paserzy. 
Wykrycie powyższej kradzieży jest 
owocem sprytu i zdo!ności st. przod. 
Grabowskiego i st. post. Mejnartowie 
cza Ludwika. 

pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
za lkg., brukiew 15—20, ogórki kwasz. 
800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. 
za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 25—60 kwaszona 30 — 35, kalaliory 
150—180 za sztukę. 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
szki 120—200. 

Cakier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detaln), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe (brak), śnięte 280—300 
za 1 kg., szczupaki żywe (brak), śnięte 
210 — 250, okonie żywe (brak), śnięte 240 
—270, karasie żywe (brak), śŚnięte (brak), 
karpie żywe (brak), Śnięte (brak), leszcze 
żywe (brak), śnięte 270—300, sielawa 120— 
200, wąsacze żywe 270-280, Śnięte 230 —240, 
sandacze 280—300, sumy 100—250, miętuzy 
120—180, stynka 130—140, płocie 120—170, 
drobne 30—80. 

Drób: kury 3,00 — 7,00 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 4,00 --8,00, bite 400—600, gęsi 
Ze, 10,00—14,00, bite 7.00 — 11.00, ;zł. za 
sztukę, 

KARNAOAŁ GILEŃSKI. 
Doroczna Reduta Artystyczna. 

W celu uniknięcia tłoku przy wejściu, 
komitet Reduty Artystycznej uprasza o 
wcześniejsze nabywanie biletów wejścia, 
które w godz. 12—2 i 5—7 wiecz. nabyć 
można za okazaniem zaproszeń w cukierni 
W. P. Sztralla (Mickiewicza róg Tatarskiej). 

Osoby, kiórym mie zostały doręczone 
zaproszenia zechcą iaskawie zgłosić się po 
takowe do kancelarji Teatru Poiskiego 080- 
biście lub telefonicznie w godz. 6 — 7 m. 30 
m. (tel. 2 24). S 

mocnych cech legalizacyjnych 1025 
1926 lub 1927 r. Termin prokluzyjny, 
udzielony handlującym i przemysłow- 
com na terenie Ii Komisarjatu P. P. 
upływa w dn. 28 lutego b. r. 

go. Dlatego też elewatory posiadają 
specjalne maszyny. i urządzenia dla 
szybkiego osuszania. 

W zakończeniu podajemy tu kilka 
liczb, ilustrujących wymiary i obroty 
nowoczesnych elewatorów: Jaden z 
elewatorów w Berlinie posiada 10 
stropów żelbetowych o użytkownej 
powierzchni 223000 m, kw. & ]. оК, 
22 hektarów, — ładuje 29000 ton 
zboża rozsypanego i 4000 ton w wor- 
kach t. zn. razem 33000 ton, czyli 
3300 wagonów 10-tonowych; ma tran- 
sportowe urządzenia © wydajności 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 lutego 1687 +. 

Dewizy i waluiy: 

żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

WOJSKOWA. 
— (t) Por. Romiszewski refe- 

3 RZEZ Tan" Trans Sprz. Kupno. > sportowym garnizonu. 
й е я > Dołary 8,92 8.94 8,90 a miejsce kpt. Łepkowskiego, któr 

1 I ana sł. aryl 80:90, E SCI 0 35812 wyjechał na kursy, ta žankiisės ro 
przecierana 85—05, perłowa 80—95, pączak Nowy-V. A 805 897 8,3  Terenta sportowego garnizonu wyzna- 
50—60, jaglana 70—80. Paryż 35,11 35,20 _ 3504 czony został przez komendę miasta 

cielęce "130 150, 2 = 2 1 K84 Praga EU 263 2051 por. Romiszewski z 6 p. p. Leg. 
4 ; S i 52 17295 į — i i ь przowe 250—260, schab 280—300, boozek Szuakaa Eeee ia (t) Zmiany w zarządzie ka 

280—300. 
Tłaszczer słonina krajowa | gat. 4.00 — 

4.20, Il gat. 350 — 380, szmałec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 

syna garnizonowego. Na miejsce 
płk. Stan. Skwarczyńskiego z 5 p. p. 
Leg. i kpt. Kruk-Šmigla z 1 p. p 
Leg. do zarządu kasyna garnizono- 
wego weszli dowódca 1 dyw. p. leg- 

Papiery Procentowe 

5 pr pożycz. konw 59,50 
Pożyczka kolejowa 101,50 — 
8 proc. pożyczka konw. 98.09 tana 

wyładunkowej 50 ton na godzinę, t.j. ser twarogowy 180 — 200, masło nieso- 
5 wagonów. W Południowej Amery- BJ 100 — 750, solone 550 — 600, desero: 
ce znajdują się maszynowe urządze- = ą0r 
nia © wydajności 2400 ton na godzi- Was ph 8-10 gr. za 1 kg. 
nę. W Północnej Ameryce są elewa- cebula 80-i.00, marchew 15—20 gr. za l kg., 
tory o pojemności do 100000 ton Z pommusszaszzwawni 
mechanicznemi urządzeniami, które w 
przeciągu jednego dnia naładowują 
do 30000 ton. ° 

Inż. E. L—ge. 

INFORMACJE. 
  

    

Przepisy o wykonywania ŚRODA 
> parcelacji. 23 о | Wsch. sł. o g. 6 m. 

Piotra Dam. 
W szeregu rozporządzeń, których Ku Zach. sł. o g. 17 m. 02 

opracowanie zostało przewidziane w [Macieja Ap. 
  

— 16C 

1 

ustawie o wykonaniu reformy rolnej, 
znajduje się rozporządzenie, dotyczą- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
ce parcelacji, wykonywanej przez in- Meteorologji П. 5. В. 

Rozporządzenie to, które zostało a. | 169 
już opracowane przez Ministerstwo © 
Reform Rolnych i przestane do Dzien- Temperatura ) 
nika Ustaw w celu ogłoszenia, za* ia 

i trybu udzielania upoważnień do bę w mm. 
przeprowadzenia parcelacji instytucjom уура sk 
prywatnym. Ponadto omawiane TOoZ- przeważający nocny. 
porządzenie określa sposoby nadzo- Uwag Pogodnie. Mgła Mini- 

ważnionych do przeprowadzenia par- na bez zmian. 
celacji i wskazuje i zasady, URZĘDOWA. 
w myśl których winna b rzepro- > 
wada aedicji: BY — (t) Dr. Szłapelis dziękuje w 

imieniu delegacji litewskiej za 
Sytuacja gospodarcza w Rosji gościnność. Dr. Szłapelis zwrócił się 

Obrady centralnego komitetu wykonaw- wódzkich imieniem grupy delegatów 
a jas mają, acc. wolo stowarzyszeń i instytucji litewskich 
ZPO GACER (szego rzybyłych do Wilna na pogrzeb š. p. zainteresowania ani w sferach komunistycz s je Saragówicha, celę wyraże: 

ki obrad plenum centralnego komitetu so* nia władzom wdzięczności za okaza- 

wieckiej partji komunistycznej, ukończan. ne im serdeczne przyjęcie i pomoc. 
przed zwotaniem sesji centra! WA? 'О et Ža (© Wyjazd deiegatów litew- 

wykonawczego sowietów, obudziły szeroki - skich przybyłych na pogrzeb ś.p. 

3 min. 20 wyjeżdżają z Wilna przed- 
ы : iciele delegacji litewskiej przyby- Wizyta Cordiona u panny Gone- StaWicie 

ret zdecydowała o przyłączeniu się jei !€! e pag & р. -га Jana Basa: 
i Reverchota do grupy obrońców "OWCZE 
Tressana. Od tej chwili nie miał on : Е 
ногеізгцедо 0Ьго!'ку od siostry tego, SaCli Zawiasy zastępca starosty na 
o morderstwo którego był oskar- POW: Wileńsko-Trocki p. M. Luka- 
żony. p szewicz i komendant policji powiato- 

Ponieważ narazie nie można by» WE Podkom. Dubowski. 

kacyj, postanowiono więc zyskać dia Skiego. Starosta pow. Wileńsko= Troc- 
swych celów Gerarda de la Tom- kiego p. L. Witkowski wyjzchał z ra- 
biolle, dyrektorą „Fil d'Argent*, który mienia Pana Wojewody do Postaw, 

cieszył się wielkiemi wpływami. aby wziąść udział w akcie przekaza- 

bezdzietny wdowiec, nie przyjmował ustępującego Starostę p. Obrockiego 

nikogo, prócz rodziny, gdyż będąc nowodesygnowanemu przez Minister- 

nieśmiałym nie wiedział co robić z stwo Spraw Wewnętrznych Staroście 

gośćmi i jak ich się pozbyć. Nie P. Niedźwieckiemu. 

nie szanowanego księdza, wybitnego do dyspozycji Urzędu Wojewódz- 

doktora i słynnej miijarderki. Przygo” kiego. MIEJSKA 
towywał się do tego przyjęcia z iście EJSKA. 
hrześcijańskiem poddaniem Zi rezy- й 
EZ ZZA — Porządek Posiedzenia Ra- 

stytucje do tego upoważnione. z dnia 22—Il 1927 r. 

wiera przepisy, dotyczące warunków Opad za do- 

rowania działalności instytucyj upo- mum za dobę—278C. Tendencja barometrycz- 

Sowieckiej. w dniu wczorajszym do władz woje” 

mych, ani wśród ludności. Natomiast  wyni- 

dr. J. Basanowicza. Dziś o godz. 

Delegatów odprowadzać będą do 

ło przedsięwziąć nie z powodu wa- , — (t) Wyjazdstarosty Witko u- 

Sześćdziesięcioletni ten olbrzym, nia Starostwa Postawskiego przez 

mógł jednak odmówić przyjęcia ogól- Pan Obrocki przydzielony został 

gnacją. 
* 

We wczorajszym odcinku błędnie prze- 
łamano szpalty, przez co został on _znie- : 
kształcony, mianowicie po słowach: «<Odpo- następujące sprawy: 
wiedział jąkojąc się» (trzecia szpal'a u góry), 
powinno być — «Właśnie, właśnie, telefono= 
wano...» (Czwarta szpalta u dołu). Nato- 
miast słowo: Reporter... (trzecią szpalta) 
miało być po zdaniu: <Opłacona złotem 
przez dziennik paryski». 

zńaczony na czwartek 24 b. m. 

budżetu 1926 r. do innych. 

innych. 

4,5 proc. listy zast. ziems, zł. 53,— 52— 
4 proc. ziemskie złotowe 46.— 
8 proc, warsz. zł. 82 
5 proc. złotowe 62,25, 63: 
4,5 proc. złotowe 58,75 

  

KRONIKA 
3) Wniosek w sprawie prolongaty 

tryczną na akcję pomocy  bezro- 
botnym. 

4) Wniosek w sprawie likwidacji 
miejskiego taboru asenizacyjnego. 

5) Wniosek w sprawie wyelimi- 
nowania z liczby przedsiębiorstw 
miejskich i przeniesienia do admini- 
stracji ogólnej miejskiego taboru 
transportowego. 

6) Wniosek w sprawie połączenia 
wydziałów ziemi i domów miejskich 
w jeden wydział. 

7) Wniosek w sprawie niektórych 
zmian w istniejących etatach służbo- 
wych, 

8! Wniosek w sprawie podwyż- 
szenia opłat kancelaryjnych. 

9) Wniosek Komisji Finansowej 
w sprawie uposażenia Prezydjum i 
członków Magistratu. 

10) Projekt preliminarza bndžeto- 
wego na rok 1927—28. 

11) Referat w sprawie budżetu 
dodatkowego na pokrycie zaległości 
biernych (wierzycieli) nieumorzonych 
przed 1 lutego 1927 r. 

12) Podanie właścicieli nierucho: 

zwolnienia od opłat kanalizacyjnych. 
13) Wybory 2-ch członków do 

komisji szacunkowej do spraw po- 
datku dochodowego |-go i  lil-.go 
Urzędów Skarbowych. 

Zaznaczyć należy, iż wobec wnie- 
sienia na porządek dzienny projektu 
preliminarza budżetowego na rok 
1927—28 wymagane jest do powzię: 
cia uchwał Rady Miejskiej w ;tej 
sprawie kwalifikowane quorum—2/3 
członków Rady. 

— (t) Drzewo dla posterun- 
ków policyjnych. Władze miejskie 
wydały zarządzenie, mocą którego 
ze składów miejskich wydawane bę- 
dzie drzewo na uliczne posterunki 
policji. 

W okresie wielkich mrozów poli- 
cjanci niosący służbę na tych poste- 
runkach będą mogli podtrzymywać 
niewielkie ogniska, by módz choć 
trochę zabezpieczyć się od zimna. 

Abstrahując od tego jaki wygląd 
będzie miała ulica z płonącem pośrod- 
ku jej ogniskiem, zaznaczyć należy z 
L humanitarny gest magist- 
raiu. 

— Organy policyjne przystę- 
pują do zatrzymywania nie:ale- 

dy Miejskiej. Termin posiedzenia galizowanych narzędzi mierni- 
Rady Miejskiej został ostatecznie wy- czych. Termin prekluzyjay udzielony 

przedsiębiorstwom handlowym i prze- 
Na porządku dziennym znajdą się mysłowym, znajdującym się na tere- 

nis i Komisarjatu P. P. m. Wilna na 
1) Wniosek w sprawie przeniesie- uzyskanie legalizacji narzędzi mierni- 

nia kredytów z jednych paragrafów czych, podlegających legalizacji, upły- 
nął w dniu 31 stycznia r. b., wobec 

2) Wniosek w sprawie przeniesie- tego wydane organom policji zarzą- 
nia kredytów z jednych paragrafów dzenie zatrzymywania w wymienic- łowa we wtorek zapustny 1-g0 mar- 
budżetu |l-go kwartału 1927 r. do nych pizedsiębiorstwach wszystkich ca r. b. odbędzie się tradycyjnie w 

narzędzi, które nie posiadają prawo- sali Gsorges'a od 7-ej wieczór 

jonowej płk. B. Popowicz i mjr. S, 
G. T. Procner z inspektoratu armji. 

UNIWERSYTECKA. 
— Echa zrzeczenia się p dzie- 

kana prof. Z. Orłowskiego. W 
związku z ustąpieniem p. dziekana 
Z. Orłowskiego z zajmowanego sta- 
nowiska, Komisja Międzykursowa Me- 
dyków— Chrześcijan U. S B stawiła 
się w dniu wczorajszym in corpore 
u p. dziekana Orłowskiego i złożyła 
Mu w imieniu studentów— chrześcijan 

36. Opłat dodatkowych za energję elek- wszystkich kursów medycyny szczere 
ubolewanie z powodu jego podania 
się do dymisi, jak również hołd i 
serdeczne podziękowanie za zawsze 
pełne bezstronności życzliwe trakto- 
wanie spraw studenckich. 

POCZTOWA 
— Ze związku pracowników 

Dyrekcji Wileńskiej Poczt i Tele- 
grafów. Onegdaj odbyły się wybory 
władz Zarządu Związku pracowników 
Okręgowej Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów. 

Na prezesa Związku zosiał obra- 
ny naczelnik urzędu pocztowego w 
Święcianach p. Ożyński, 

— Wynagrodzenia dodatko: 
we dia konwojentów poczty. W 
tych dniach Ministerstwo Poczt i Te- 
legrafów nadesłało do Dyrekcji Wi- 
leńskiej Poczt i Telegrafów okólnik 
w Sprawie wypłacania dodatkowego 
wynagrodzenia dla niższych urzędni- 
ków pocztowych, zatrudnionych przy 
wykonywaniu konwoju poczty na 
gościńcach. . 

Wynagrodzenie dodatkowe wyto* 
mości przy ul. Satjannej w sprawie Si 0.5 punkta od godziny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Sytuacja wśród rękawicz- 

ników. jak już podawaliśmy w swo- 
im czasie, wśród rękawiczników wie 
leńskich wybuchł strejk zmierzający 
do uzyskania podwyżki płac zarobko- 
wych. Do chwili obecnej strejk trwa, 
jednakże onegdaj odbyła się konfe- 

; rencja pracodawców z pracownikami 
przemysłu rękawicznego, na której 
pracownicy zredukowali swoje do- 
tychczasowe postulaty w dziedzinie 
wynagrodzenia za pracę, zniżając wy- 
sokość uprzednio żądanych stawek o 
50 proc. Na razie do ostatecznego 
porozunienia nie doszło jednakże jest 
nadzieja, iż w dniach najbliższych 
strejk zostanie zlikwidowany  połu- 
bownit. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 
— Pierwsza Środa Literacka 

Związku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Wilnie odbędzie się dzisiaj, 
dnia 23 lutego o godzinie 8 wiecz. 
w B.bljatece Wydziału Sztuk  Pięk- 
nych U. S$, B. (w murach po-Bernar- 
dyńskich), ul. Św. Anny 4, parter. 
Inaugurację rozpoczną przemówienia: 
prezesa Związku, prof. Zdziechow- 
skiego i gospodarza gmachu, prof. 
Ruszczyca. Spodziewana jest obec- 
ność pianisty prof. Feliksa Szyma- 
nowskiego. W lokalu znajduje się 
fartepjan. 

Wstęp dla członków i wprowa- 
dzenych gości, 

ZABAWY - 
— Ostatnia zabawa karnawa- 

do



północy na sieroty Domu św. Anto- 
niego Bilety do nabycia u pań go- 
spodyn. 

— Doroczny bal Czerwonego 
Krzyża odbędzie się dn. 28 lutego 
rb. w Pałacu Reprezentacyjnym i 
będzie obfitował w najprzeróżniejsze 
niespodzianki. Bilety do nabycia u 
pań gospodyń balu, lista których zo» 
stanie w tych dniach ogłoszoną. 

ŻYCIE ROSYJSKIE. 
— Ukonstytuowanie się komi- 

tetu wojewódzkiego rosy jskiego 
zjednoczenia ludowego. jak wia 
domo, w lutym rb. odbył się we 
Lwowie zjazd R.sjan, obywateli pol- 
skich. Na zjeździe utworzono t. zw. 
rosyjskie zjednoczenie. Jednocześnie 
uchwalono tworzyć wojewódzkie ko- 
mitety rosyjskiego zjednoczenia ludo- 
wego. 

W wykonaniu powziętych uchwał g 
ukonstytuował się komitet zjednocze- 
nia w wcj. wileńskiem. 

4W skład komitetu wchodzą, jako 
prezes p. Buturlin i jako członkowie 
pp. Gorjaczke, $awkow, Fieodosiewa, 
Rumiancew, jenuchjanow i Bogo- 
jawlenskij 

Zaznaczyć należy, iż jednocześnie 
prezes komitelu wileńskiego Buturlin 
wchodzi jako członek w skład egze- 
kutywy centrali warszawskiej Zjedno- 
czenia. a. 

TEATR i MUZYKA. 

— Z Teatru Polskiego. Dzisiejsza 
powie: «Wielka księżna i chłopiec 
otelowy»—jest komedja pogodnego ironi- 

sty Sayolia, który świetnie umie pódpatrzeć 
słabostki ludzkie, aby zrobić z nich grote- 
skowo-śmieszne powikłania. Tło komedji — 
rodzina wielkich książąt rosyjskich przez wy- 
padki bolszewizmu przeniesiona do zagra- 
nicznego hotelu, powstające trudności finan- 
sowe, pikantne scenki i realizacja Życia mie- 
szczańskiego, nie przyzwyczajonych do za- 
robkowania grubych ryb, daje Świetaemu 
komedjopisarzowi pole do naszkicowania wy- 

bitnych, w swoim rodzaju, scen. Akt trzec 
przedstawia wnętrze nocnego kabaretu. 

— «Potęga reklamy>. Jutro raz tylko 
jeden grata będzie «Potęga reklamy», kióra 
w pełni powodzenia zeszła z repertuaru. 

— Popołudniówka sobotnia. <Pociąg- 
widmo» grany będzie w sobotę o g. S-ej 
pp. po cenach zniżonych dla szerokiej pu- 
RU i ŻE Ceny od 15 gr. 

Uśmiech losu». Zespół Teatru 
Polskiego od dłuższego czasu pracuje nad 
przygotowaniem najnowszej sztuki Wł. Pe- 
rzyfńskiego «Uśmiech losu». 

— Laureatka konkursu im. Chopina 
R. Etkinówna w Wilnie. W niedzieJę nad- 
chodzącą 27 b. m. o g. 12 m. 30 pp. odbę: 
dzie się w Teatrze Polskim recital fortepia- 
nowy laureatki międzynarodowego konkursu 
im. Chopina (nagroda miasta stołecznego 
Warszawy) Róży oz 

W programie: Bach, Brahms. Chopin, 
Skriabin, Ravel i Liszt. 

Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego codziennie 
od g. 11 r. do 9-ej w, bez przerwy. 

— «Reduta» na Pohulance. Wieczór 
sióstr Bekeffi w <Reducie> Dziś 
w. tylko jeden wieczór tańca zna- 

Bośitych tancerek światowej sławy, sióstr 
Jalji i Heieny Bekeffi. W programie tańce 
hiszpańskie, polskie, NE cygańskie, 
Charleston, Black-Bottome i inne. 

Po niecierpliwem oczekiwanin zapowia- 
danego występu, odłożonego do dzisiaj z 
powodu choroby jednej z sióstr Bekeffi, Wil 
no ujrzy nareszcie, oprócz szeregu tańców, 
stojących na najwyższym poziomie wykona- 
nia, Charlestona i Black-Botome'a w ich 
prawa postaci w oryginalnym układzie 

glasa, reżysera operetki murzyńskiej. Sio- 
stry Bekeffi w ramach ruchów tanecznych 
dają kreacje piękre i skończone. Skoficzo- 
mość tę osiągają one dzięki pierwszorzędne- 
mu wyszkoleniu, znakomite zaś warunki 
zewnętrzne w połączeniu z kuliurą # вта- 
kiem uzupełniają moment techniczno-rucho- 
wy pierwiastkami prawdziwego, niewymu- 
szonego wdzięku, co stwierdza jednogłośnie 
prasa warszawska. Bilety w cenie od 50 gr. 
do 6 zł. nabywać można w Liurze podróży 
«Orbis» i od g, 5-ej pp. w kasie Teatru. 

— «Brat marnotrawny>. Jutro o 
8-ej w. po raz ósmy Świetna komedja w 3 ch 
aktach Oskara Wiłde'a «Brat marnotrawny» 
w obsadzie premjerowej z łreną Solską i 
Juljuszem Osterwą na czele. Ceny miejsc od 
50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

se e 

ss“ O 

— Teatr rewji <Kakadu>. Tylko 2 
dni, do czwartku 24 bm. «Przegląd najie 
szych szłagierów «Kakadu», w 15 obraza 
Humor, tańce, śpiew. W programie: <Zaba- 
wa na Pcśpieszce>, <Ogrk, «Kasa Chorych», 
«Międzynarodowy karnawał» i in. Balet z 
10 osób. Początek o godz. 7 i 9 wiecz. Ce- 
ny miejsc od 50 gr. do 2 zł. 50 gr. 

RADIO. 

wo 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 
cy domów przy ul. W. Pohulanka 16, W. 
Pohulanka 18 (czyli Piłsudskiego 2). 

Do II Komisarjatu, ul.: Karlsbadzka 
Nr 21, 23, 24, 25-a, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 
Witebska Nr 4, 5-67, 4 '8, 12, 10-a, 9, 12; 
17, 19, 

— Р im stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.40. Program dla dzieci, (p. 

Wanda Tatarkiewiczówna i Benedykt Hertz). 
17.15—18.40. Koncert. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. 

Józeta Ozimińskiego, Halina Leska (śpiew) 
i Kazimierz Butler (wiolonca.). 

Część |. 1. a) Schubert: Uw. do drama- 
tu <Rosamunda», b) Schubert: Valse caprice, 
wykona orkiestra, 2. Schubert: Kołysanka 
wykona p. K. Butler, 3. Schubert: a) Sere- 
nada, b) Nad morzem, c) Śpiew na wodzie, 
ez p. Halina Leska. 

Część li. 4. Mendelssohn: Uwertura 
«Hebrydy», wykona orkiestra, 5. Dedykacja, 
odśpiewa p. Leska, 6. a) Schumann: 
«Dlaczego?», b) Mendelssohn: «Pieśń bez 
słów, wykona p. K, Butler, 7. a) Schumann: 
1) + * * 2) Pieśń północna. b) Mendelssohn: 
Marsz ze «Snu nocy letniej», wykona or- 
kiestra. 

18.40—19.00. Rozmaitošci. 
19.00—19.45. «Skrzynka pocztowa», ko- 

respondencję bieżącą omówi Dr. Marjan 
Stępowski. 

19.30—19.45 Koinunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. «Wisłą od 

Sandomierza do Puław», wygł. prof, Aleks. 
Janowski (dział <Krejoznawstwo»). 

20.10—20.30. Przerwa. Prawdopodobnie 
komunikaty. 

20.30—22.00. Koncert. 
i 20.30—21.30. Koncert wieczorny: Muzyka 
ekka. 

21.30—22.00. Dwa szkice operetkowe 
Wicentego Rapackiego (syna): 1) Kłótnia 
przed mikrofonem, 2) Tajemniczy gość, wy- 

. konają pp.: Józefina Biejskai Wincenty Ra- 
acki. 

> 22.00.—22.30. Sygnał czeSu, 
katy. 

22. 
nej. 

Komuni- 

30—23.30. Transmisja muzyki tanecz- 

ASY 

Nr 34, 3 Maja Nr 1, 
23, Styczniowa Nr 2. 

Do Ai Komisarjatu ul.: Mickiewicza 

Do Ž Komisarjatu, ul.: 
Nr 2, 4. 4, 4, 8, 10, 14 16 20. 

о Vi Komisarjatu, uŁ: Piękna 20, 
p 7 i: 65, d. Szlempy. Polowy zaułek 

Komisja przy W komisarjacie zakończy- 
ła przemeldowanie według planu opraco- 
wanego przez Komisarjat du na m. 

® 

Pióremont 

3,5, Portowa Nr 21, Wiln ilno. 

Z CAŁEJ POLSKI 

— Pretensje do spadku z przed 
150 lat. W czasie walk o niepodieg- 
łość Stanów Zjednoczonych przez 150 
laty emigrant z Polski, niejaki Chaim 
Salamon, pożyczył powstańcom 650 
tysięcy dolarów. 

Po uzyskaniu niepodległości przez 
Stany zjednoczone hojny Salamon 
zmarł, nie zastawiając ma miejscu 
żadnych spadkobierców. Od tego 
czasu upłynęło przeszło 150 lat. Pro- 
centy rosły i pożyczka dosięgła wiel- 
kiej sumy, obecnie kilka miljonów 
dolarów. 

Rząd Stanów Zjednoczonych pa- 
szukuje w Polsce ewentualnych spad- 
kobierców amerykańskiego patrjoty. 

loto znalazły się až 3 rodziny, 
które zgłosiły pretensje do tego ol- 
brzymiego spadku, a mianowicie ro- 
dzina Salamonowiczów w Łodzi i Sa- 
lamonów z Grodna a ostatnio — ro- 
dzina Sałmonów z Wilna. 

Właśnie ci wileńscy potomkowie 
twierdzą, że to w ich rodzinie prze- 
kazywano z pokołenia w pokolenie 
Jegendę o przedsigbiorczym  Salamo- 
nie, który wywędrował przed 150 la. 
ty do Ameryki, dorabiając się tam 
olbrzymiej fortuny... 

— Znalezienie skarbu w Pała- 
cu Saskim. W czasie restaurowania 
gmachu sztabu generalnego czyli da- 
wrtego pałacu Saskiego, natknięto się 
w jednej z sal na wielką kasę pan 
cerną, szczelnie ukrytą w otynkowanej 
ścianie. O sensacyjnem odkryciu tem 
zawiadomiono natychmiast por. Krau. 
pė, kierownika adminisiracji gmachu, 
Po kilkugodzinnej pracy kasę ze ścia- 
ny wydobyto i z trudem otworzono. 

Wewnątrz znajdował się prawdzi 
wy skarb, mianowicie 10 bloków zło- 
ta ogólnej wagi około 41 kilo. 

Niezwłocznie dokonano odpowied 
nich badań chemicznych i okazało 
się, że bloki te zawierają stop złota, 
platyny i srebra, przedstawiający war- 
tość blisko 250.000 złotych. 

Trudną do rozwiązania zagadkę 
stanowi pochodzenie skarbu. Naj- 
prawdopodobniej pochodzi on z cza- 
sów, okupacji niemieckiej. 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
II oddział sztabu generalnego. 

— Spadek 1,000,000 dolarów. 
Ministerjum spraw zagranicznych po- 
daje do wiadomości, że w dniu 16 X 
1925 r. zmarł w Chicago  Jakób Sti- 
woski, pozostawiając po sobie spadek 
w wysokości 1.000,000 dolarów. Do 
spadku ma być uprawniona wdowa i 
troje dzieci, o których bliższych da- 

nych mnie posiadając,  ministerju 
wzywa spadkobierców do  zglo- 
szenia swych praw do spad- 
ku w należycie  ostemplowa- 
nych podaniach, skierowanych do 
wydziału prawno - rewindykacyjnego 
tegoż ministerjum ul. Fredry 3 w 
Warszawie. W podaniach tych nale- 
ży powołać się na Nr. K, Il a. 723/27 
Równocześnie ministerjum prosi OSL- 
by, którym byłoby wiadomem iwiejsce 
pobytu spadkobierców, o podanie 
ich adresów. 

Ze świata, ю 

Najstarszy człowiek na 
świecie. Ostatni spis ludności w 
Rosji wykazał, że najstarszy dziś 
człowiek ma świecie żyje w Rosji, 
w jednej ze wsi centrałnych guber- 
nij. Nazywa się Czatkowskij i liczy 
145 lat, a więc urodził się у 1781 
roku i ogląda już trzecie siulecie. 
Siły jednak opuszczają go już, z 
każdym dniem czuje się słabszym i 
niedołężnieje. Drugie miejsce w tym 
rekordzie długości życia ludzkie- 
go zajmuje również Rosja, albo= 
wiem jedna z jej mieszkanek, Ма!а- 
riewa, żyje już 131 lat, i prawdopo- 
dobnie umrze nie tak prędko, gdyż 
czuje się bardzo dobrze, jest rzeżka 
i zdrowa. | 

Są to zjawiska niezwykłe, szcze- 
gólnie w Rosji, która przed kilku laty 
przechodziła okres najstraszniejszega 
głodu, jaki można sobie wyobrazić. 
Bolszewicki system gospodarki spo” 
wodował wówczas Śmierć kilku mil- 
jonów ludzi w najokropniejszych gło* 
dowych męczarniach. 

G==g 

  

' 

  

$ a Dziś! Potężn aramat erotyczny w 10 akt. p. t. „Pieśń maiosci o ięsknocie kobiety za męzczyźną” 

eatr = „Polonja r T * 0 k ž i “ | dne dzieje pięknej kobiety, której uroda przysparza 
uł. A. Mickiewicza 22, ” arg wis o cia czne niebezpieczeństwa i której nie wolno było wyjść 

zamąż. W rol. gi prėmjowana vieknofė“ Bi le Dove i wielki tragik Fr. Bushman. 

Dziś będzie wy- ° «a wesoły dramat w 10 aktach. 
świetlany film: „Karjera Chaplina W rolach głównych Charlie i Sydney 
Chaplin. W poczekajni koncerty Radjo. Ostatni seans o godz. 10, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Kasa czynna: od godz. 4 m 30. 
Cena biietów: Parter — 60 gr., Baikon — 30 gr. Początek o godz. 5-tej. 

Ё 
Miejski Kinematograi 

Kulturalno-Ošwiatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

       
    

    
  

    

  
    

Kino- inętė | Premiera] 66 GARSKIE ZBIRY). Wielki dramat z życia Carskiej Rosj 
s Teatr „Helios Sensacja Sezonu! „SYBIx .:. u dzieje knuta, Akcja rozgrywa się w  <P. = > 
s ui, Wileńska 38. Zimowym» Pietropawłowskiej twerdzy. we wspaniał. pałacach Petersburgu i tajgach Sybiru, $ 

Hulanki oficerów gwardji Cesarskiej. W coli BŁ Alma Rabens, Wadim Uroniew i Edmund Lowe. 
Seansy o g. 4. 6, 8 i 10.15 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje ЗЕО КОН„ЕСЁЭУ | | Majątek 
Za 2.500 Chorohy  zębó! dał 

pierwszorzęanych firm zagranicznych || golarów dwa domy | chirurgia jamy ustnej, Kiltarić.. 2 aż 
i krajowych nowe i używane drewniane, Piac | Sztuczne zęby. Porce- | 5 12 "pokojach, 

sprzedaję i wynajmuję około 1.510 sążni | „,.anowe korony. kompletem budyn: 
kw. nadający się Mickiewicza 11 — 8. | zg owód ch, 

K. DĄBROWSKA na ogrodnictwo, | Wojskowym i urięd: | jnwentarzem - ży: 
Sprzedamy na pikom zniżka fa | wyn i ec, 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6- FR | spłaty raty. Reg os a 
om z A ogr 

PROSZEK OD 8ÓLU GŁOWY DLA = "GROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DORGSŁYCA „ZACHĘTA* DOKTÓR 1 | owocowy, blisko 
z Gdańska 6 0 stacją kolejowa. „KOWALSKINA EGZAN| [FU Far Z ` chor. WENERYCZ. | | Dom Hand. "Kom. JE USUWA NAJSILNIEJSZE O 4 Maszynistka |-* SK: ZACHĘTA" 

AO pała dn ód BA OWY posiadająca własną od 10-1, od 5-8 w. i Gdańska 6, tel. 9.05 

AR AT 
(U ma wyjazd. Piaskowa | S„ZEIÓOWICZOWA | PIES mio. me 

A ais KOBIECE, WENE. | sięczny, W Y ŻE Ł, 
NTOWNA RYCZNE i ehor, dobrej krwi. 

B kai B Ч Jai ki TY РГ ЧАЕ DROG,MOC2, Sołtaniska 6 m. 2. 
Zarząd pioarzyazz nia: e: 3 MIÓD ulMiekiewicza24 

eruchomości m na czysto pszczelny tel. Majątek 100 ha 
komunikuje, że w dnin 27 b. m. (w Niedzielę) odbędzie FA iš Synu A w. Zdr. Nr. 31. 5 sa pizehiłóy 

się Doroczne Walne Zgromadzenie o godz: 5:ej po A: авОН Akusserka buraczanej, 
południu. za zaliczką w Wi Smiałowska zalewnych łąkach 

Jednocześnie zawiadamiamy, że 
(we czwartek) o godz. 5ej po 
Zebranie Dłużników Wileńskiego 

Wyżej pomienione zebrania odbędą się w Sali 
Stowarzyzzenia Właścicieli 
Zawalna 1, 

bk beka b bc bt dd kw tchu baka | Oósto 
  

D,-H. „Blawat Wileriski“ 
ul. Wileńska 31, tel. 382. 

Wszystkie towary wełniane i 
bawełniane w dalszym ciągu 
sprzedajemy z wielkiem ustęp 
stwem, przyjmując za zasadę:—    

„Wielki obrót, mały zysk”. 
Wybór materjałów duży, Przyjmujemy 

z naszych materjałów, robota pierwszo» 
rzędna za gotówkę i na raty. 

8  RADJC FACHOWIEC .‚ 
Polak, kreso sk, kąwaler, specjalista Ž 

? mechanik - !а tent, obeznany z bu- 
® dową wsz:lki Radjo aparatów, jako 

specjalista p cował w pierwszej 
+ krajowej wytw rni radjowej Р. Т. R. 
2 41/2 lata i w wielu innych fabrykach 
9 w kraju, obejmie odpowiednią posadę © 

od 15 marca 1927 r. Oferty do Rekla, | 
+ my Polskiej, Poznań, Aleje Marcin: 
% kowskiego 6 pod <Radjo>. ® 
ФФФФФФоФФФооФФФФФФФФОФ 

   
NUSKUTECZNIEISZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 

$ REUMATYZM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ;ZĘBÓW 

! NAGRODZONY 

MEDALAMI 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTYÓRNIA: GLOWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 

  
Wydź, Zdr. Nr. 88, 

zamówienia na garnitury i palta E 

w dniu 24 b. m, puszkach blasza- 
ołudnin odbędzie si 2 5 kg'zł. 13.50 lasem, z dobremi 

Baka: Zjemskiezo, 4 to: 25 ЛЬО т ЗЕНО Кя zabudowaniami, 
IZYDOR WZP. Nr 63 OWOCOWYMA przy 

Nieruchomości m. w: a ROSENBAUM stacji w pobliżu 
Podwołoczyska Wilna sprzedamy 
(Małopolska). Lekarz-Dentysta za 7 i pół tysiąca 

MARYA dolarów, reszta 
22090909990009992 ФФФФ а%щ Państwowego 

w Wilnie, dochód roczn wh anku Rolnego 
o 12000 zł, przy dowie Ożyńska-Smolska Wileńskie Biuro 

j ogród owocowy i warzywny 4000 mi. 
4 sprzedam niedrogo, Wiad.: W, Ste- 

fańska 17, m. 2, od 9 do 12 rano 
zapytać р. \пвуп!еш Jub listownie. 

  

  

+ 

i; 
ФФФФ Korony. Sztuczne zęby. 

  

+ meble 
€ sypialni, ul. Szopena 6 

h, 
przyjmuje od godz. dwupokosowych, 2 

    

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152: 

Kupuję 
AUD "wykę, pe- 
luszkę, koniczynę czer- 
woną, białą i szwedz- 
ką oraz tymotke; pła- 

Chcroby jamy ustne 
lombowanie i usu- 

wanie zębów bez bólu. 
* Porcelanowe 1 złote     

    

Wojskowym, urzędni- 
kom 1 uczącym się 

zniżka. Ofiarna 4 m.3. 
Wydz. Zdr, Nr 3, 

Lokujemy 
najdogodniej 

każdą sumę na 

  

     

    

     

   
   

  

   

            

     

oprocentowanie cę najwyższe ceny. 
pod mocne Zygmunt 
Ek zzcie NAGRODZKI H. t -———————— | 2. 1 K sana | Wilno, Zawaina lia. 

tel. 9 — 05. 

ČK Ża 600 dorarów 
dom drewniany 

Łóżk a, dochodowy, prawie 
'nowy z ogrodem 

owocowym, w 
dobrym punkcie 

sprzedamy 
wileńskie Biuro 

Komisowo-Handło- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

Materace, 
Otomany 
najtaniej nabyč 

można w D. = 

H. Sikorski si Ska gubiono 
Zawalna Nr30 z zagraniczny na 

imię Mikołaja Garbu- 
'za zam. we wsi Zale- 
szany gminy Siniaw- 
skiej pow. Nieświes* 
skiego wydany przez 
Starostwo _ Nieświes- 

kie nr. 92. 

  
paszport 

Z powodu wyjazdu 
do sprzedania 

pok. stoło- 
wego i 

     

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, kiėra 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
1 t« d. wyzdrowiała; odnawia przyję: 
m od godz. 10 zrana do 8.ej wiecz., 

Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krista, w bramie na schody i 

na 1еию 

| WĘGIEL najlepszy, NAT 
WAGA. sprawiedliwa, 

PLOMBOWANE wozy Duży obrót ma- 
SPIESZNE załatwienie, ły zysk en na- 
DOSTAWA cd pół tony szą dewizą 
a stąd wiele uznań i podziękowań od Sz. 

klijenteli Po па praktyce o przyna: 
sj э зЬ paliwa przy za- 

Kryże WĘGLA u nas. 

DUCHNOWSKI i 3-ka, Zawalna 21 
lok. 15 (wejście od Drew. Rynku). 

WEOWEDZZC KACA ZZA 

Wezwanie Edyktalne. 
‚ Sąd Arcybiskupi Wileński wzywa , 
Leona Hugona Sułka, z pobytu nie: 
wiadomego, aby w dniu 22 marca 1927 
roku o godzinie 11 rano stawił się w 
kancelarji Sądu (Wilno, ul. Zamkowa 
Nr. 6), jako pozwany w sprawie ot 

( nieważność jego małżeństwa ze Sta- 
nisławą Wacławą Kozłowską. Sąd 
ostrzega pozwanego, że jeżeli się nie : 
stawi na dzień oznaczony. to będzie $, 

) uważany za nieposłusznego prawu i 4 
sprawa będzie sądzona pot jego 
nieobecność. 

Oficjał Prałat Jan Hanusowicz. 
Notarjusz Ks. Antoni Wiskont, 

$ k $ 
* Роз!айа dobre reko- 
mendacje, Zna dobrze 

Kasztanowa 4 m. 18. 

SOBA w śred: gubiono książkę 
nim wieku, po* Ł wojstowe KU 
szukuje posady. przez. P. 

Wilno, R "1858 
na imię Eugenjusza 

uchnię, ładnie pierze Wołodźki. 
i prasuje. 

  

Rejestr Handlodų. 
Do JES Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 10.11 1927 roku pod Nr. 5616 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5616. Firma: Barańczyk Szymel. 
Siedziba w Lidzie, ul. Wyzwolenia 11. Przedmiot—sklep 
Spożywczy i piwa. Firma istnieje od 1024 roku. Wła: 
ściciel-—Barańczyk Szymel, zam. tamże. 4201—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 11—ll 1927 r. pod Nr. 2490 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

К Н А. ——2490. Firma: Sklep win i wódek 
Katarzyny Suworowej. Siedziba została przeniesiona 
na ul. Piłsudskiego 23. 4218—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 11—li 1927 r. pod Nr. 1428 wciąg- 
nięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. II. 1428. Firma: „Szer Markus“. 
Przedsiębiorstwo przeszło na rzecz spółki: „Dom 
Handłowy M. Szer i S-ka* i wykreśla = „ęiesttu. 

2 у 

Do Rejesiru Handlowego Dział A. Sącu Okr. 
w Wilnie w da. 11— Il. 1927 roku pod Nr. 5647 wcią- 
gnięto: 

R. H. A.11—5647. Firma: „P. Okuniew i B. Ha- 
skel S-ka“ Przedmiot—sklep bławatny i pończoch. Sie- 
dziba Wilno, ul. Rudnicka 6. Firma istnieje od 21 
stycznia 1927 roku. Wspólnicy zam. w wilnie: Pin- 
chus Okuniew przy ul. M, Stefeńskiej 21 i Bernhardt 
Haskel—przy ul. Szopena 4. Spółka firmowa, zawar- 
ta na mocy umowy z dnia 21 stycznia 1927 r. na 
termin roczny, eweniuałnie dwuletni. Zarząd spółki 
należy do obydwóch wspólników i każden z nich sa- 
modzielnie jest upoważniony do podpisywania w imie- 
niu spółki pod stemplem firmowym wszelkiego  ro- 
dzaju umów, weksli i innych zobowiązań. 4220--VI 

Do Rejesiru Handlowego Dzjał A Sądu Okr. 
w AE w dniu 11—1!. 1927 r. pod Nr. 3110 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—3110 Firma: Cukiernia i Kawiarnia 
„Zdrowie* Kajetan Rożnowski i Nikodem Markiewicz 
Spółka firmowa. Przedsiębiorstwo zostało zlikwido- 
wane i wykreśla się z rejestru. 4221—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w PK w dniu 7.1 1927 roku pod Nr. 333 wciąg- 
nięto: 

R. H. B I. —333. Firma: „Dom handlowy M. 
Szer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Przed- 
miot—handel artykułami gastronomicznemi, spożyw- 
czemi i innemi, Siedziba—Wiino, ul. Zamkowa 22, 
Firma istnieje od 1926 roku. Kapitał zakładowy 
18 000 zł. podzielonych na 10 udziałów po 1800 zł. 
każdy całkowicie wpłacony przez towary i urządzenie 
magazynu. Zarząd spółki stanowią zamieszkali w 
Wilnie: Mozes Szer przy ul. Wielkiej 28 i Zacharjasz 
Jutan—przy ul. Biskupiej 11. Zarząd reprezentuje 
spółkę i podpisuje w jej imieniu pod stemplem fir- 
mowym weksle, żyro, dyskontuje oraz podpisuje we- 
ksle i inne zobowiązania pieniężne, otwiera rachunki 
bieżące i inne we wszystkich instytucjach kredyto- 
wych, podpisuje czeki, dokumenty, akta notarjalne, 
umowy, prokury i wogóle zastępuje spółkę nievgra- 
niczenie. Spółka z ograniczoną odpowiedziawoś. ią, 
zawarta na mocy aktu zeznanego przed Advifem 
Zmaczyńskim Notarjuszem w Wilnie w dniu 20 mar- 
ca 1926 r. pod Nr. 1302 ną czas nieograniczony. 

4222—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn.11—li 1927 roku pod Nr. 156 wciąg- 
nięto wpis dodatkowy: 

R. HB. IV—156. Firma: „Bank Handlowy w 
Warszawie spółka akcyjna, Oddział w Wilnie. Dyr. 
Milkiewicz Władysław z dniem 1 stycznia 1927 roku 
opuścił zajmowane stanowisko i przestał podpisywać 
za Oddział. Hipolitowi Siemiradzkiemu _ udzielono 
łącznej prokury dla Oddziału w Wiłnie 4223—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 12—ii. 1927 r. pod Nr. 5678 wcią- 
gnięto: 

R. H. A 1.—5678. Firma: Grodzieńczyk Liba 
Siedziba w Woronowie pow. Lidzkim. Przedmiot — 
skłep kolonialny i spożywczy. Firma istnieje od 1905 
roku. Właściciei — Grodzieńczyk Liba zam. tamże. 

4230—VI. 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 12.11 1927 roku pod Nr. 5672 wciąg- 
nięto: 

Р R. H. A. 1,—5672. Етта: ОмйайзК! Josiel. Sie- 
dziba w Bieniakoniach pow. Lidzkim. Przedmiot — 
sklep spożywczy, galanterji i żelaza. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel— Dwileński BE a > 

1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 1241, 1927 roku pod Nr. 5674 wciąg- 
nięto: 

" R. H. A. I.—5674. Firma: Dubiūski Szmuel Sie- 
dziba w Bieniakoniach pow. Lidzkim. Przedmiot — 
sklep spożywczy, tytuniowy, obuwia i skór, Firma 
istnieje od 1914 roku. Właściciel— Dubiński Szmueł. 
zam. tamże. 4226 —V 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 12—l! 1927 r. pod Nr. 5675 wcią- 
gnięto: 

" R. H. A. 1.—5675. Firma: Ejszyska Musza. Sie- 
dziba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
spożywczy i galanierji. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właścicielka—Ejszyska Musza, zam. tamże. 4227—Vi. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—|l 1927 r. pod Nr. 5676 wcią- 
gnięto: 

; R. H. A. I.—5676, Firma: Eosztejn Leja. Siedzi- 
ba w Woronowie pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep | 
spożywczy i kolonjainy. Firma istnieje od 1907roku. | 
Właścicielka—Epsztejn Leja zam. tamże, 4228— VI 

Da Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—)l 1927 r. pod Nr. 5677 wcią- 
niętc: 

ach R. H. A. !.—5677. Firma: Goli Mejer. Siedziba | 
w Woronowie pow. Lidzkim. Przeamiot—skiep mięsa. 
Firma istnieje od 1927 roku Właściciel—Goli Mejer, 
zam. tamże. ' 4229—Vl 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w daiu 12—1 1927 r. psd Nr. 5679 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 11—5679. Firma: Iwaszkiewicz Juljan.. 
Siedziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
restauracja. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — 
Iwaszkiewicz Juljan, zam. tamże. 4231—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłaie w dn. 11--! 1927 1. pod Nr. 5662 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5662. Firma: Trocka Sora. Siedziba 
w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka — 
Trocka Sora, zam. tamże. 4232—Vi. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 11—1. 1927r. pod Nr. 5663 wciąg- 
nigio: 

R. H. A. IL--5663. Firma: Wengrowski Wolf. | 
Siedziba w Bieniakoniach pow. Lidzkim. Przedmiot — 
skład piwa Firma istnieje od 1926 roku. Właścicie!— 
Wengrowski Wolf, zam. tamże. 4233— Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w | 
Wilnie w dniu 11—il 1927 roku pod Nr. 5664 wcią: | 

ięto: 
e R. H. A. |. 5664, — Firma: Wiłeńczyk Rywka: 
Siedziba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot — | 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- | 
ścicielka—Wileńczyk Rywka, «am, tamże. 4234—VI | 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu11—l! 1927 r. pod Nr. 5665 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5665. Firma: Winer Rachiel. Siedzi-- 
ba w Woronowie ,pow. Lidzkim. Przedmiot — skiep 
galanterji i iranufakiury. Firma istnieje od 1900 roku. 
Właścicieika— Winer Rachiel, zam. tamże. 4235— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr 
w Wilnie w dniu 12—ll 1927 r. pod Nr, 5666 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5066. Firma: Baran Samuel. Siedzi- 
ba w Lidzie, ul. Lidzka 5. Przedmiot—sklėp spożywe- | 
czy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciei—Baran . 
Samuel, zam. tamże. 4236—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. 
w Wilnie w dn. 11.1 1927 roku pod Nr, 3630 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—3630. Firma: Księgarnia Białoruska 
Stanisław Stankiewicz. Siedziba została przeniesioną 
na ul. Ostrobramską 2. 4224—VI 
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