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Ustawy samorządowe. 
Oświadczenie rządowe. 

Na posiedzeniu komisji admini- 
stracyjnej Sejmu w dniu 23 bm. dy» 
iektor departameutu samorządowego 
Miristerstwa Spraw Wewnętrznych p. 
Weisbrod złożył imieniem rządu na- 

4 stępujące oświadczenie: 
Przez usta p. wiceprezesa Rady 

Ministrów prof. Bartla rząd wyraźnie 
i jasno podkreślił swój stosunek do 
projektów ustaw samorządowych wnie- 
sionych do Sejmu z inicjatywy po- 
słów. Mianowicie, rząd potwierdził, 
że rzeczonych projektów nie może 
przyjąć za podstawę swojej współ- 
pracy z komisją administracyjną Sejmu. 
Na powyższe stanowisko rządu wpły- 
nęły nasiępujące powody: 1) istotne 
różnice poglądów między rządem a 
autorami projektów w ich obecnej 
redakcji na zasady, na których opie- 
rają się ustawy. Różnice te wymienił 
przykładowo p. wice-prezes Rady Mi- 
nistrów w swoim expose na plenum 
Sejmu, 2): niekompletność projektów, 
które zupełnie nie załatwiają sprawy: 
samorządu wojewódzkiego, jakkolwiek 
zsistnieniem tego samorządu liczy się 
zarówno : konstytucja Rzeczypospolitej: 
jak i wiele innych ustaw, wydanych: 
po ogłoszeniu konstytucji, 3) istotne: 
i bardzo znaczne wadliwości projektów 
poselskich pod względem kodyfika- 
cyjno-prawnym. Wszystkie  dotych- 
czasowe projekty ustaw o samorzą: 
dzie opracowane były w ostatniej 
chwili i ze szczególnym pośpiechem. 
Odbiło się to bardzo ujemnie na ich 
treści, Tych błędów trzeba koniecznie 
uniknąć nawet kosztem pewnej zwło- 
ki w załatwieniu spraw. 

Z wymienionych powodów, rząd 
jest zdania, że obecne ciała ustawo- 
dawcze, znajdujące się u schyłku 
swojej kadencji, nie zdołają załatwić 

*sprawy gruniownego i trwałego ure: 
gulowania ustroju samorządowego. Z 
drugiej jednak strony, jak to rząd 
kilkakrotnie oficjalnie oświadczył, in- 
teres państwa wymaga bezzwłocznego 
wksQczejia legisiatywy w spraw sa- 
morządów. Skoro zaś gruntowne i 
trwałe uregulowanie sprawy samo- 
rządu z konieczności musi się opóź- 
nić, trzeba przynajmniej bezzwłocznie 
usunąć owe opory anarchizujące ży- 
cie komunalne. Dlatego też rząd o- 

| świadczył zasadniczą gotowość przy- 

„ Adziej gruntowna reforma ordynacji 

| 
3 

jęcia za punkt wyjścia wniosku « po- 
selskiego znanego pod nazwą „małej 
ustawy samorządowej", uważając, że 

, taki właśnie cel doraźnego choć mi- 
nimalnego poprawienia ustroju samo- 
rządowego i umożliwienia mu życia 
przyświeca wspomnianemu wnioskowi. 
Z całą stanowczością . należy stwier- 
dzić, że t, zw. mała ustawa samo- 

, rządowa nie jest i z natury rzeczy, 
nie może być właściwym terenem do 
zarysowania się i wzajemnego starcia 
zasadniczych programów co do przy- 
złego ustroju samorządów Rzeczy- 

// pospolitej. Kto na ten grunt chce 
całą sprawę sprowadzić, ten zgóry u- 
niemożliwia uczynienie jakiegokolwiek 
Szybkiego kroku w sprawie samorzą- 
du. Wprowadzenie owych zmian 

| jest kardynalnym obowiązkiem i rzą- 
du i ciał ustawodawczych wobec pol- 
Skiej rzeczywistości, 

Zmiany proponowane w projekcie 
małej ustawy w stosunku do b. 
dzielnicy rosyjskiej nie spotkały się 
ze sprzeciwem z żadnej strony, a więc 

, dest rzeczą oczywistą, że wybór człon* 
, ków rady gminnej na zgromadzeniu 

| gminnem większością głosów nie na- 
leży do niczyjego zasadniczego progra- 
mu. Brak zasadniczego sprzeciwu do- 
wodzi liczenia się z rzeczywistością, bar- 

  
wyborczej natrafiłaby bowiem na 
duże trudności, wymagałeby długie- 

/ go uzgadniania i całkowicie udarem- 
miła cel polegający na doraźaem uru- 

, chomieniu samorządu. Czasowem to- 
lerowaniem tej niewątpliwej z każde- 
go punktu widzenia niedokładności 
systemu wyborczego okupuje się bez- 
wątpienia rezultaty dodatnie, miano- 

_ Wicie natychmiastowość reformy, usu- 
„ nięcie stanu ex lex przez stworzenie 
prase podstawy działania rad 
Feminnych i możność bezzwłocznego 
odświeżenia organów gminnych. + 

„ Dalej mówca omawia stosunki 
„ppanujące w Małopolsce. Minimum w 

„| dziedzinie samorżądu gminnego w 
ałopałsce byłoby rozciągnięcie sta 

nu istniejącego już w województwie 

W dziedzinie samorządu powia* 

towego rozciągnięcie dekretu obowią- 
zującego w byłym zaborze rosyjskim 
na Małopolskę uzgodni . organizację 
Samorządu z Konstytucją. 

Postulaty powyższe podyktowane 
Oniecznością zmian nie wiążą się 

Oczywiście z zagadnieniem zasadni- 
czej reformy samorządu, która w 
najbliższym czasie nastąpić musi i 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. O. Nr 86259. | 

Protest Imperjum Brytyjskiego. 
LONDYN, 23J1. PAT. Rada ministrów obradowała na dzi: 

sie'szem rannem posiedzeniu nad sprawą noty protestacyjnej, 

mającej być wysłaną do Rosji Sowieckiej. W izbie gmin w od- 

powiedzi na zapytanie jednego z członków partji konserwatyw - 

nej Chamberlain udzielił wyjaśnień w sprawie protestów wer- 

bainych przeciwko propagandzie sowieckiej. złożonych przez 

rząd angielski dnia 1l października r. ub i 14 lutego r b. Cham- 
beriain dodał, że z przykrością musi skonstatować, że protesty 

te nie zmniejszyły w żadnym stopniu wyraźn'e nieprzyjemnego 

Stanowiska władz sowieckich wobec imperjum brytyjskiego. 

Zagrożenie zerwaniem stosunków dyplomatycznych, 

LONDYN, 23.I1 (PAT). Doręczona dzisiaj charge d'affaires sowiec- 

kiemu nota rządu angielskiego stwierdza przedewszystkiem, że stosunki 

angielsko-rosyjskie nie. przestają być notorycznie niezadawałającemi. Nota 

przypomina poprzednie protesty przeciwko wykazanej. przez przywódców 

politycznych i funkcjonarjuszy sowieckich wytrwałości w szykanowaniu 

Wielkiej Brytani i zapowiadaniu rewolucji światowej oraz odrzuca 
z oburzeniem powtarzane ciągle twierdzenia sowieckie,, jakoby rząd angiele 

ski miał brać udział w, spisku, zmierzającym do cbalenia ustroju So- 

wieckiego. są 
Następnie nota cytuje ustępy przemówień Bucharyna i Rykowe, które, 

jak stwierdza, wykazują bezpodsiawność twierdzenia, że wystąpienia an- 

tyangielskie nie są kierowane i popierane przez Sowiety. — 

W dałszym ciągu nota ostrzega Sowiety w sposób najbardziej zde- 

cydowany, że istnieją granice po za które byłoby niebezpiecznem 

popychać angielską cpinję publiczną oraz, że dalsze dopuszczanie się 

podobnych czynów musi prędzej czy później uczynić nieodzownem ZEL- 

wanie angielsko-rosyjskiego układu handlowego, którego postanowienia 

zostały pogwałcone w sposób tak oczywisty, a nawet może doprowadzić 

do zerwania zwykłych stosunków dypiomat,cznych. > 

W zakończeniu rząd wyraża nadzieję, że protesty te i ostrzeżenia 

zostaną przyjęte przez Sowiety z należną. uwagą i że nie będzie już żad- 

nych dalszych powodów do zażaleń, 

Kto zaopatruje armję kantońską, 

LONDYN, 23—II. Pat. Odpowiadając w lzbie Gmi: na zapytanie 

jednego z deputowanych Chamberlain oświadczył, że sądzi, iż Rosja do- 

starczała aeroplanów i materjału łoiniczego oddziałom kantońskim, jak 

również, że niektóre inne mocarstwa przesyłały aeroplany rządowi pekiń- 

skiemu. Trudnem jest jednakże ustalić ściśle różnice między aeroplanami 

cywilnemi i wojskowemi i na skutek tego między Wielką Brytanją a pa- 

roma innemi mocarstwami powstała pewna rozbieżność opinii. 

SEWER T T STT S T NES, K I T I OSI 

_Za kulisami Reichswehry. 
BERLIN, 23 II. PAT. Komisja spraw zagranicznych Reichstagu obra- 

dowała dzisiaj nad sprawą stosunków między ministerstwem Reichswehry 

a pewnemi kołami politycznemi w Sowietach. Obrady nad tym punktem 

uznano za poufne. : 

„Vossische Ztg" dowiaduje się, że sekretarz stanu won Schubert i 

minister Reichswehry Gassler w związku z tą sprawą złożyli oświadczenia, 

z których ma wynikać, że wszystkie dotychczasowe stosunki między 

Reichswehrą a Sowietami zostały definitywnie zlikwidowane. Wniosek 

hittlerowców o przywrocenie obradom jawności odrzucono przeciw gło- 

som wnioskodawców i komunistów, którzy, jak ironicznie zaznacza dzien- 

nik, dlatego tylko głosowali za jawnością, ponieważ spodziewali się, że 

minister Gessler w myśl oświadczenia złożonego onegdaj w komisji bud- 

żetowej Reichstagu nie ujawni żadnych szczegółów. 

Ciekawy dokument. 

BERLIN, 23 Il. PAT. „Vorwaerts* ogłasza dzisiaj odbitkę złecenia z 

9 grudnia 1926 r. wystawionego przez G. F. U. (Towarzystwo dla po- 
pierania przedsiębiorstw przemysłowych, którego centrala znajduje się w 
Berlinie, filja zaś w Moskwie, stanowiące instytucję bankową ministerstwa 
Reichswehry dla finansowania zakupów zbrojeniowych.) Zlecenie to upo- 

ważnia berliński Dermstaater i Nationalbank do przekazania w drodze 

telegraficznej kwoty 50 tys. dolarów do Nowego Yorku na rzecz rosyj- 
skiego bauku państwowego. : ё 

Dziennik socjalistyczny zaznacza, że dokument ten nie stanowi 
wprawdzie nowego odkrycia, gdyż już w-grudniu r. ub. i w styczniu 

bieżącego powoływano się nań ze strony socjalistycznej w Sejmie ‚ рги» 

skim, jednak obecnie wobec uporczywego odżegnywania się w kołach ko- 
n unistycznych od jakiegokolwiek związku z aferą zbrojeniową  Reichs- 

wchry należało go bezwarunkowo opublikować. 

EISS 

Nieprawdziwe insynuacje niemieckie. 
GDAŃSK. 23 Il. PAT. <Danziger Ztg.» krytykując artykuł zamiesz- 

czony w organie narodowo-niemieckim „Deutsche Allgemeine Ztg.“ pod 
tytulem „Garnizon polski w Gdańsku" zamieszcza od redakcji krótki 
komentarz, w którym wskazuje, iż cyfry przytoczone przez pisma berlin- 
skie są pozbawione podstaw. „Danziger Ztg.* pisze między innemi: Już 
dzisiaj możemy powiedzieć, że dane przytoczone przez „Danz. Allg. Zig." 
a dotyczące polskiej fioty nie odpowiadają prawdzie, nie jest bowiem 
prawdą, jakoby większa część polskiej floty z 15 okrętami i 600 ludźmi 

załogi reguiernie przebywała w Gdańsku. W Gdańsku niema obecnie ani 

jednego polskiego okrętu wojennego. > 

ł Bono aus słowa niemieckiego dziennika gdańskiego, który trudne 

podejrzewać o zbyt wieikie sympaije dla Polski z uają całkowicie kłam 

twierdzenniom berlińskiego organu narodowo-niemirvkiego: 

Dymisja gabinetu estońskiego. 
TALLIN. 23 ll. PAT. Gabinet podał się do dymisji w następstwie 

wyniku głosowania w parlamencie, który 64 głosami przeciwko 27 uchwalił 
wniosek stwierdzający, że zarządzenia ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie wyborów komunalnych są sprzeczne z praktyką wyborczą. 

ESET ESTETINIO BZZ TT UKE, 
nie przesądzają pod žadnym wzglę- samorządowyčh w» acowanych już 
dem kierunku tej roformy, nieuczy- przez komisję w dwóch czytaniach; 

nienie im jednak zadość byłoby rów- następnie 15 głosami przeciw 12— 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 grósży. 

Opłata pocztowa uiszczona i 
Redakcja rękopisów niezamó <ionych nie zwraca. 

Ppoyskiea na teren całej Małopol- gi 
A 

noztaczne z utwierdzeniem dzisiejsze- 
o, szkodliwego i pod wieloma 

względami nielegalnego stanu rzeczy. 
Nad oświadczeniem powyższem 

rozwinęła się ożywiona dyskusja. W 

wyniku tej dyskusji komisja uchwa- 
liła trzynastu głosami przeciwko 9 
wniosek pos. Pragera tej treści; 

Komisja administracyjna nie przyj- 

muje do wiadomości oświadczenia 
rządu o niemożności wzięcia za pod- 

stawę współpracy projektów ustaw 

pierwszą część wniosku pos. Dy- 
mowskiego (ChD): Komisja admini- 
stracyjna przechodzi do porządku 
dziennego nad wnioskiem pos. Bo- 
gusławskiego, Ledwocha i Fiałkow- 
skiego (mała ustawa samorządowa) i 

19 głosami przeciwko 3—drugą część 
tego wniosku o treści: oraz podej- 
muje trzecie czytanie projektu ustawy 
o gminie wiejskiej i gminnej ordyna- 
cji wyborczej, czyli jednej z t. zw. 
wielkich ustaw samorządowych. 

P. Azchsmbanlta publikacji p. t. 

И ryczałtem. 

jako odbitka z wydawam pod redakcją 

(librairie Blond) 

«Les cahiers de la nouvelle journće» 

Wykład liici, „Le gćnie religieux de la Pologne et DostojewSki" zawiera charakterystykę 

Marjan Zdziechowski. 
Wykłady wygłoszone w Sorbonie w Marcu t Kwietniu 1926 r, wyszły w draku p. t. 

«Le dūalisme dans la philosophie religiense russe» 

poświęconej zagadnieniem 
religji i filozefji. 

porównawczą myśli religijnej polskiej i rosyjskiej. 

Do nabycia w Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa w Wilnie 

Goście kowieńscy. 
Wczoraj opuściło Wilno szereg 

działaczy i polityków dzisiejszego 

Kowna, którzy przyjechali byli na 

uroczystość pogrzebową Ś. p. Jana 

Basanowicza. Pojechali sobie skąd 

przybyli, tą samą drogą, nie przez 

Łotwę, nie przez Niemcy, a starym 

szłakiem kowieńskim łączącym Wilno 

z Kownem, przez Jewje, Koszedary. 
Za czasów rosyjskiego caratu szyny 

biegnące w tym kierunku nałeżały do 

t. zw. „Libawo - Romienskoj Żeleznoj 
Dorogi*, na ponownem otwarciu której 

tak zależy sferom przemysłowo-han* 
dlowym wschodniej Europy, a zwłasz- 
cza Łotwy. Kowno twierdziło przed 

światem z uporem, że na przeszkodzie 
temu. stoi Polska, Dziś jednak nao- 
cznie przekonać się mogli wszyscy, że 
linja kolejowa istnieje nadał, tor utrzy- 
many w porządku, a że Polska nie 

zamierza zaniechać ruchu na tym od- 
cinku, dowodzi najłepiej wagon pierw- 
szeįiklasy P. K. P. wysłany na spot- 

kanie delegacji kowieńskiej, Nie stały 
mu na przeszkodzie ani karabiny ma- 

szynowe, ani działania wojenne, ani..: 

„stan wojny Litwy z Polską". 
Z punktu zatem widzenią urzędo- 

wej „kowieńskiej polityki zagranicznej, 
wielki był błąd wysłania delegacji 

przez stację graniczną Zawiasy, za- 

miast okólną drogą przez Rygę. — 
Jednakże sfery kowieńskie błąd ten 
musiały popełnić, aby się nie narazić 

na śmieszność w tym drugim wypad- 
ku: pocóż bowiem 14-tu ludzi jechać 
ma dwie doby sześciokrotnie  nakła- 
dając drogi, skoro tuż, pod bokiem 

czeka na nich wagon l-szeį klasy, 

który w kiłka godzin dostarczy ich 
na miejsce?! 

To; „niewiadomo kędy. jechać*— 

jest charakterystycznem odzwierciad- 

leniem tragiśmiesznej polityki Kowna, 
które naważywszy piwa, chce go 
wypić do końca, a rozumie, że go 
ono już krztusić zaczyna. 

Nazwiska przybyłych z Kowna 
działaczy znane są już wszystkim. O- 
sobiście zaskoczeni byli uprzejmością, 
jaka ich ze strony polskiej spotkała 
i trzeba im otwarcie przyznać, że pod- 

czas całego pobytu w Wilnie zacho* 
wali pełnię godności i powagi nie na- 
ruszając uroczystości pogrzebowych 
żadnem  politycznem wystąpieniem, 

ani zwrotem jaskrawszym w mowie 
użytym, mimo iż pozostawiono im 

zupełną swobodę poruszaniagsię i 
mówienia w naszem Wilnie. 

W rozmowach z Polakami zacho- 
wywali najdalej posuniętą rezerwę, 

wstrzemięźliwość.w słowach i „urzędo- 

wość*. Żadnego politycznego wywiadu 
dokonać nie było sposobu, Te jednak 

kilka słów, które udawało się zamie- 

nić z tym lub z owym, z. pośród 

przybyłych z Kowna, pozwalają nam 
snuć własne domysły co do zapatry- 
wań ogółu tej „śmietanki*  dzisiej- 

szego Kowna, na jego politykę i 
przyszłość państwa litewskiego. 

Robią oni wrażenie ludzi zgnębio- 
nych, omal że trazicznych. „Sprawę 
wileńską* traktują jako prestige pań- 
stwa i absolutnie nie widzą sposobu 
do cofnięcia się. Z "rugiej strony rów- 

nież absolutnie nie widzą możliwości 

realnych do rozstrzysnięcia jej po włas- 
nej myśli. Zdają sobie w zupełności spra 

wę z tej sytuacji bez wyjścia, jednak 
nie chcą ponosić za nią odpowiedzial 

ności i starają się wmówić w samych 

siębie, że Wilno jest «romantyzmem 
narouu», a nie płodem fanatycznej, 

ślepej agitacji, prowadzonej przez nich 

od lat wśród ludu i młodzieży. 

Lata gorzkich doświadczeń nau- 
czyły ich wiele. Przedewszystkiem, co 
jest najważniejsze, doszli do przeko- 

nania, że o Wilnie mówić należy nie- 

tylko z Warszawą, ale i z samem 
Wilnem. Dziś nie negują już tego, że 
Wilno jest polskie. Chcieliby więc mó- 
wić z tutejszymi Polakami, ale również 

zdają sobiejsprawę, że i my doświadczy. 
liśmy wiele, tyle mianowicie, żeby 

każdą próbę rokowań w sensie ode- 

rwania Wilna od Rzeczypospolitej 

Polskiej odrzucić jako zamach na 

naszego kraju ideały, tradycje, wat- 

ność. 

Zapewne dziś wszelka kombinacja 

stworzenia jakichś polsko - litewskich 

kantonów, jakiegoś dwujęzycznego 

państwa połsko-iitewskiego, którego 

granicę południową twerzyłby górny 

bieg Niemna, a może nawet Mere- 

czanki, przyjęta byłaby z aplauzem w ; 
Kownie, po to jednak, by po kilku 

miesiącach tę dobrowolną umowę 

złamać i pogrążyć kraj cały w tero- 

rze policyjnych rządów, jak dziś się 
rzecz ma w Kownie. Politycy litewscy 

zdają się ciągle jeszcze łudzić, że w 
razie zagarnięcia Ziemi Wileńskiej, 

potrafią ciągle Jawirować i wygrywać 
Polaków przeciwko Żydorń, Żydów 
przeciwko Białorusinom i Białorusi- 

nów przeciwko Polakom. Oto jest 
Kowieński projekt aneksji i utrzyma- 
nia Wilna, którego szczegóły trzyma- 
ne są w wielkiej tajemnicy. Takich 

polityków jest już większość. Niektó- 
rzy z nich rozumieją, że to co piszą 
ich gazety o „prześladowaniu Biało- 
rusinów* w związku z likwidacją 

„Hramady“ jest nieprawdą, i że ta 

sama „Hramada*,to symbol tej strasz- 
nej stuglowej hydry czerwonego ko- 
munizmu, któremu czoła stawić nie 

potrafi ani armja litewska, ani kultura 
litewska, ani luźny zlepek Litwinów, 
Polaków, Białorusinów i Żydów, ani 
tembardziej sam tylko naród litewski, 

który dziś z największym trudem i 
wysiłkiem pokenywuje u siebie pro- 

pagandę komunistyczną, a nokonanie 

to zawdzięcza tylko temu, że go 

dzieli od granic Bolszewii stalowa 
ściana armji polskiej. — Zniszczenie 
kultury polskiej na-Ziemi Wileńskiej, 

równałoby się wydaniu tej ziemi 

na łup wschodniego komunizm: 

Ci Litwini kowieńscy, którzy t» 
rozumieją, są najbardziej trzeźwi i 

najbardziej tragiczni zarazem. Widzą 
przepaść nieuchronną i odpowiedzial- 
ność jaką ponoszą przed narodem 
litewskim za ster dziewięcioletnich 

rządów, który w niewłaściwym zwró- 

cili kierunku. 

Gościli niedługo. Wyjechali wczo- 
raj jak goście przygodni, bez wiaty, 

by tu k'edykolwiek w innym przybyć 

mogli charakterze. | cóż powiedzą 

tam, tym uciśnionym i prześladowa» 

nym, w ciągłym stanie wojennym ży- 

jącym—o wolnem Wilnie?... m, 

Mianowanie członków Rady 
Finansowej. 

Ministerstwa Skarbu rozesłało de- 
krety nominacyjne człońkom Rady 
Finansowej, którymi są pp. dr. Wacław 
Fujans, dyrektor Powszechnego Ban- 
ku Związkowego; Władysław Jezier- 
ski, b. dyrektor Banku Rosyjsko- 
Azjatyckiego; dr. Feliks Młynarski, 
wice prezes Banku Polskiego; dr. 
Adam Krzyżanowski, prof. Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 
dr. jerzy Michalski, poseł na Se,m; 
Jan Hołyński, wice-dyrektor Central- 
nego Związku Przemysłu, Handlu, 

Górnictwa i Finansów; dr. Daniel 

Gross, adwokat; Tadeusz Epstein, 

prezes Izby Handlowo-Przemysłowej 
w Krakowie; Wacław Łypacewicz, j:0- 
se! na Sejm; Jan Stecki, senator. 

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 tabeiowe o 25 proc, drożej, 

  

Sejm i Rząd. 
Marszałek Piłsudski zacho- 

rował. 

WARSZAWA, 23]I. (żel. wł. Słowa) 
Premjer Marszałek Piłsudski w dniu 
dzisiejszym zaniemógł i lekarze za- 
bronili opuszczania łóżka. Choroba 
premjera nie budzi jednak żadnych 
obaw i jest nadzieja, że za dni parę 
Marszałek Piłsudski powróci do urzę- 
dowania. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu. 

WARSZAWA, 23,II (fel wł Słowa) 
Najbliższe posiedzenie Sejmu wyzna: 
czone zostało na wtorek 1-go marca. 

Bal Prasy. 

WARSZAWA. 23. (tel. wł, Słowa) 
Dzisiejszy Bal Prasy, który się odbył 
w salonach pałacu. Rady Ministrów, 
zaszczycił swą obecnością Pan Prezy+ 
dent Rzeczypospolitej. Przed Panem 
Prezydentem  przedefilował polonez, 
w którym wziął udział liczny korpus 
dyplomatyczny oraz świat. dzienni- 
karsko-literacki. 

Aresztowanie podejrzanego 
osobnika w Zamku. 

WARSZAWA, 23 II (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym aresztowano ro- 
botnika zatrudnionego przy robotach 
ziemnych w Zamku niejakiego Mań- 
kowsk ego, u którego rewizja wykryła 
odezwy komunistyczne i inne dowo* 
dy przynależności do wywrotowej ro- 
boty komunistycznej. 

Odjazd wycieczki parlamenta. 
rzystów polskich do Francji. 

WARSZAWA, 23. Il. Pat, Dziś o 
godz. 14 min. 10 wyjechała do Fran- 
cji przez Pragę' Czeską delegacja 
przedstawicieli sejmu i senatu na za- 
proszenie' grupy  francusko-polskiej 
parlamentu francuskiego. 

Lustracja Gdyni. 
„, WARSZAWA, 23—il. Pat. W 

piątek dnia 25 luiego wieczorem p. 
minister przemysłu i handlu inž. 
Kwiatkowski udaje się do Gdyni w 
celu lustracji budowy portu i robót 
nadbrzeźnych oraz w związku z ma- 
jącem się odbyć w dniu 26 bin, po- 
siadzeniem rady administracyjnej że- 
glugi polskiej. P. ministrowi towa: 
rzyszyć będą:.p. inż. Łęgowski, na- 
czelnik wydziału portowego, koman* 
dor Pistel, naczelnik wydzialu żeglu- 
gi, p. Geysztor, członek rady admini- 
stracyjnej żeglugi polskiej oraz sekre- 
tarz osobisty ministra p, Barański, 

" Dolarówka rozprzedana. 
Pożyczka dolarowa, popularnie zwae 
na dolarówką, została całkowicie roz- 
sprzedana. Również została rozsprze- 
dana 8-procentowa pożyczka kolejo- 
wa w złotych polskich w złocie. Mi- 
nistęrstwo skarbu wystąpiło do rady 
giełdowej o wprowadzenie tych po. 

  

  

życzek na giełdę. Obydwie te pożycz- 
ki stoją obecnie powyżej nominalne- 

Rysownik: „DUNCIO* 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winjety, ilustrację książek 1 t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się. można, 

| Mickiewicza i Oarbarskiej. 
— T— PV TVP 

RIM SZ GZ EB Л ВЕСЕ НО ТОВ 
Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca ošwia- 

wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8. 

go kursu. 

r: <Udziałowa» róg 

tę pozaszkolną pomiędzy ludem 

  

uregulowanie 

Ё Konto Czekowe 

zaległych  prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na MARZEC 

Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

tudzież 
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ECHA KRAJOWE 
Rada Opiekuńcza iKresowa 

Wołkołata, pow. Postawski, 

Dzień 12-go lutego winien nadłu- 
go pozostać w pamięci mieszkańaów 
Wołkołaty i okolicy, w dniu tym bo- 
wiem otwarto nowe ognisko kultural- 
no-oświatowe. —Dom Ludowy „Rady 
Opiekuńczej Kresowej. W uroczystości 
wzięły udziałwszystkie warstwy społecz- 
ne bez różnicy narodowości i wyznania. 

Poświęcenia dokonał miejscowy 
proboszcz ks. Mieczysław Sawicki, 
poczem wygłosił do zebranych prze- 
iwówienie, podnosząc konieczność 
pracy społecznej, dla której nowoo- 
twarta placówka będzie trwałym fun- 
damentem. Przemówienie ks. pro- 
boszcza nacechowane entuzjazmem, 
przyjęte zostało oklaskami. 

Z kolei przemawiał kierownik no- 
wootworzonego domu p. Juljan Jer- 
makowicz podkrešlając, iž dzieki wy- 
5йкот R. O, K. Wolkolata będzie 
miała swoje ognisko, skąd wszyscy 
będą mogii czerpać to, czego im 
brak, a mianowicie światło kultury. 

Następnie zabrał głos przedstawi- 
ciel R. O. K. p. Peiaszewski, który w 
dłuższem iecz treściwem  przemówie- 
niu wyjaśnił cele i zadania R. O. K. 
na Kresach Wschodnich oraz zna: 
czenie Domów Ludowych w życiu 
miejscowej ludności, Na zakcńczenie 
p. Petaszewski złożył w imieniu swo- 
jem i R.O. K. życzenia owocnej 
pracy oraz wyraził podziękowanie 
wszystkim tym, którzy do otwarcia 
domu się przyczynili, a w szczegół- 
ności inicjatorowi p. Jułjanowi Jerina« 
kowiczowi, proboszczowi ks. Mieczy- 
sławowi Sawickiemu, p. Wasilewskie- 
mu, Czybiskowi, Kuczyńskiemu. 

Po przemówieniu p. 'Petaszew= 
skiego miejscowa orkiestra pod ba- 
tutą p. Swarcewicza odegrała hymn 
„Jeszcze Polska nie zginęła" puczem 
rozpoczęły się popisy teatralne miej- 
scowych sił amatorskich pod kierun- 
kiem p. E. Kuczyńskiego, 

Na program złożyły się jednoak- 
tówka „Nieboszczyk z przypadku” i 
„O. S.* komedja w jednym akcie a 
następnie bogaty dział koncertowy. 
Zespół amatorski obie te sztuki о* 
degrał doskonale, szczególnie wyróż= 
niły się pp. Marja Kuczyńska i Jani- 
na Czybiskówna oraz chór z udzia- 
łem pp. Kuczyńskiego, Hryniewiec- 
kiego i Pieszkuna. 

Zebrana publiczność nie szczędziła 
rzesistych oklasków wykonawcom. 

Nazajutrz w niedzielę, 13 b. m, 
Qdbyły się popisy uczniów miejsco- 
wej szkoły powszechnej, fa których 
uczestniczyło 168 młodocianych wi- 
dzów i przeszło 100 osób starszych 
przeważnie rodziców, które wypadły 
ku uciesze i zadowoleniu maluczkich 
jak i ich rodziców. 

Włodzimierz Kazimirski, 

ŚWIĘCIANY. 
— (i) Akcja przysposobienia 

wojskowego. Akcja przysposobienia 
wojskowego w pow. Święciańskim, 
otaczana pieczołowiią opieką przez 
władze Wojewódzkie i powiatowe, jest 
przez miejscowe społeczeństwo  do- 
stattcznie zrozumiana, na co wska 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
restauracja umeblowana Zz bilardem 
do nabycta okazyjnie, tamże koncesja 
na sprzedaż wódek, klubu <Ognisko 
Polskie», Wilejka Powiatowa. ul. 

Mickiewicza 9. Polański, 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
posiada żonę i troje drobnych 

dzieci prosi o gp ar pracę, 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb i t. p.) Od 
1 VII26 b. r.nie ma posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli 1 ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rodziny. 
enryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
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LEON DAUDET. 

%:KREW WŚRÓD NOCY. 
W przeciwieństwie do zamordo- 

wanego, Gerard de la Tombiolle od- 
znaczał się tem, że obyczaje jego by- 

ły bez zarzutu, Służba jego składała 

się ze zbpiełej starej panny, dawniej 

nauczycielki, i lokaja—jerzego, który 
zajmował się całym domem, a cho- 
ciaż posiadał pewne wady, nie były 
jednak równoznaczne zdolnościom 
trucicieiskim i morderczym służby z 
La Pocholie. Umeblowanie domu w 
La Mirandę mialo również zupełnie 
inny charakter, niż pałacu La Pochol- 
ie, nie było tam dzieł sztuki ani 
pięknych mebli, natomiast pan de ia 
Tombiole miał jedną namiętność, by- 
ło nią kolekcjonowanie żelaznych wy: 
robów różnych rodzai i z różnych 
epok. Kolekcja ta, rozpoczęta przez 
jego ojca, rozwinęła się tak dalece, 

że stanowiła istne małe muzeum, 
które zajmowało trzy duże sale na 
p rterze jego domu. Były tam zbiory 
różnych narzędzi męki, obroże, sidła 
it p. Każdy z tych przedmiotów był 
numerowany i klasyfikowany. 

Nie było w parku labiryntu, lecz 
pałac krył się poza wysokim murem, 
który osłaniał całą posiadłość przed 
oczyma ciekawych. Szoferem, tcrowa- 

dzącym swietny samochód Gerarda 
de ia Tombiolle, był brat Jerzego, 
stary dziwak i mruk, który miał roze 
kaz jechania powoli, dzięki czemu na= 
zywano go „šlimakiem“. 

zują dość poksźne fundusze (w r. ub. 
ponad 3000 złot.) zebrane od społe- 
czeństwa i organizacyj szkolnych przez 
Powiatowy Komitet P. W.i W. P. 
Na terenie powiatu istnieją: 5 hufców 
szkolnych, liczących ogółem 240 człon- 
ków, Związek Strzelecki liczący 216 
członków, Towarzystwo gimnastyczne 
Sokól, liczące 84 członków, Święciań- 
ski Klub Sportowy — 26 członków 
oraz Świeżo powstałe w Swiecianach 
„Przysposobienie kobiet do obrony 
Kraju”, liczące narazie 12 członków, 
które przystępują do organizowania 
6-tygodaiowych kursów pielęgniarsko- 
sanitarnych dla kobiet przy pomocy 
wszystkich miejscowych lekarzy. Mia- 
sto Swięciany posiada boisko na te- 
renie wydzierżawionym sąsiedniego 
majątku, zajmujące obszar oparkanio- 
ny do 2 ha z urządzonym już tare- 
nem dla piłki nożnej, pilki koszyko- 
wej, z kzęgielnią, szatnią i trybunami 
dla publiczności, ponadto w stadjum 
budowy znajduje się strzelnica, bie- 
żnia i plac tenisowy. 

Nadmienić należy, żz Sejmik Po- 
wiatowy Święciański rozumiejąc ko- 
nieczność rozwoju: przysposobienia 
wojskowego uchwalił wstawić do pre- 
Jliminarza budżetowego na rok 1927 
i 1928 kwoię 2650 zł. do dyspozycji 
Powiatowej Organizacji P. W. na dale 
szą rozbudowę boiska w Swięcianach 
oraz boisk i strzelnice w gminach. 

SUWAŁKI. 

— 2 lata więzienia za rozpo- 
ws”echnianie falszywych  5-cio 
złotówek. W tych dniach odbył się 
w Sądzie Okręgowym w Suwałkach 
proces przeciwko niejakiemu Wartal- 
skiemu mieszkańcowi wsi Wilany 
pow*. Suwalskiego, któremu akt oskar- 
żenia zarzucał świadome rozpowszech- 
nianie fałszywych banknotów 5-cio 
złotowych. 

Na rozprawie Wartalski usiłował 
dowieść, iż fałszywe banknoty 5-cio 
złotowe otrzymał przypadkowo zmie: 
niając 20 dolarów na czarnej giełdzie, 
jednakże z zeznań świadków wynika- 
ło, iż Wartalski już od dłuższego 
czasu rozpowszechniał — falsyfikaty 
wśród okolicznego włościaństwa. 

Po rozpatrzeniu szczegółów spra” 
wy Sąd wyniósł wyrok skazujący 
oskarżonego na 2 lata więzienia, 

— Napad rabunkowy. W tych 
dniach niejaki Mikłaszewski, oddawna 
poszukiwany przez policję, dokonał 
zuchwałego napadu rabunkowego w 
Suwałkach. Ofiarą napadu padł mie- 
szkaniec Suwałk Jozef Jaron zamiesze 
kały przy ulicy Prochowej Nr. 4. 

Jaron został obrabowany w biały 
dzień przy ulicy Orzeszkowej. 

En:rgiczna akcja organów policji 
doprowadziła do ujęcia, w parę go- 
dzin po wypadu, Sprawcy napadu, 
którego osadzono w więzieniu. 

TRENDNET 

Hel zagrożony. 
Burza omal że nie przerwała pół- 

wyspu. 

Szalejąca niedawno nad Bałtykiem 
burza, która zagrażała Sopotom, dała 
się fatalnie we znaki Helowi, 

Podniesienie wody u brzegów za- 
częły zagrażać półwyspowi. Wydmy 
nie mogły wstrzymać naporu wód, 
które je przerwały. Szczególnie dało 
się to we znaki na terenie pomiędzy 
Chałupami a Kuźnicą. Wody po 
przerwaniu wydm doszły aż do toru 
kolejowego. Na całej przestrzeni oko- 
ło pół kilometra został podmyty i 
zniszczony lasek. Do przerwania pól- 
wyspu na szczyście nie doszło, ale 
tylko dzięki zelżeniu napięcia bu- 
rzy. Ostatni raz półwysep został 
przerwany w 1912:ym. Szkody są 
znaczne, a władze leśae będą musia- 
ły podjąć bardzo intensywne prace 
ażeby wzmocnić wybrzeża półwyspu: 

Był to konięc września, lecz po- 
oda była tak piękna, jak w sierpniu. 

W taki to dzień złocisty od słońca, 
piękna limuzyna, wioząca czworo 
gości, minęła bramę parku i potoczy: 
ła się aleją, której powietrze przesy- 
cont było zapachem róż. Gerard de 
la Tombiolle oczekiwał przyjezdnych 
na stopniach swego domu, przybie- 
rając swą twarz zimnym, uprzejmym 
uśmi.chem. W chwili, gdy doleciał 
doń głos. syreny samochodowej, 
spojrzał na zegarek z rozpaczliwą 
myślą, iż oto oczekują go dwadziesto 
pięcio minutowe, conajmniej, tortury. 
Po dłuższym namyśle, czy należy 
przyjąć gości kolacją, zdecydował że 
rozmowa, dia której przyjeżdżają ci 
państwo, jest poważną, ma charakter 
intymny, zbytecznem byłoby nadawanie 
jej zbyt uroczystego tonu przez za- 
proszerie na kolację. Postanowił więc 
zastąpić herbate, tartynki i ciastka, 
krótką wizytą w domowem muzeum. 

— Drogi Gerardzie, — rzekła Ce- 
lestyna, zasiadając w salonie, po 
krótkich powiianiach — dtogi przy- 
jaciclu, znasz już powód naszej wi- 
zyty. Jesteśmy zdania, iż oskarżenia 
o morderstwo mego brata byłego 
administratora twej fabryki p. TreSsa* 
na—Notredame, jest niesprawiedliwe. 
Przychodzimy, by zasięgnąć tutaj o- 
pinji o więźniu, o jego moralności, 
zachowaniu w Okresie pracy tutaj. 
Mówiono nam, że był to pracownik 
idealny, z którego posiadania dumni 
byli wszyscy w fabryce. 

La Tombiolle miał już przygoto- 

Si 

Bolszewicka ofenzyoa na Pacytik. 
Dalsze powikłania na północy. : 

LONDYN, 23 II. PAT. „Central News“ donosi z Szanghaju: Gen. 
Czang-Tso-Lin zapowiedział, że obejmie osobiście naczelną komendę nad 
całą armją północną, i w ten sposób położy kres sporom między pod- 
władnymi dowódcami. 

Czang-Tsun-Czang wypełnia swe zobowiązania, 

SZANGHAJ, 23 II. PAT. Gubernator wojskowy Szantungu 
gen. Czang Tsun-Czang zajął Nankin i objął władzę nad tem 
miastem na zasadzie porozumienia z Sun-Czuan-Fangiem. Woj- 
ska generała Feng-Tiena obejmą straż nad koleją na południe 
od Nankinu, co pozwoli armji północnej w sile 32.000 ludzi, 
która wkrótce przybędzie do Nankinu, 'przenieść się szybko do 
Szanghaju i wziąć udział w obronie tego miasta. 

Armja północna podejmuje się obrony Szanghaju. 

Armja północna w najbliższych dniach podejmie obronę Szanghaju 
wspólnie z resztkami armji Sun-Czuan Fanga. Czang-Tso-Lin jest w drodze 
do Szanghaju, gdzie zajmie się przygotowaniem środków obronnych, 
Główna kwaiera zjednoczonej armji północnej będzie w Nankinie. 

Obrona Hong-Kong. 
HONG-KONG, 23. li. Pat. Przybył tu brytyjski statek transportowy 

„Minnesota* z tysiącem marynarzy. 

О \м о 

Łzy generała Suna. 

SZANGHAJ, 23. li. Pat. Przemawiając na zgromadzeniu wybitnych 
osobistości chińskich w Nankinie przed zajęciem tego miasta przez wojska 
Czang-Tsun-Czanga, gen. Sun-Czuan-Fang ze łzami w oczach oświadczył, 
że jedyną przyczyną jego klęski była sprawa oficerów. Armja Czang-Tsun- 
Czanga składa się podobno między innemi z brygady rosyjskiej, która 
liczy 1500 białogwardzistów. 

W dniu dzisiejszym w sytuacji strajkowej w Szanghaju nie zaszła 
żadna zmiana. 

Francja porzuca neutralność. 
SZANGHAJ, 23. II. Pat. Na terenie koncesji nie zaszedł w nocy z 22 

na 23 lutego żaden incydent. Władze francuskie są w ścisłym kontakcie 

Ustawa o poborze rekruta 
w sejmowej komisji wojskowej 

WARSZAWA, 23.11 PAT. Na dzi- 
siejszemw posiedzeniu sejmowej komisji 
wojskowej przeprowadzono dalszą dy- 
skusję nad ustawą o poborze rekruta. 
Przedstawiciel departamentu sanitar- 
nego M, S. Wojsk. podpułk. dr. Ka: 
wiński wobec zarzutów podniesionych 
przez posłów na poprzedniem posie- 
dzeniu przedstawił dane dotyczące 
stanu zdrowotnego armji, wskazując 
na zamierzenia M. S. Wojsk. w spra- 
wie udoskonalenia techniki poborowej 
drogą urządzenia specjalnych kursów 
dla lekarzy poborowych, oraz drogą 
wprowadzenia innego podziału na ka- 
tegorje zdolności do służby. 

W dyskusji zabierali głos pos. 
Faustyniak (N. P.R.), Łabęda (ChD), 
Zamorski (ZLN), Zaluska (ZLN), 
Dąbrowski (ChN). 

Przedstawiciel M.S. Wojsk ppułk: 
Petrażycki wskazał na to, że skargi 
na przysposobienie wojskowe nie do* 
tyczą władz wojskowych, gdyż zosta- 
ły wydane zarządzenia, zmierzające 
do usunięcia polityki, i że wobec 
krótkiego «trwania służby wojskowej 
przysposobienie wojskowe jest ko- 
nieczne. Następnie wyjaśnił przyczyny 
urlopowania żołnierzy względami bu- 
dżetowemi 

W końcu referent ustawy pos. 
Mączyński ChN. zaproponował przy- 
jęcie ustawy en bloc i odrzucenie 
wniosku pos. Libermana PPS, o 
skrócenie czasu służby wojskowej do 
jednego roku. Przed głosowaniem 
pos. Załuska ZLN, wyraził ubolewa- 
nie, iż w posiedzeniu komisji nie 

Jeszcze dlaczego monarchja 

Gdy jedaa z najkapitalniejszych 
głów filozoficznych jakie wydała hi- 
storja, św. Tomasz z Akwinu, zasta- 
nawia się nad racjonalną formą ustro- 
ju państwa, dochodzi da konkluzji, 
że formę tę stanowi monarchja dzie- 
dziczna. 

Konkluzja ta przychodzi po nie- 
słychanie gruntowsiem przemyśleniu 
wszystkich pro i contra. Z argumen- 
tów contra geniusz jego zdaje sobie 
jasno sprawę. Zdaje sobie znakomi- 
cie sorawę z głównego argumentu 
centra, jakim jest prawo dziedzicze- 
nia tronu bez względu na osobiste 
kwalifikacje. Ale po głębokiej analie 
zie stwierdza, że idea ciągłości naj- 
wyższego autorytetu jest dobrem tak 
kapitalnėm, že choćby innych argu- 
mentów nie stało ona szalę przewa- 
żyć winna. 

* 

Argumentów innych nie braknie. 
Rodzina panująca wiąże świetność 
swego domu z Świetnością państwa. 
Dlaczego? Potęga dynastji ściśle za- 
łeżna od potęgi państwa. 

. Dziedziczność tronu daje osobie 
panującego konieczną aureclę maje- 
statu. Aureola ta daje państwu ko 
rzyści praktyczne. Z jednej strony 
blask jej ziewa się na państwo i na 
jego prestige, z drugiej strony umoż- 
liwia świetne koligacje dynastyczne, 
które bez wpływu na znaczenie pań- 
stwa w świecie pozostać nie mogą. 

* 

Kapitalny filozof ujmuje kwestję 
wziął udzialu ani minister, ani szef Ścisle praktycznie. Nie argumenty meta- 
sztabu generalnego. Pułk, Petrażycki fizyczne, ale celowość, korzyści prak- 

z władzami innych krajów, porozumiewając się w sprawie przedsięwzięcia 
wszelkich niezbędnych kroków w celu obrony terenów europejskich. 
W dalszym ciągu wzmacniane są oddziały policji francuskiej. 

Niepokój p. Brianda, 

PARYŻ, 23 IL. PAT. Pisma donoszą, że Briand odbył z ambasadorem 
angielskim naradę w sprawie wydarzeń w Chinach, 

Przypisek redakcji. Z depesz 
powyższych wnioskować należy, że 
Czang-Tso-Lin, (biały marszałek pół- 
nocy, niegdyś na żołdzie Japonii, 
później sprzymierzeniec Anglji, dziś 
prowadzący politykę dwuznaczną) chce 
likwidować poszczególne grupy, któ- 
re w ogółnej ruchawce dostały się 
na jego terytorjum. Gdyby wiadomość 
o tem, że armja północna pójdzie na 
obronę Szanghaju okazała się praw= 
dziwa, byłby to wielki zwrot na ko- 
rzyść Anglików. 

Depesza o Czang-Tsun-Czangu 
o tyle zmienia dotychczasowe polo- 
żenie, że jest to ten właśnie generał, 

który otrzymał od Suna (obecnie roz- 
gromionego przez armję Kantonu, 
obrońcy Szanghaja) 600.000 dolarów 
miesięcznie, z tem, że gdy Sun będzie 
w wielkiej potrzebie to on mu ruszy 
z pomocą. Czang-Tsun-Czang uwa- 
żał jednak za stosowne wystąpić do- 
piero po kompletnem rozbiciu Suna. 

„Trzecia wiadomość o konfėrencji 
Brianda jest niemniej ważna. Franc a 
dotychczas zachowywała neutralność, 
jednak odzywały się w Paryżu samym 
głosy, że interesy francuskie gotowe 
ponieść wielką klęskę z powodu tej 
neutralności. 

ETOWE RRT ZAW ZCZNORACZE OKCATORBOY A DZ RYTOZCCZE ROWE REASZI 

Olbrzymi pożar 
BYDGOSZCZ, 23. Il. Pat. Dzisiaj 

w Bydgoszczy. 
o gedz. 1-ej min. 40 

w fabryce <Kabel Polskis pod em Byd | pożar, aaa koto, który zniszczył kotło- 
wnię, wszystkie zabudowania fabryczne wraz Z maszynami oraz magazyny, w których oprócz bardzo znacznej ilości gotowych kabli wartości kiiku miljo- 
nów złotych spłonęły doszczętnie 

0 robotników, 
również i wszystkie si „P e 

cowała na trzy zmiany i zatrudniała 35 M ОНУ bolai Bi którzy pozostali bez 
pracy. Akcja ratunkowa straży pożarnej w Bydgoszczy okazała się wobec łatwo- palnego materjału bezowocną. Straty poniesione na sk: utek pożaru są bardzo 
znaczne. Fabryka była ubezpieczona. Energiczne śledztwo w toku. 

Komuniści w potrzasku 
aresztowanie Okr. Komitetu Komunistycznego w Siedlcach 

WARSZAWA, 23. Il. (tel. wł. Słowa). Władze policyjne aresztowały w Siedlcach Okręgowy Komitet Komunistyczny w składzie 60 osób Ž 
żydów. W lokalu komitetu mcy komitetów powiatowych Palezioie obfite ilości bibuły komunistycznej oraz okólniki i instrukcje z Moskwy. 

A myśmy nie 
<KOWNO, 20.II, (Eita). Dnia 17 lut. 

wiedzieli .. . 
po raz pierwszy jak sięga historja Polski, Kra- ków odczuł trzęsienie ziemi, Mieszkańców ogarnęła panika. Wież Šeiel: 

chwiać, Na ulicy Tomasza zwaliła się ściana Sowjicidowakai daw Podnieniień uderzenia powtarzały się kilkakrotnie, 
b kn SaaS 
się ściany pociągnął za 60) 
czuły również i Okolice Krakowa. 

Z powodu wstrząsów ruch tramwajowy został ji w dwóch domach wywołało pożary. tOpidck wającej 
ją 2 ofiary, które zostały ciężko ranne. Trzęsienie ziemi od- 

niektórych miejscach porobiły się przepaście i pęknięcia ziemi, z których wydostaje się siarczany gaz». 
Q:o próbka «wiarogodnych» informacji Kowna o Polsce. 

waną odpowiedź, toteż wyrecytował 
ją bez zająknienia. 

— Oświadczyłem już sędziemu 
Dasarnaud, že nie mam nic do za- 
rzucenia w pracy Notredame'owi, a 
raczej temu którego uważałem za No- 
tredame'a. Gdyż ten poważny zarzut 
przeciwko niemu, że ukrywał swe 
prawdziwe nazwisko nie stracił na 
znaczeniu. 

— Sprawa ta została wyjaśniona 
— odrzekł  Reverchot. — Powody, 
które go do tego skłoniły były natu- 
ry intymnej, Obecny tutaj ;doktor 
Cordion może poświadczyć, on zna 
cel w jakim Tressan pragnął zacho- 
wać incognito. 

Gospodarz domu skinął głową 
potakująco, lecz natychmiast pożało- 
wał tego gestu, podyktowanego mu 
przez poczucie grzeczności. /auwa- 
żył on bowiem niezwykły upór do- 
stojników miasta z jakim oskarżali 
bylego jego administratora o popeł- 
nienie owego morderstwa. Nie wcho- 
dził w to czy był on istotnie winnym, 
czy t ż nie, lecz nie chciał narażać 
sobie ludzi posiadających dużą wła- 
dzę, składaniem zbyt pochlebnych dla 
oskarżonego zeznań: 

Ojciec Champier wmieszał się do 
rozmowy: 

— Znam p. Tressana od chwili 
przybycia jego do Lugdunu. Odpo- 
wiadam za niego. Jest to człowisk 
honoru, człowiek wierzący, szczery i 
niezdolny do popełnienia zbrodni, o 
którą go posądzają. Przedewszystkiem 
nie miałby powodu popełniać ją. 

(Przyp, Red.). 

Zarabiając dobrze, żył skromnie, spę+ 
dzając czas na modlitwie i  dobro- 
czynności. Nie żywił żadnych uczuć 
nieprzyjaznych względem zamordowa- 
nego. Nie znał go nawet. Jest to 
zbieg okoliczności, iż znalazł się w 
labiryncie La Pocholle tej nocy tra- 
gicznej. 

— Obrona księdza misjonarza ma 
wiełkie znaczenie, lecz mimo to są- 
dzę, że są pewne okoliczności obcią- 
żające, poza temi o których czyta- 
liśmy w gazetach. 

— Żadnych, adwokat  Petitbelin 
widział akta tej sprawy, niema w nichnie, 
oprócz zeznań starej Mousin i że- 
braka, które nie mają większego zna* 

czenia. Przysięgam panu, że niema 
tam nic więcej] — zawołał żywo 
Cordion, przestraszając tym nagłym 
wybuchem Gerarda. — Poczem do- 
dał spokejniej: — Znam go również 
bardzo dobrze, pod moją opieką zo- 
stawił syna swego. Jest to szlachet- 
ne serce, chłop genjainy i, jak słusz* 
nie powiedział ksiądz misjonarz, 
człowiek głęboko wierzący. W. prze- 
szłości jego nie można znaleźć nic, 
coby przeciwko niemu świadczyło, 
raczej wręcz odwrotnie. 

Ach, panie, proszę nie wierzyć 
napaściom niesprawiedliwym i osz- 
czerczym, na tego człowieka. 

— Trzeba zrozumieć wreszcie, że 
šie- 

dztwo — rzekł sucho Reverchot, — 
Jestem tego pewny. Na miejscu ad- 
wokata Peditbelina, podałbym skargę... 

przyjacółko, — 

Desarnaud stronnie rowadzi p 

— Ależ, droga 

zauważył, że w myśl przyjętych poli» 
tycznych zwyczajów, ani minister, ani 
szef sztabu generalnego nie brali u- 
działu w posiedzeniach komisji mad 
tą ustawą i że zawsze przy ustawie o 
poborze rekruta on sam jedynie re- 
prezentował M. S. Wojsk. Ustawę 

przyjęto jednogłośnie. Wniosek pos. 
ibermana odrzucono. 
Następne posiedzenie komisji 

jutro. Na porządku dzienaym wnio- 
sek ZLN. w sprawie bezpieczeństwa 
granic oraz dekret Prezydenta o no- 
welizacji ustawy dotyczącej podstawo- 
wych praw i obowiązków oficerów. 

Obrady Senackiej komisji 
budżetowej 

WARSZAWA, 23. il. PAT. Senac- 
ka komisja skarbowo - budżetowa 
przystapiła co dyskusji nad budżetem 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 
Referent sen. Rottenstreich (Kolo 
Żyd.) poruszył sprawę wpływu po- 
iityki gospodarczej na życie ekono. 
miczne Polski, oraz omówił sprawę 
polityki protekcjonistycznej i 'regla- 
mentacji. 

Sen. Bartoszewicz (Z. L. N.) oma- 
włając sprawę traktatu handłowego z 
Niemcami wskazał, że Niemcy wyżej 
stawiają sprawy polityczne, aniżeli 
gospodarcze, co jest właśnie przy- 
czyną zerwania rokowań. 

Minister przemysłu i handlu 
Kwiatkowski w dłuższem przemówie- 
niu oświadczył, iż bogactwa poten- 
cjonalne w Polsce nie pozostają w 
żadnym stosunku do bogactw kinetycz- 
nych. Minister rozumie znaczenie rynku 
wewnętrznego dla rozwoju produkcji. 
Rząd dokłada wszelkich starań, aby 
ten rynek ożywić. Import do Polski 
wzrósł w porównaniu z rokiem u- 
biegłym prawie o 100 proc. 94 proc. 
imporiu stanowią artykuły niezbędne, 
a tylko 6 proc. stanowią artykuły, 
których przywóz do Polski na mocy 
traktatów handlowych musi być do" 
zwolony. Redukcja w wielu resortach 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu wy- 
nosiła w ubiegłym roku około 50 
proc. Ministerstwo dopiero wtedy 
podoła swej pracy o ile stan liczeb- 
ny urzędników będzie podwyższony, 

W dalszej dyskusji głos zabierało 

przerwał Gerard, zachwycony argu- 
mentem, który przyszedł mu na myśl, 
— skoro pani rozpoczęła powódz- 
two cywilne, a jest pani pewna nie- 
winności oskarżonego, czemu więc 
nie cofoie pani skargi? Byłby to pier- 
wszy krok, któryby wpłynął na opinię 
publiczną. 

Celestyna odpowiedziała bez na- 
mysłu. 

— Myślałam o tem, lecz utwier- 
dzono mnie w mem przekonaniu, że 
wrażenie w tej chwili byłoby minimal- 
ne, natomiast utraciłabym prawo do- 
p" się o rezultatach šledz- 
wa, 

Nastąpiła chwila milczenia La 
Tambiolie szukał sposobu nawiąza= 
nia rozmowy, któraby nie doprowa- 
dziła do konieczności opowiedzenia 
się za albo przeciw drażliwej spra: 
wie. ironiczne oczy Reverchota, natar- 
czywość ojca Champier i panny Ce- 
lestyny doprowadziły go do rozpaczy. 
Szczególnie zaś Cordion, który robił 
nań wrażenie człowieka szukającego 
sprawiedliwości, zdolnego do wznie- 
cenia pożaru przeciw prześladowcom 
niewianego i do spwodowania  cięż- 
kich represji przeciw tym, którzy byli 
w przeciwnym obozie. Możliwość re- 
presyj była krszmarem bogatego 
przemysłowca. Nie posunął się on 
tak daleko, jak nieboszczyk Goneret, 
w obawach swych pred gniewem lu- 
du i rewolucją, by stałemi datkami 
na rzecz partyj wywrotowych aseku- 
rować się od ich napaści, Temniem- 
niej nie odznaczał się odwagą. 

tyczne dają idei monarchicznej pod- 
stawę racjonalną 

Ciągłość najwyższego autorytetu 
zapewnia ciągłość idei państwowej. 
Świetność dynastji zlewa się z świet- 
nością państwa i z iego znaczeniem 
na arenie międzynarodowej. 

® 

Gdy rozprawia się na temat racjo- 
nalnej formy rządu nie zaszkodzi 
przypomnieć—też stare myśli. Stare i 
mądre. Wiecznie mądre. Czem jest 
ciągłość najwyższego autorytetu w 
życiu państwa wystarcza przykład 
'najpotężniejszego dziś państwa na 
świecie: Królestwa W. Brytanji. Czem 
jest świetność dynasiji dia państwa 
daje przykład Europie Fraacja Lude 
wika XIV. Daje przykład Polska XV 
wieku, kiedy to dynastja Jagiellonów 
włada od Transylwanji do Bałtyku, 
od Tweru do Gór Czeskich. Czem 
świetność dynastji w historji państw 
powiedzą mam dzieje Habsburgów 
XVI wieku, którzy z maleńkiego arcy- 
księstwa złożą imperium muadi Ka- 
rola V. Czem świetność dynastji po- 
wie wiekopomne dzieło Ucji Polski z 
Litwą. 

Henryk Krasiński. 

READER = KUTZA 

Od Administracji, 
Do dzisiejszego numeru „SŁOWA* 

załączamy dodatek; katalog nasion 
firmy Zygmunt Nagrodzki w Wil- 
nie. 

szereg mówców. Obrady będą konty= 
nuowane popołudniu, 

Na posiedzeniu popoł. komisja 
przystąpiła do dyskusji szczegółowej 
nad budżetem Ministerstwa. Referent 
sen. Rottestreich omówiwszy kolejno 
poszczególne działy budżetu zapro- 
ponował cały szereg poprawek. Gło- 
sowanie odroczono do czwartku. Na 
posiedzeniu czwarikowem komisja 
ponadto wysłucha referaiu generalne- 
go sen, Buzka oraz przeprowadzi 
głosowania nad  budżetami już roz- 
patrzonemi. 

  

— Szlachetny Gerardzie — prosiła 
Celestyna — akcentując przymiotnik, 
gdyż wiedziała, że bogacz ten był 
niezwykle ambitny,—proszę nam nie 
odmówić stwierdzenia na piśmie, iż 
prowadzenie biednego Tressana było 
nienaganne, Nałeży mu się to stano- 
wczo. Właśnie w tym celu przyby- 
liśmy tutaj, by uzyskać to poświad- 
czenie. 

«Aj, — pomyślał zrozpaczony prze- 
mysłowiec—oto czego się obawiałem»! 
Niedopuszczalność odmowy  przed- 
stawiała mu się równie jasno, jak ry- 
zyko, które pociągała zgoda. Nie 
miał żadnej wymówki, któraby uspra- 
wiediiwiła odmowę stwierdzenia na 
pismie tego, co zeznał już poprzednio 
w obecności sędziego. Wreszcie, po 
pewnem  wahaniu, widząc że miema 
inuej rady, zredagował pismo o treści 
możliwie najmniej znaczącej i. neutral- 
nej, która jednak nie mogła wpłynąć 
na znaczenie, jakie należało przy- 
pisać tego rodzaju poświadczeniu. 

| 

Poczem z powagą wręczył papier ten 4% 
Celestynie, mówiąc: „Dia nikogo in- 
nego, prócz pani..*, lecz przerwał 
nie będąc pewnym swego stylu. 

Celestyna Goneret ucałowała go 
z wdzięczności. Cordion dziękował 
gorąco, był on niezmiernie spragnio- 
ny i oczekiwał, iż gospodarz zapropo- 
nuje im oranżadę. Lecz stary skąpiec 
zdecydował, iż nadeszła chwila sta- 
sowna do zwiedzenia jego muzeum. 
W/ takich sytuacjach wypada zachwy - 
cać się wszystkiem, co się widzi, z



— 

ЭЕ о© 

KURIER GOSPODARCZY | 
ZIEM WSCHOD RICH. 

Stery gospodarcze 
© wojnie celnej z Niemcami. 

Przedstawiciel Polskiej Agencji Pu- 
blicystycznej zwrócił się do władz 
kierowniczych „Lewjatana“ (Centrale 
nego Związku” polskiego przemysłu, 
órnictwa, handlu i finansów) z proś- 
ą © odpowiedź na szereg pytań w 

sprawie stanowiska sfer gospodar- 
czych wobec przedłużającej się woj- 
my celnej z Niemcami. 

— Czy możliwe jest zawarcie trak= 
nej? w formie przez Niemcy wysuwa* 
ne 

— Zawarcie traktatu w formie 
przez Niemcy wysuwanej zagrażałoby 
całemu przemysłowi przetwórczemu 
Polski, nie dając wzamian  rolnictwu 

Iskiemu dogodnych warunków wy- 
wozu na rynek niemiecki. Żądania 
celne niemieckie tak pod względem 
wysokości zniżek celnych przy jedno- 
czesnej niechęci odpowiednich ulg 
celnych dla polskiego wywozu mają 
a celu gospodarcze uzależnienie Pol- 
ski od Niemiec. Przemysł polski w 
zrozumieniu kerzyści normalnych sto- 
sunków traktatowych wskazał granice 
ostateczne możliwych ustępstw  cel- 
nych, które powinnyby zadowolić 
stronę niemiecką. Jzdnak przeszło 
dwuletnie rokowania wskazują, iż 
Niemcy właściwie do traktatu nie dą- 
żą, i że wywołanie przez nie zatargu 
celnego jest tylko metodą, zapomocą 
której chcą Polskę zmusić do jeszcze 
większych ustępstw. 

— Która ze stron bardziej traci 
na skutek zatargu celnego? 
_— Odpowiedź ścisła na takie py- 

tanie, zwłaszcza w czasie trwania za- 
targu, jest niemożliwa. Oczywiście 
wszelka wojna celna, paraliżując nor- 
analny obrót towarowy, jest dla obu 
stron szkodliwa. 

Można tyłko powiedzieć, że kraj 
bardziej uprzemysłowiony, opierający 

| kswój handel zewnętrzny głównie na 
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wywozie wyrobów przemysłowych, 
dotkliwie czuje skutki wojny celnej i 
zamknięcie każdego z rynków udbior« 
czych. Pozatem, kraj wywożący głów- 
nie wytwory przemysłowe, przez woj- 
mę celną naraża się na to, że jego 
miejsce w czasie trwania zatargu za- 
jąć mogą na rynku kraju, z którym 
toczy walkę, wytwory przemysłowe 
innych krajów; to przesunięcie w 
przywozie wytworów przemysłowych 
md Polski juž možna dziš obserwo- 
wać. 

Jeżeli zbadamy cyfry przywozu do 
Polski w dwóch okresach — przed 
wybuchem wojny ceinej i po jej wy: 
buchu, to okaże się, że udział Nie- 
miec w naszym przywozie zmniejszył 
się znacznie. Jeśli uwzględnimy fakt, 
że przywóz nasz wogóle był w roku 
ubiegłym mniejszy niż w r. 1925-tym, 
to stwierdzić należy, że spadek przy” 
wozu z Niemiec jest silniejszy. od 
spadku przywozu ogólnego. Z dru- 
giej strony charakterystyczny jest spa- 
dek naszego wywozu do Niemiec 
przy rozwoju naszego ogólnego wy- 
WOZU. : 

— Jak wyglądały nasze stosunki 
handlowe z Niemcami do czasu woj- 
ny celnej? 

— Do czasu wojny celnej Polska 
była zaieżna od Niemiec zarówno w 
wywozie, jak i w przywozie. Kieru- 
nek naszego wywozu był bardzo je- 
aa wywóz nasz do Niemiec 
fanowił przeszło połowę całego na 

Szego wywozu. Głównym dostawcą 
dla nas były również Niemcy (prze- 
Szło 40 proc. w r. 1923); w końcu 
toku 1926 przywóz nasz z Niemiec 
wynosił już tyłko 25.3 proc. ogólne- 
go przywozu, a wywóz do Niemiec 
Spadł do 27.1 proc. ogólnego wywo- 
zu. Odsetki te dla poszczególnych 
miesięcy ub. r. ulegały różnym wa- 

haniom; w każdym razie w przeciągu 
18 miesięcy wojny celnej jasno uwy- 
datnila się ewolucja w kierunku 
zmniejszenia roli Niemiec w naszym 
handlu zewnętrznym. Mówiąc popro- 
stu — Polska znalazła nowych poza 
Niemcami odbiorców dla swych su- 
rowców, a inne kraje coraz bardziej 
dostarczają nam tych wytworów skoń- 
czonych, które przedtem kupowaliśmy 
tylko u Niemców. 

Oczywiście w poszczególnych gru- 
pach towarów wywożonych dadzą 
się stwierdzić doraźae dla nas straty 
wskutek utrudnień wywozu na rynek 
niemiecki. Lecz biorąc sprawy pod 
kątem dalszych naszych perspektyw 
gospodarczych — stopniowe unieza- 
leżnianie się od Niemiec w przywozie 
i wywozie należy uważać za skutki 
dodatnie, 

Wojna celna ma dla nas znacze- 
nie wychowawcze, zmusiła nas do 
szukania nowych rynków zbytu i ryn- 
ków dostaw. Dotychczasowy przebieg 
wypadków wskazuje, że na tej dro- 
dze wykazaliśmy dużą prężność i 
przedsiębiorczość. Takie wysiłki, jak 
rozbudowa poriu w Tczewie, zakup 
szaland i lichterów dla wywozu wę- 
gla dowodzą, że nasze koła przemy- 
słowe potrafią szukać nowych dróg, 
i że zamknięcie granicy niemieckiej 
oraz bojowe cła niemieckie nie zdo- 
laly sparaližowač naszego handlu. 

INFORMACJE. 
Nowy syndykat kartelowy. 

Producenci Inu Polski, Rosji, Litwy, 
Łotwy i Estonji, według podanych 
przez prasę warszawską pogłosek, za- 
mierzają jakoby założyć wspólny kar- 
tel wraz z biurami sprzedaży, któryby 
regulował wspólny eksport Inu na 
rynki wszechświatowe. 

Państwowa rada rolnicza. 

Dn. 21 b. m. rozpoczęły się w 
ministerstwie rolnictwa obrady pań- 
stwowej rady rolniczej. 

Obrady otworzył krótkiem  prze- 
mówieniem p. minister Niezabytowski. 

Następnie poseł Kowalczuk skła- 
dał sprawozdanie z prac komisji eko- 
nomicznej, zaś poseł Niedzielski refe- 
rował rezultaty prac komisji oświato- 
wej. Po wysłuchaniu powyższych re- 
feratów przystąpiono do wyboru ko: 
misji. Ukonstytuowane zostały nastę: 
pujące komisje: 

1) ekonomiczna — przewodniczący 
p. Chmielewski; 2) drobnych gospo- 
darstw— prof. Zdzisław Ludkiewicz; 
3) hodowlana—p. Czałbowski; 4) pro: 
dukcji roiniczej—Mikułowski Pomor- 
ski; 5) przemysłu rolnego—Jan Do- 
mirski; 6) oświatowa— poseł Niedzieł- 
ski; 7) weterynaryjna— prof. dr. Mar- 
kowski. 

Przesunięcie terminu zeznań 
do podatku dochodowego. 

Rozporządzeniem z dnia 19 lutego 
r. b. minister skarbu na podstawie 
ustępu drugiego art. 120 ustawy o 
pańsiwowym podatku dochodowym 
zarządził; 

Termin do składania przez osoby 
fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte 
zeznań o *dochodzie, wyznaczonym 
art. 50 ustawy o państwowym podat- 
ku dochodowym w brzmieniu ogło- 
szońem rozporządzeniem ministra 
skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 58 poz, 411), prze- 
suwa się dla wymiaru podatku do 
chodowego na rok podatkowy 1927 
z dnia 1 marca na dzień 1 kwietnia 
1927 roku. 

Odroczenie płatności opłat stem- 
piowych. 

Ministerstwo skarbu okólnikiem skiero- 
wanym do wszystkich izb skarbowych u- 
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początku razem, potem każdym przed- 
miotem z oscbna. To ież goście 
la Mirande nie szczędzili okrzyków 

nego brata, droga przyjaciółko. _ 
Wziął obrożę z rąk Cordiona i od- 

łożył ją z pieczołowitością do szkla: 

dzieliło wyjaśnienia w sprawie obowiązku 
uiszczania opłaty sterzplowej w wypadkach, 
gdy płatnik wniósł podanie o ratalną spła* 
tę nale* ności. 

Zgodnie z tym okólnikiem, jeżeli stro- 
na wniosła prośbę o rozłożenie na raty 
opłaty stemplowej, co do której nastąpił 
wymiar doraźny (par. 80—3ł ustawy stem- 
plowej) lub co do której strona zarrierza 
wymiar taki spowodować i jeżeli stronie 
tej przed upływem terminu przewidzianego 
w artykule 30 wzgiędnie 31 ustawy o opła: 
tach stemplowych nie doręczono zawiado- 
mienia o decyzji ministerstwa skarbu, wzęlę* 
dnie izby skarbowej, wydanej na ową proś- 
bę, to fakt wniesienia prośby o odroczenie 
płatności nie zwalnia strony od obowiązku 
uiszczenia opłaty. Po upływie tego termi- 
nu urząd skarbowy, któremu nawet było 
wiadome, że została wniesiona prośba 0 
odroczenie płatności sporządza nakaz płat: 
niczy na całą kwotę zalegającej należności, 
W braku decyzji przychylnej płatnikowi 
wymierzoną zostaje opłata wraz Z podwyż- 

ką. Jeśliby płatnik otrzymał naśtępn'e (na- 

wet po otrzymaniu nakazu płatniczego) vs 

dane ulgi w spłacie, podwyžka ulega odpl- 
saniu. Płatnik, którego prośba o Odrocze* 
nie podwyżki nie została uwzględniona, mo- 
że wnosić za pośrednictwem odnośnej wła: 
dzy skarbowej I instancji prośbę o obniże- 
nie poiwyžki, z 

W tym wypadku decyzja uzależniona 
jest od ministerstwa skarbu. 

Stan zasiewów w styczniu. 

Według sprawozdań, nadesłanych przez 
korespondentów głównego urzędu statystycz- 
nego, styczeń miał naogół temperaturę po- 
wyżej średniej wieloletniej z wyjątkiem po- 
łudniowo-wschodnich części państwa, gdzie 
temperatura układała się poniżej tej prze- 
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ciętnej. Mreźna sucha a przetrwała 
tam do końca miesiąca. rk gig <br 

Jiość opadów na zachodzie i południo- 
zacodzie kraju przekroczyła średnią wielo: 
letnią; natomiast we wschodnich częściach 

znaczny, 
Trwałych śniegów w okresie od poło: znania świetnej komedji Oskara Wildea — 

wy grudnia roku zeszłego do połowy stycz- 
nia b, r. nie było w znacznej części kraju, 
z wyjątkiem województw; wileńskiego, no- 

zamarzniętej ziemi. 

wskutek nadmiernej wilgoci, anl nadmier- 
nych mrozów, Stan zasiewów w stopniach 
kwalifikacyjnych (5 oznacza—stan wyboro- 
wy, 4—dobry, 3—średni, przeciętny, 2 — 
marny, 1—zły) przedstawia się w r. b. dla 
całej Polski w sposób następujący: pszeni+ 
ca ozima 3.5, żyto 3.6, wtedy gdy w r.1926 
dla pszenicy i żyta mieliśmy 33. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 lutego 1957 i. 

Dewiuy i walaty: 
Tranz Sprz. Kapno. 

Dolary 8,92 804 8,90 
Belgja 124.75 125.06 124,44 
Hiolaudie 35917 36007 358,27 
Londyn 4351 43,62 43 41 
Nowy-tew 895 897 8,43 
Paryż 35,11 35,20 35,02 
Praga 2658 _ 2664 26,52 
Szwafcarja 17255 172 98 172,12 
Wiedeń 126.40 126.71 126.09 
Włochy 39,33 39,43 39,23 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożycz. konw  58,— — — 
Dolarowa 85,25 -— — 
Pożyczka kolejowa 101,50 — 
8 proc. pożyczka konw. 98.00 
Dolarėwka 52.00, 51.00 
4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 52,— 51,50— 
5 proc. złotowe 62,25, 61.50 
4,5 _ proc. złotowe 57,60 
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Zygtryda — 
ia meteorologiczne Zakładu Spostrzeżenia m ES о 

z dnia 23—11 1927 r. 

Cišntenie jo 
średnie 

Temperatura 2 I #6 
Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr tow: koci Południowy: 

U w a £ i: Półpochmurno Minl- 
mum za dobę—169C. Tendencja barometryca- 
na bez zmian. URZĘDOWA, 

— Inspektor Komendy Głów- 

nej P. P. p Galle bada policję 

wileńską. Bawi w Wilnie Inspektor 

Komendy Głównej Policji Państwo- 

wej p. Galle. W dniu wczorajszym 

p. inspektor Galle przeprowadził in- 
spekcję rezerwy policji przyczem 2а 

rządził zrobienie próbnego alarmu 

oddziału konnego. Jak się dowiadu- 

jemy próba ta wypadła b. pomyślnie. 

— Osobiste. Delegat Prokuratorji 

Generalnej p. Adolf Kopeć wyjechał 
w sprawach służbowych do Warsza- 

wy. Zastępuje p. Delegata Prok. Gen. 

Radca Prok, Gen. p. Mieczysław Obie- 
zierski. 

MIEJSKA. 

— (o) Sprawy budżetowe. Na 
wtorkowem posiedzeniu miejskiej ko- 
misji finansowej został ostatecznie 
zbiłansowany budżet m. Wilna ns rok 
1927/28 w ogólnej sumie 8549779 zł. 

Wobec tego, że preliminowane 
wyda'ki przewyższają dochody, na 
poczet tych ostatnich zostawiono ja- 
ko nadwyżkę z budżetu 1926 roku 
kwotę 449529 zł. i w ten sposób 
zbilansowano budżet. ! 

Jeżeli zaznaczyć, że prawie półe 
miijonowa suma tak zwanej nadwyż- 
ki stanowi beznadziejne, nie ściągnię- 

komisji rewizyjaej w sprawie ew. 
zmiany obecnego trybu skierowywa: 
nia chorych do lekarzy ambulatoryj- 
nych; przyjął do wiadomości zapro- 
szenie mw Związku Kas 
Chorych w Wilnie na konferencję w 
dniu 26 lutego z udziałem przewod- 
niczących Zarządów i dyrektorów Kas 
Chorych województw wschodnich; 
delegował czł. czł. d-ra Bądzyńskiego, 
Frieda i Zasztowta do komisji poro: 
zumiewawczej z lekarzami-dentystami 
w Sprawie zawarcia umowy; zatwier- 
dził wnioski komisji porozumiewaw- 
czej w sprawach: skierowania na dro- 
gę sądową spraw za nieprawne zglo- 
szenie i korzystanie ze świadczeń Ka- 
sy, wystosowania pisma do Magistra- 
tu m, Wilna w przedmiocie opłat za 
leczenie i utrzymanie chorych kaso- 
wych w szpitcłach miejskich, przy: 
znania b. pracownikowi Rymkiewiczo- 
wi zapomogi bezzwrotnej, płatnej w 
5-ciu ratach miesięcznych po 100 zł. 

— (t) Przedłużenie kredytów 
dla instytucyj opiekuńczych. Mi- 
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej 
powiadomiła Urząd Wojewódzki, że 
dotychczasowy kredyt miesięczny w 
sumie 9 tys. zł. dla instytucyj opie- 
kujących się dziećmi przyznany został 
nadal, 

— Subsydja dla instytucji opie- 
kuńczych. Od dłuższego już czasu 
instytucje opiekuńcze nad dziećmi i 
t. p. ubiegały się o uzyskanie subsy* 
djów rządowych. 

W rezultacie tych zabiegów w 
dniu wczorajszym nadeszła przychyl- 
na odpowiedź Ministerstwa Psacy i 
Opieki Społecznej, które przyznało 
instytucjom opiekuńczym m. Wiina 

tysięcy złotych subsydjum. 
— Likwidacja strejku w fabry- 

ce Zemsz. Trwający od dłuższego 
czasu strejk w fabryce Zemsz został 
w dniu wczorajszym zlikwidowany w 
drodze przyznania robotnikom wy- 
maganych przez nich podwyżek. 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 

— „Wartość ksiąg" pod tym 
tytułem wygłosi, dziś w Sali Miejskiej 

czorem. Obowiązki 

Saleckiego i basa b. Cesarskiej 
Moskwie p. M. Woretyńskiego. 

W programie arje . duety «Si 
nego dworu», «Faustas, <Zydówki» i inn. 

— «Brat marnotrawny» w niedzielę 
odczuwano niedobór opadów nieraz nawet popołudniu. W niedzielę о g. 4-ej pp. dla 

udostępnienia jaknajszerszym warstwom po 

<Brat marnotrawny». 
Ceny miejsc od 20 gr. 
— Z Teatru Polskiego. <Codziennie 

wogródzkiego, poleskiego i częściowo wo- © 5-ej», najweselsza z fars znakomitej spół- 
łyńskiego, przyczem śnieg leży naogół na ki francuskiej Hennequina i Vevera, grana 

siej zh o ы będzie dzisiaj. Publiczność głofnemi obja- 
Zasiewy nie zostały uszkodzone ani wami wesołości chwilami zagłusza akcję 

sceniczną. 
— «Wielka księżna i chłopiec hote- 

lowy». Jutro wraca na repertuar ostatnia 
nowość «Wielka księżna i chłopiec hoielo- 
wy». 

— Sobotnia popołudniówka. W so- 
botę o g. 5-ej pp. grany będzie rekordowy 
<Pociąg-widmo> po cenach najniższych od 

gr. 
— Poranek-koncert R. Etkinówny. 

W niedzielę o g. 12 m. 30 pp. w Teatrze 
Polskim Róża Etkinówna, która zdobyła na 
konkursie im. Chopina nagrodę miasta sto- 
łecznego Warszawy, da recital własny. 

Prasa stołeczna po niedzielnym  koncer- 
cie R. Etkinówny, danym w konserwatorjum, 
nie ma słów zachwytu dla talentu młodej 
faureatki. 

W programie: Bach-Liszt — Preludjum, 
i fuga A-moll, Brahms — Warjacje na te- 
mat Haendla. Chopia — Ballada F-moll, 
Nocturn Des-dur, Polonez Fis-moll, Skriabia 
—4 etiudy, Ravej — Jeuse d'eau (igraszka 
fal) Liszt — Walc Mefisto. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
— «Uśmiech losu». Premjera świetnej 

komedji Wł. Perzyńskiego «Uśmiech [osu» 
wyznaczona na Środę przyszłego tygodnia. 

— Koncert szopenowski w gimn. A. 
Mickiewicza. Cały świat niedawno  obcho- 
dził święto Szopenowskie. Warszawie przy- 
padł w udziale zaszczyt uczczenia pamięci 
wielkiego poety tonów odsłonięciem jego 
pomnika i inauguracją konkursu muzżyczae- 
go, na którym muzycy polscy i obcy ubie- 
gali się o palmę pierwszeństwa w  pojmo- 
waniu i odczuciu muzyki Szopena. 

Wilno, pragnąc dorzucić garść skrom- 
nych kwiatów do mauzoleum nieśmiertelnej 
chwały, urządza wieczór szopenowski. W во- 
botę 26 lutego o godz. 7i pół wieczorem 
w Sali gimnazjum Mickiewicza staraniem 
pani Kimonit-jacynowej oraz Dyrekcji 1 Ople- 
ki Szkoinej tegoż gimnazjam odbędzie się 
koncert pośw,ęcony twórczości Szopena. Na 
program złoży się cały szereg utworów for- 
tepianowych (z przepięknym polonezem 
Fis-moll) obramiających wszechstronnie do- 
robek wielkiego muzyka, następnie sonata na 
wiolonczeli, utwory skrzypcowe i pieśni w 
wykonaniu wokalnem. Berło wykonania 
dzierży pani M, Kimont-Jacynowa, co za- 
pewnia wysoki poziom  wirtuozowski „wie- 
czoru. 

. Dochód z koncerlu przeznaczony jest na 
niezamożnych uczniów gimn. Mickiewicza, 
Niewątpliwie zarówno melomani jak i 
wszyscy, którym na sercu leży przyszłość 
naszej młodzieży zechcą adwikdsić ten kon- 
cert, pamiętając o wysokiej skali estetycznej 
tóra znamionuje stale wszystkie imprezy 

gimn. Mickiewicza. 
.,— Teatr rewji <Kakadu>. Tylko 

dziś «Przegląd najiep- 

MARNAOAŁ 
Bal kostjumowy w S. U. P'ie. 

W nadchodzącą sobotę zarząd Stowa- 
rzysżenia Urzędników Państwowych urzą- 

ostatni dzień 

dza z ukazji zakończenia karnawałużzabawę 
kostjumową. ° 

Sobótki w S, U. P'ie cieszą się wielkiem 
powodzeniem, co pozwała przypuszczać, że 
zabawa kostjumowa będzie najweselszą zaba- 
ма м sezone, 

Doroczna Reduta Artystyczna. 

Od dzisiaj dla ułatwienia bilety naby- = 
wać można za okazaniem zaproszeń w ka- 
Bie Teatru Polskiego przez cały dzień, 

Osoby, którym nie zostały doręczone 
zaproszenia zechcą zgłosić się po iakowe 
do kancelarji Teatru w godz. 6—7 m. 30 w. 
lub telef, 2—24. 

Doroczny Bal Oficerów Rezerwy. 

Oibzdzie się dnia 26 
1927 r. w Salonach Oficerskiego Ka- 
syna garnizenowego (Mickiewicza 13.) 
Hororowy protektorat objął p. Woje- 
woda Władysław Raczkiewicz. Począ- 
tek punktualnie o godz. 11-ej wie- 

ań Gospodyń i 
Panów Gaspodarzy przyjąć raczyli 

Panie: 
Andrzejewska Janowa, Bądzyńska Wła- 

dysławowa, Białasowa Sianisławowa, Boh- 
danowiczowa Ignacowa, Bochwicowa Stani- 
slawowa, Bielunasowa Bronistawowa, Bu- 
kowska Stanistawowa, Burhardowa Aleksan+ 

te jeszcze podatki miejskie, które nie o godz. 12-tej po poł. dia młodzieży drowa, Bobińska Tadeuszowa, Budrewiczo- 
wiadomo kiedy będą wyegzekwowa- 
nr, ta reałność budżetu przedstawia 
się pod znakiem zapytania. 

starszych klas, 
Leliwa Łysakowski. ‚ 

— Powszechne wyklady uni- 

odczyt p. d-r Adam wa Gustawowa, Bukota Wojciechowa, Bo- 
rowska Janowa, 

CU Charkiewiczowa Walerjano- 
wa, Cywifis) ai z 

— O miejsce postoju doro- wersyteckie. We czwartek, dn. 24-70 wa, b Kerala V 

iozdowa Stanisławowa, 

Ciąglifska Henryko- 
worakowska Włodzimierzowa, mjr. 

Ż.k samochodowych. W związku lutego 1927 roku o godzinie 7-ej wie- Doboszyńska Antoniowa, Dziewulska Wacła- 
z tem, iż dorożki samochodowe nie czorem w Sali Śniadeckich Uniwersy- wowa, ppułk. Dębska Leonowa, Eaglowa g 

łutego ,; 

UDE V ET KITI, 
ze <Strasz- W pierwszą rocznicę śmierci 

Ś.P. Józefa Balczunasa 
w kościele Po - Bernardyńskim 
odbędzie sią dnia 25 lutego r. b. 

o godz. 8 rano nabożeństwo żałobne. 

PASTATAS UE NRP 
szych szlagierów <Kakadu», w 15 obrazach. 
Humor, tsńce, śpiew. W programie: <Zaova- 
wa na Peśpleszce», <Cyrk», <Kasa Chorych», 
<Międzynarodowy karnawał» i in, Balet z 
10 osób. Początek o godz. 7i 9 wiscz. Ce- 
ny miejsc od 50 gr. do 2 zł. 50 gr. 

RADIO. 
— Program stacji warszawskiej. 

„  15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 
i meteorologiczny. 

15.30—17.00. Stacja nieczynna. 
‚ 17.00—17.25, Odczyt p. t. <Ozródki na 

Piasku» (ll) wygł. prof. Edmund Jankowski 
(<Dział Rolnictwo»). 

17.30 — 17.55. < Wśród książek», najnow- 
= Geda omówi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

18.00—18.40. Transtnisja muzyki tane- 
ej. 
18.40—19.00. Rozmaitości. 
Ok Vili-ma JA kursu ele- 

mantarnego języką angielskiego, lektorka p. Memi Gardlotr. 0" gelokiego, |ekierka p 
19.30 — 19.45 Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. <O braku ape- 

tytu wśród dzieci», wygł. Dr. Stefan Kram- 
sztyk, (dział <Higjena-medycyna»). 

20.10—20.30. Przerwa, Prawdopodobnie 
komunikaty. 

20.30—22.00. Koncert. Po koncercie sy- 
gnał Ds  Pimnikaty. 

oncert wieczorny: Wykonawcy: Orkie- 
stra powiększona P. R. (pod dyrekcją Józe- 

czni 

fa Ozimińskiego) l, doc Na iego) oraz Ignacy Dygas art, 

1. 1. Wstęp do Lobengrii 
wykona orkiestra. 2% Pieśk a 4 z 4 op. <Lohengrin», b) Pieśń miłosna Ą eat. odśpiewa P. Ignacy Dyg2a. 5 

nt z u op. i 
na Siera > 

1686 Il. 4. Wsi do aktu 
<Śpiewacy Kiduliais 5. add e 
o Rzymie z op. <Taanhiuser», odśpiewa p. 1. Dygas. 6. Czar ognia i pożegnanie Wote- na z op, <Walkitje», wykona orkiestra. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Zaczadzenie. W nocy na 23 zasne zamknięcia pieca A 

пз Odowska i Wi ier- z (Ludwišarską 8). Ro 'oszkodowanych i i do GR Św. Jakóba. 5 AGdieezzj — Ujęcie sprawców kradzież: - ryńskiego. W „związku z kradzieżą Aria dę N. Cyryńskich (Słowackiego 8 m. 3) are- sztowano Peliksa Grotowsk ego (Wiłkomier- ska 62), Ludwika Butłagę (Żydowska 1), Ja- na Więckowicza (Ludwisarska 2), Jana wb. ciechowicza (Zawalna 2) i Mikołaja Siiepa- nowa (Połocka 4), których skierowano do samo: Šiedezego, 1 okięgu m. Wilna, е andy Marjin Kocz kiego 13) zbiegł. Pościę zuaławkj = 7 

WILEŃSKI. 
wa, Rackiewiczowa Mieczysław. a 

owa, kpt. Ra- Wa Hentykowa, takwiżowa = >wa, Rochowiczową Janowa, Saras z: Reckiewiczowa Ode a Sława, Szczepkowsk. iowa, Szyszkowska Bolesławowa, Sak ZEŃ Szaidiowa gładysławowa, Ś wiątecka Kazi“ R, Szafkowska Kazimi je- lanko Mieczysławowa, Śwmstokowa Lóoac: ži i wska Regina, pik. Schrótterowa i owa, Smilgiew.czowa Władysławowa, iadenowa Konstadtynowa, $ 1а - Nowicka „ Siemiradzka 'Hipolit Szu- z Kładysiawowa, Szakielowa "Marja, 1 zimierzowa, Szydłowska Maria- nowa, Sopośkowa Józefowa, Turska Zułguje . Wowa, ppłk. Trzebińs.a Stetanowa, Totwe- sa Stefano wa, Wirszyłłowa Romanowa, Kaas AKA Stanisławowa, Wojciechowska s arzyna,  Władyczkowa Stanistawowa, kęoowiczowi Stanisławowa, Walczykow- 2 a Wacławo wa, Wojnicka Edwardo wa, orotyńska Mieczysławowa, Zawadzka Pe. liksowa, Zdziechowska Marjanowa. 
Panowie: 
Abramowicz Witotd i gen. Burhard-Bukacki ana — = Bądzyński Stanisław, por, rez. Bohdanowicz Mieczysław, por. rez, Bobiński Tadeusz, kpt. rez. Bukowski Stanisław, Białas Stani- sław, Bohdanowicz lgnacy, Bochwic Stani- sław, Borowski Jan, kpt. rez. Bielunas Bro- nisław, Burhardt Aleksander, kpt. rez, Bur- harat Stanisław, po, rez. Budrewicz Gu- 

staw, por. tez. Bujko Wojcieca, pułk. Bobia- tyński Stanisław, Bańkowski Witold, por. rez. Ciozda Stanisław, rtm. rez. Cywiński 
an, por. rez. Charkiewicz Walerjan, pułk. 
zuma Walerjan, por. rez. Ciągliński Hen- ryk, Dworakowski Włodzimierz, por. Druho- 

wino Grzegorz, pułk. Dębski Leon, mjr. Do- maradzki Aleksander, mjr. Doboszyński Au- toni, Dziewulski Władysław, kpt. rez. Dzie- wulski Wacław, pułk. rez. Domański Broni. 
sław, por. rez. Engiei Mieczysław. płk. rez. 

igier Marjan, mjr. rez. Bpsteja Adam, kpt- Mieczysławowa, Bpstejnowa Adamowa, Erd- 
manowa Karolowa, Erdmanowa Antoniowa, 

Z płk. Foglowa Janowa, Fiedorowiczowa Lu- 
Cja, Fiedorowiczowa Władysławowa, Fiip- 

rez. Erdman Karol, por. rez. Erdman Anto. ni, gen. Fara Wacław, pułk. Fogel Jan, płk- Filipkows:i Władysław, mjr. rez. Falkowski Eugenjuss, Preisler Marjan, por. rez. Fior. czak Kazimiera Fiedorowicz Władysław. ieczewicz Hipolit, pułk. Górski Jan, por. KA oł Jau, Grzegorzewski Władysław, a e gr Antoni, pułk. Hackbeil Jan, Hou- . Szy, kpt. rez. Hulewicz Witold Ja- => Araki Aleksander, ppor. rez. Ignarski z staw, Ppor. rez. Jakubiszyn Dominik, r as Jankowski Stefan, gen. Kabin Jan, Šit Jons płk. Kruszewski Jan, pik. Kla- ch 8 z TRY płk. Kozicki Stanisław, = ‚ кос eon, kpt. Kaliszek Władysław, = Kosto waki Jerzy, por. rez. Koźliński z ysław, por. rez. Kulesińszi Bole- 

kot: ez. PiKtos "al Šukys | Ada K -: at 
‚ тет. 028 of, Karaf- fa-Korbut Władysław, Kawiacki Piotr, por. 

| wyzyskują miejsc postoju dla nich tetu Ks. Piotr Śledziewski wygłosi 
przeznaczonych, przez co tworzy się odczyt p. t.: „Rzeźba Wileńska* 
zamęt utrudniający publiczności ko- przeźroczami. ca. К 
rzystanie z istniejących środków ło- Wstęp 50 gr.;dla młodzieży 20 gr. mywaowa, Faliowaka Bagoninczawa, Fools. 
komocji, Komisarjat Rządu na m. : | Bagen os 
Wilao zwrócił się do Magistratu o RÓŻNE. ras dy, z 
wyznaczenie oprócz już istniejących ud aa yz wzkak i i Grzegorzewska Władysławowa, Głowińska 
nowych miejsc postoju i oznaczenia Koto im. E. Dmochowskiego P.M.Sz. a> Antoniowa, Houwaidowa Jerzowa, Janusz: 

ii > | wraca kiewiczowa Aleksandrowa, Jankowska Siefa- 
maksyma!nej ilości dorożek samocho- się z prośbą o łaskawe paparcie Wielkiej a boj 1znarska ra ma Kownacka 

dowych mogących korzystać z po- Zabawy «Dzieci dła Dzieci» czyli kiermaszu Piotrowa, Krzyżanowską Bronisławowa, g-n. 
stoju w danem miejscu. Jednocześnie © ukdodaić który sė) od zh p, sobo- Kubidowa dO. Kora Šano; Kož- 

: 8 . go o godzinie czwartej ро ро- liūska Wladystawowa, Kalenkiewiczowa Ja- L a on” UWO- łądniu w sali szkoły powszechnej Nr 22 nowa, pik. A ntatevsia Janowa, pik. kę 
rzenie następujący nowych miejsc «Świt» M. Pohulanka 8. Szczegóły w prze- ska Wacławowa, Kopciowa Adolfowa, 
postoju: słanych afiszach. vochód całkowity na Di- Kłossowa Juljuszowa, Kossobudzka Cyprja- 

1) uł. Zawalna—róg Żeligowskiego; bioteczki do szkół wiejskich P.M.Sz. Wstęp nowa, Karassekowa Wiktorowa, Kulesińska 
2) ul. Wileńska — placyk św. а: dlą dzieci 30 groszy, dorośli płacą 50. ke Gi ać "dowe, kpt. 

aliszkow: adysławowa, kpt. Krzyżanowe 
tarz TEATR i MUZYKA. ska Sowa, pik. Kozicka Stanisławowa, Visios“ Kaas r an, rtm. Karassek m płk. Lukasowa Janowa, Łokuciewska Jano" Kalwikiawicć ża a i Bronisław, por. raz. 

— sReduta» na Pohulance. <Brat wa, Łubieńska Marja, Łączyńska stanisła- _„q Koryt m, kpt. rez. Kieżun Witoid, 
marnotrawny». Dziś o godz. Sej w. zna- wowa, Malecka Janowa, Mąterska Ignacowa, k ro orytowski Józef, kpt. Krzyżanowski 
komiia komecja Oskara Wilde'a «Brat mar Marcinowska Klemensowa, Miedzianowska oj „pop, Sosiński Wacław, płk. Lukas Jan, 
notrawny» z Ireną Solszą i Dobiesławem Władysławowa, Muszyńska Janowa, Maii- Eakaci ziński Tadeusz, Łączyński Stanisław, 
Danieckim jako Aldżeraonem. nowska Olgierdowa, Malinowska Feliksowa, iewski Jan, Malecki Jan, Malinowski 

zachwytu, oraz komplimentów. Ko- 
lekcjoner wyjmował kolejno z szaf 
oszklonych leżące tam narzędzia tor: 

śtur, szczerze zachwycając się ich wy- 
konaniem; między innemi. pokazał, 
jako rzecz niezwykle piękną, obrożę 

| inde-chiūską, której skomplikowany 
mechanizm dawał możność, jednem 
Poruszenien p.łca małej sprężyny, 
zaduszenia człowieka, iub zwierzęcia, 
tóremu by się udało włożyć tę 

obrożę. „jakie to piękne, cóż za ro- 
botal Nieprawdaż?” 

— Prześliczne — potwierdziła Ce- 
x lestyna, szczęśliwa z posiadania pisma, 
Je uzyskaniu którego nie śmiała ma- 
„czyć, 

— To coś niezwykłego, —zachwy- 
„, £ał się ojciec  Champier. Widziałem 

|| podobny w Annamie, podczas jednej 
2 pierwszych mych mnisyj, przed dwu- 

Qdziestu pięciu łaty. Lecz nie był tak 

nej szafy, Wizyła byla skończona, 

"Rozdział VII 

Dookoła małej flaszki. 

Wakacje dobiezły końca. Pewne- 
go pięknego poranku Desarnaud czy* 
tał przy oknie w gabinecie swym w 
gmachu sądowym nowy artykuł o 
sprawie morderstwa w La Pocholle, 
kióry rozpalał na nowo płomień sen- 
sacji. Autor tego artykułu podkreślał 
wyraźaie, iż, zdaniem jego, za mor- 
derstwem tem ukrywa się jakaś ta- 
jemnicza intryga, przechodząca ponad 
oskarżonym Tressanem. 

Desarnaud udał się do Maufre i 
rozpoczęli nową naradę z Quincarno- 
nem. 

— Jest to sprawa Clavisse'a..— 
zdecydował Quincarnon.—Niema co 
do tego żadnych wątpliwości. Lecz 
w jakim celu bawi się on z ogniem? 

ny; 
3) *Wielka—koło ratusza; 
4) ui. Teatralna—róg w. Pohulanki; 
5) ul. Rvbaki—róg_ Kalwaryjskiej; 
6) ul. Tomasza Zana—róg Wi 

toldowej; 
piękny,—dodał pośpiesznie, widząc : 7) Antokolska—róg Sapieżyńskiej — Powtórzenie wieczoru tańca Be- Mobl'wa Wacławowa, M.ckiewiczowa Sta: O'gierd, Materski Ignacy, Marcinowski A im @ kiej. - ) 5 ы - › owski Kle- 

| bwczadowolenie gospodarza. Mimo ai Dima materjainym. keffi. Wobec nadzwyczajnego powodzenia, nislawowa, Mieszkowska Janowa, Mitkiewi- dż M Wacław, €dzianowski Wia* 
| — Wspaniałe, wspaniałel.. powta- ini > policji Lugdukakiej, że a e PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA Jos się Aleszył, pierwszy wystep Asko. Eoda em Michejdzna Kornelo- адр pk: Moko wag tisław, Michejda 

v т ч 7 anCerek, sióstr Bekefli, wie! r A+ Wa, irska itoldowa, uhlsztejaowa je z O 2 adeusz, por. rez. zał Reverchot. у BOY Zarząd Kasy Chorych m. letowy zostanie powtórzony jutro w piątek bertowa, Mienicka Bystaróóca, Mizpidka, Matyasz Jaromir, por. rez, Muszyński Jan, ja całą wysadzić w powietrze swemi 
zeznaniami. Ciavisse szuka zysków. 

Wszyscy trzej spiskowcy byli zu- 
pełnie przygnębieni i zaniepokojeni 
tym nowym obrotem Sprawy, nie wie- 
dzieli jak mają postępować i jaką 
obrać drogę, 

por. rez. Malinowski Feliks, rtm. rez. Miesz- kowski Jan, mjr. rez. Mienicki Ryszard, kpt. z a Marjan, kpt. rez. Mitkiewicz tanisław, por. rez. Marynowski Tadeusz, por. rez, Matusiak Stanisław, por. rez. Mukl- szteja Albert, pik. Niemirski Jan, płk. Ożyń- ski Jan, płk. Ordyłowski Szczepan, płk. rez. Opoczyński Kazimierz, Obiezierski Marjan, Qbiezierski a=, Osierwa Juljusz, por. rez. Ostrowski Wincenty, płs. Popowicz Bo- lesław, płk. Pasławski Stefan, płk. Pakosz Michał, ppłk. Powierzą Władysław, Pietra- 

Wilna na posiedzeniu w dmiu 21 b. Cordion ważył w ręku obrożę. 
m. załatwił m. in. następujące sora- — Skąd pan ją ma?—zapytał. 

— A, — odrzekł Gerarda, szczęśli- 
Wy zainteresowaniem gości. —Nie do- 
myślilibyście Się państwo nigdy, gdzie 
Znalazłem ten niezwykły okaz żelaz- 
ph wyrobów azjatyckich... w La 
ocholle. Mój lokaj Jerzy kupił ją 

Przed dwoma laty za znaczną dosyć 
sumę od jednego ze sług pani bied- 

23 K sa 8-sj w. winić Madrės, ppłk. a Janowa, płk. 
interpretacji sióstr Bekeffi ujrzymy yfńiska Janowa, „ Ordyłowska Szczepa- 

wy: przyjął do wiadomosci okólniki szereg. tańców hiszpańskich, cygańskich, wę- nowa, Opoczyfi:ka Kazimierzowa, Osterwina 
i wyjaśnienia władz nadzorczych, ot gierskich, «Biack-Boitom», «Charleston» i in, Juljuszowa, Obiezierska Marjanowa, Obie- 
zyłając je 6 odno. śnych komisji dla Zainteresowanie występem  Bekeffi ol- aa 6 zzz zrzuty ic) Józetowa, 

jc | с ! 'a brzymie, raszałowiczowa Bronisławowa, Pietraszew- 
powzięcia wniosków i zreferowania — Niedzielny poranek koncertowy ska Janowa, Pietraszutowa Antoniowa, Po- 

Zarządowi; przyjął do wiadomości w <Reducie> (W. Pohulanka). W niedzielę powiczowa Bojesławowa, Pigoniowa Śtani- 
zatwierdzającej okólniki Dyrektora o- nadchodzącą o g. 12 m. 30 pp. na rzecz stawowa, pik. Paslawska Stelanowa, Per- 
” Ча y ui, «Domu Dziecka» przy Ognisku Kolejowym kowska Wilhelmowa, płk. Pakoszowa Micha- 
az jego sprawozdanie z wykonania pyrekcji Wileńskiej odbędzie się koncert te- łowa, Piotrowska Stanisławowa, Piotrowska 
uchwał; ustosunkował się do uwag nora Opery Warszawskiej p. Mieczysława Gustawowa, Raczkiewiczowa Władysławo-
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szewski Jan, Pliszczyński Stanisław, kpt. 
rez. Pigoń Stanisław, kpt. rez. Przyłuski Jó- 
zef, kpt. rez. Praszałowicz Bronisław, por. 
rez. Pożaryski KS, por, rez. Pietra- 
szun Antoni, por. rez. Piotrowski Stanisław, 
rtm. rez, Rzewuski Stanisław, por. rez. Ry- 
niewics Antoni, kpt. Radziszewski Henryk, 
por, rez. Rackiewicz Mieczysław, . por. rez. 
Rochowicz Jan, -Ept. rez. Romas Stanisław, 
Rackiewicz Oktawjusz, Rożnowski Ale ksan= 
der, por. rez, Rauba Ryszard, Sumorok Re- 
stytut, Szczepkowski Antoni, mjr. Switalski 
Adam, płk. Schrótter Karol, płk. Siediecki 
Piotr, kpt. Stawiński, mjr, tez,.Siyszkowski 
Bolesław, płk. rez. Światopełk-Mirski Witold, 
Szachno Bohdan, Świątecki Kazimierz,, kpt. 
reza Szmidt Władysław, por. rez. Suchecki 
Stan sław, ppor. rez. Szefkowski Kazimierz, 
rtm. róż. Sielanko Mieczysław, mjr. rez. Su- 
miorok Leon, Sztejman Bronisław, Sopoćko 
Józet, Staden Kenstznty, por. rez. Singale- 
wicz Szylirg, St umiłło Marjen, Siła: Nowic- 
ki Stefan, Siemieradzki Hipolit, por. rez. Sa- 
lecki Kazimierz, Salecki Mieczysław, ppor. 

rez. Szeligowski Tadeusz, Szydłowski Mar- 
jan, Szumański Władysłew, płk. Trzebiński 
Stefan, por. reż. Tyszkiewicz Jan, por. rez. 
Turski Zbigniew, Tutwen Stanisław, płk. 
Wsciślak Zygmunt, Wańkowicz Stanisław, 
Waener Kaiol, Władyczko Stanisław, Wir- 
szyłło Roman, płk. Wełdycz, Węsławski 
Stanisław, ppor. rez. Walczykowski Wacław, 
Wojnicki Edward, Wejikiewicz Danie!, Wo- 
rotyński Mieczysław, Wirszyłło Tadeusz, płk. 
Zeljo  Aieksąnder, płk. Zajączkowski, mjr. 
Zimmer Eimund, Zawadzki Feliks, Zdzie- 
chowski Marjan. 

"= 

Z SĄDÓW. 
Sprawa o nadużycia w wydziale 

elektrycznym Magistratu. 

W lipcu 1925 roku rachmistrz wydziału 
elektrycznego Magistratu m. Wilna p. Grunt- 
msjer otrzymał pismo komendy policji razem 
z kuponami rachunków i odcinkiem asygnaty 
na sumę 1592 zł. 94 gr. Suma fa miała sta- 
nowić poktycie za energję elektryczną. 

Zwykłym trybem pieniądze te wpłynęły 
na ręce kasjerki wydziału elekirycznego An- 
ny Fryczyńskiej. 

Po pewnym czasie p. Gruntmajer zau- 
ważył, że w księgach kasowych pod pozycją 
tą widnieje sura 385 zł. 99 gr., a nie jak to 
należało się 1592 zł, 94. 

Zainterpeiowana w tej sprawie Fryczyń- 
ska oświadczyła, że <omyłkę» ią poprawi. 

Po upływie kilku dni Fryczyńska spot- 
kala Oruntmajera, w kino <Eden» i tam 
przyznała mu się, że wpłaciła simę mniej- 
szą, prosiła o niewydawanie jej grożąc w 
raze zdemaskowania jej samobójstwem. 

Uczciwy urzędnik nie zwrócił uwagi na 
wykrętne prośby Fryczyńskiej i zakomuni- 
kował inż. Glatmanowi swoję spostrzeżenia. 

Sprawa przekazana została władzom są: 
dowym. 

Wyjaśniło się. że Fryczyńska od dłuż- 
szego Czasu robiła radużycia polegające na 
tem, że znajdujące się w jej rękach. pienią- 
dze pożyczała znejomym na procent, 

Odbiorcami jej byli: włeściciel kin 
<Rden> i «Piccadilly» H. Fejgenberg, Al. Ja- 
roszewicz, Ch. Sołonojc i inni. 
i4 „Sołonejć pożyczył 1500 zł. na 5 proc. 
miesięcznie przyczem procenty potrącone 

SLO WD 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji 

  

prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ul. W. Pohulanka 14 (czyli 
Słowickego 1 i Wiwulskiego 1), 

Do II Komisarjatu, ul: Kolonja Ko- 
lejowa Nr Nr 1-4, 5 (d. Jakowlewa), -5 (d, 
Judetisa), 5-a, 6, 7, 7-a, $, 9, 10, 15, 17, 24, 
25, 27, 29, 50, 53, 103, 104, 112 i 653, wieš 
Taraciszki Nr Nr. 2, 4 i 48, oraz dom So- 
рогко, 

Do III Komisarjatu ul.: Portowa Nr 
13, 17, Styczniowa 4, 6, Mickiewicza 36, 
3 МЗ: 2, 4, Jakóba Jas!ńskiego 1. + 

о IV Komisarjatu, ul.: Р1бготоп 
Nr 24, 26. 28, 30, 32, 1, 3,.3, 5, 3. 

Do VI Komisarjatu, ui.: Polowy. zau- 
łek 17, 19, 23, II Polowy zauł. 1, 1Ii Polo- 
wy zauł. 7, ll Rękaciszki 9, 15, (2 domy), 
19, 21 (2 domy). 

zostały zgóry za trzy miesiące. 
Tym sposobem od grudnia 1924 r. do 

września 1925 r. Fryczyńska przywłaszczyła 
z kasy Magistratu 5888: zł. 

W dnińt wczorajszym sąd okręgowy pod 
przewodnictwem sędziego Jodzewicza rozpo- 
znawał tą sprawę i po przeprowadzeniu 
przewodu sądowego oraz wysłuchaniu prze- 
mówień podprokuratora Rauze i obrońcy 
mecenasa Szyszkowskiego skazał Fryczyń- 
ską za świadome nadużycie zaufania władzy 
przełożonej przez co Magistrat poniósł stra- 
tę 5788 zł. 10 gr. oraz umyślne nieprzestrze- 
ganie przepisowych terminów co do prowa- 
dzenia ksiąg kasowych na łączną karę 1 rok 
więzienia, zamieniającego dom poprawy. 

Powództwo cy»ilne w sumie 5788 zł. 
10 gr. przyznano na rzecz Magistratn. Ko- 
Szta sądowe 366 zł. 61 gr. zapłaci zasądzona. 

Fryczyńska. pozostawiona została na 
wolności za kaucją 200 złotych, 

Ze świata, 
— Reforma kodeksu karnego 

we Włoszech. Włoska komisja pra- 
wodawcza, pracująca od dłuższego 
czasu nad reformą kodeksu karnego, 
na wniosek rządu uznała zakorzenio 
ne u Włochów przekleństwa jeko 
zbrodnię przeciw moralncści i zgor- 
szenie publ. i nakazała kareć je wię- 
zieniem. Wogóle w calych Włoszech 
zauważa się energiczną wałkę z tem 
złem przyzwyczajeniem. W  tramwa- 
jach, w okolicach publicznych, urzę- 
dach widzi się barwnie i artystycznie 
wykonane wywieszki z godłem fa- 
szystowskiem (dziś godłem państwo- 
wem) i napisem: «Nie używajcie prze- 
kleństw przeciw Bogu i Ojczyźnie». 

Z CAŁEJ POLSKI 

— Miedź — nie złoto. Przed 
paru dniami prasa warszawska zosta* 
ła zaalarmowana znałezieniem wielkich 
skarbów w gmachu Sztabu General- 
nego na placu Saskim, odkopanych 
rzekomo w zamurowanej kasie przy 
przebudowie wewnętrznej. 

Badając tę sprawę źródłowo — 
dowiedzieliśmy się, że przedstawia 
się nieco odmiennie, niż donosiły to 
pierwsze sprawozdania. 

Przy porządkowaniu inwentarza 
gmachu, zainteresowano się wielką 
kasą ogniotrwałą, która obecnie stała 
bez użytku. 

Kasa ta, która prawdopodobnie 
jak wskazują pierwsze badania zawar= 
tych w niej aktów, nałeżała do t. zw. 
«centrali kurjerów» przy Naczelnem 
Dowództwie w latach 1918—20, sta- 
ła obecnie bezużytecznie. Prawdopo- 
dobnie przy likwidacji niektórych 
agend Naczelnego Dowództwa zapo- 
mniano o niej. 

Obecnie po otwarciu kasy * znale- 
ziono w niej około 41 kg. jakiegoś 
metalu. 

‚ Urząd pobierczy, któremu przesła- 
no próbki tych sztab, stwierdził, że 
jest to miedź z pewną domieszką 

srebra, która nie wynosi nawet 50 
proc. zawartości. 

Prócz sztab tych znaleziono je- 
szcze całą masę aktów, które widocz- 
nie zapomniano przesłać do archi- 
wum wojskowego. 

W każdym razie wobec wyników 
badania urzędu probierczego odpada 
hipoteza o wysokiej cenie tego rzeko* 
mego skarbb, gdyż wartość miedzia- 
nych sztab jest znacznie skromniejsza. 

LT 
Mrozy: 

Od kilku dni gnębią nas niemiłosternief 

| 

mrozy, Pocieszają się ludzie, że to prawdo- % ^ 
podobnie surowa zima, jaką mieliśmy w tym 
roku, ostatnie swe rezerwy wysłała ku nasze- 
mu utrapienin Pociecha nie wielka,ale zawsze 
jak się pomyśli, żejuż i Kazluk nie za góra- 
mi, to rażniej się robi i łatwiej znosić 
zimno. 

Najniższa temperatura jaką zanctowano 
w Wilnie w ciągu ostatnich trzech dni by- 
ło 27'C* jeszcze niższą notowano w Pohu- 
luoce gdzie termometr wskazywał onegdaj 
— 29. W Mołodecznie w tym czasie Dylo 
— 23, w S$ onimie—27, w Brześciu Litew* 
skim—20, w Pińsku—22, w Warszawie—15,. 
Tarnopolu—14, Lwowie—16, Krakowie—19, 
Zakopanem—2i, w Poznaniu — 10, Gdań» 
sku—10. 

W górach leży śnieg bardzo grubą war- 
stwą. Pokrywa śnieżna w Zakopanem wy- 
nosi 62 cm., w Morskie.r Oku dwa i pół 
metra, na Hali Gąsienicowej 1.80 m, 

  

  

ul. Niemiecka 26. 

      

CENY 
STAŁE.   
    

WIELKA DOROCZNA 

ldZ resztek 
i WYSORTOWANYCH, TOWARÓW. | 

seal (eny wyjątkowo niskie. 

     
% RADJO FACHOWIEC + 

Polak, kresov ak, kawaler, specjalista 
mechanik - !а srent, obeznany z bu- 
"dową wsztlki _ Redjo aparatów, jako 
specjalista p :cował w pierwszej 

„krajowej wytw. rni radjowej P. T. R. 
Фа A lata i w mk = abi ykacia 

w kraju, obejmie odpowiednią posadę 
od Ia manes 1927 r. Oterty do Rekla. 
my Polskiej, Poznań, Aleje . Marcln= 

kowskiego 6 pod <Radjo». * 

  

  

    
  

TEATR REWJI PE ; Dziś osiatni dzień. ny 0d:50 gr, do 2 zł. SU Er. е 8 ” 

Kakadu“ i Przegląd najlepszych szlagierėw „Kakadu“ p paie mini, les $ 
„Вцвюпие;о 5. R wa na Pośpieśzce», «<Cyik», <Kasa Chorych», «Międzynarodowy Karnawał» i «Balet z 10 osób». £. 

Paczątek.o. godz. 7 i 9-wievz, 
  

Miejski. Kinematograf 
Kultiralno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będzie wy- i р «6 wesoły dramat w 10 aktach. 
toielecj film „Karjera Chaplina - Wsrolach głównych Charlie i Sydney 
Chapfin. W poczekalni koncerty Radjo. Ostątni seane o godz. 10+.. +» 
OFmestra pod dyrekcją Kapelmisirza „p. W. Szczepańskiego. Kasa czynna: od godz. 4 m. 30. 
Cena biletów: Parter — 60 gr. Baikon — 30 gr. Początek o godz. 5-tej, 

5 

  
Kino. P | jar M Dziś! Potężny aramat erotyczny w 10 akt. p. t. „PieSa miłości o tęsknocie kobiety за mężczyzną” 
Teatr э› 0 onja Wi 2 į3/6 wzruszające džieje pieknej kobiety, ktėrej uroda przysparza 

ф ul. A. Mickiewicza 22, Mg „Targowisko życia tysiączne niebezpieczeństwa i której nie wolno było wyjść 
zamąż,_W rol. gł. premjowana piękność bilie Dove_i wielki tragik_Fr. Bushman. 

; (CARSKIE ZBIRY). Wieiki dramat z zycia Carskiej Rosji. SYBIR'' Sensacja Sezonu! 57 *«. Krwawe dzicje knuta. Akcja rozgrywa się w «Palacu 
Zimowym» Pietropawłowskiej twerdzy. we wspaniał. pałacach Petersburgu. 1 tajgach Sybiru, 
Hulanki oficerów gwardji Cesarskiej. W roli gł. Alma Rubens, Wadim Uroniew i Edmund Lowe. 

Seansy 0 g. 4. '6, 8:1 10:15: EW s : 

  

Tau: „Kelios“ 
ul, Wileńska 38, 

  ч 90660V86555666565U606444404428877 

Węgiel opałowy z pierwszo g 
rzędnych kopalń 
gómośłąskich: 

TRES—Gdańska 1 tel, 11—37. 

ELEKTROKAN—Wieika 17 tel, 5—06. 
Na żądanie dostawa w wozach 

zaplombówanych. 
2005490000300450035060054800000499030 

s 
List otwarty 

do czynnych miłośników Wilna. 
CZYNNYMI rniłośnikami Wilna nazywam iych, co nie 

ograniczając się podziwianiem świetnej przeszłości Wilna i jego 
zabytków historycznych chcą się przyczynić, aby Wilno współ- 
czesne i przyszłe w swoim wyglądzie zewnętrznym nie upadło SŁYNNA 

do rzędu zaniedbanego miasta głuchej prowincji, lecz stale się WRÓŻKAJ AC AE: 
utrzymywało na poziomie jednego z miast stołecznych Rzplitej A 2 > 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d. wyzdrowiała; odnawia przyję” 
cia, od godz. 10 zrana do 8 ej wiecz., 

„ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie ma' schody i 

na lewo, | 
O A CLA 

Polskiej. 
Czynni miłośnicy Wilna muszą się interesować działalnością 

samorządu miejskiego, a więc wiedzieć jak się uchwala najbliższy 
plan gospodarczy m. Wilna na r. 1927 i część 1928 r., ' jakie 
są stawiane zarzuty gospodarce miejskiej i jak na nie reaguje 
Magistrat i większość Rady miejskiej. 

Przypominam zatem, że dziś we czwartek dn. 24 b. m. 
o godz. 9 wiecz. jest na porządku dziennym- wileńskiej Rady 
miejskiej dyskusja budżetowa i że posiedzenia Rady miejskiej 
są publiczne. W pokoju Prezydenta obok sali posiedzeń Rady 
miejskiej sąprzy drzwiach otwartych przygotowane fotele i krzesła 
dla publiczności, która niestety zamało ze swoich ptaw przysłu- 
chiwaniu się posiedzeniom Rady Miejskiej korzysta. # 

Waclaw Gizbert Studnicki 
Radny m. Wilna. 

  
     

  

    

+
2
2
 | 

w Wileńskim 
Syndykacie Rolniczym 

Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

9
2
         

        

  МУ ЧНАЙ ! 1 UMA Z RW 

O PSP | Nekrologi, 

zam KO 2% R. R O ! Оа!опеівтіа._ WAG A sprawiedliwa, . Dužy obrėt maly 2 K. 0 N KU R $ „” Różne 

SBIESZNE załatwienie, tak. [ės 0В : Ša Reklamy 
DOSTAWA od pół tony dewiz. а, a stąd 
wiele uznań i podziękowań od Sz. Klijenteli przekonanej 

Wydział Powiatowy Sejmiku Świę- 
* ciańskiego i Okręgowy Związek Kółek 

  

      

   

    

na praktyce o Arzypajniej B Sadi paliwa & Rolnic zych w Święcianach poszukują hicie 

|CHNOWSKI t,5 Ina 21 do natychmiastowego ob- | B |URO 
D NOWSKI t 3-ka;, Zawalna 21 lok. 15 « автспота / l Ё _ 

08 (wejście od Drew. Rynku). $ Ję:ia posady w dzied:..1ie pracy. spo-„H REKLAMOWE 

as „ Eczno-rolniczej. 3 S. Grabowskiego 
452454 Wymagane wykształcenie fachowo» | © w Wilnie * 

m | rolnicze nie niżej średniego. Pierw- Pa, Nr 1, 

baon K. 
w Slobėdce Zawierskiej 

“| rozpisuje niniejszym 

na bardzo dogod- 
nych warunkach 

    

     

  

Herbata z kwiaiem 
aromstyczna i wyborna w smaku 

z firmy St. JUtKOWSKi ;sxa 
w Warszawie. 

Połeca Sz. Klijenteli skład 

A, JANUSZEWICZA 
ul. Zamkowa 20-a, telefon 8—72. 

kj JGRANULKI | 
кцззуднд!. 

® 

  

  

    Na 
DUSZNGŚCI i CHRYPK 
RECE A UA LTA 

dostawą Węgiel -:::- 
w zamknięci płonbowanych wozach 

ny najniższe, 

M. n p Ul Jagiellońska 3 m 6, 

  

opałowy į 
kowalski z 

    
  

tel. 811. 

DOKTÓR Salon 
D, ZELDOWICZ |. „MAtoNowy 
chor'WENERYCZ. | kanapa, 2 fotele i 6 
NE, MOCZOPŁC. | krzeseł kryte złocistym 

SKÓRNE adamaszkiem okazyj- 
od 10-1, od 5-8 w, nie do sprzedania 

  

      

——— Micki = i jo m ckiewicza 4. 

„LEIBOWICZOWA * 
KOBIECE, WENE- | 2-2 pokoi 
RYCZNE i chor, | z kuchnią i wygod. 
DRÓG MOCZ, poszukuję. Centrum 

prz 122 i od. 46 miast. Oferty do 
ul.Mickiewicza24 | redakcji «Słowa» pod 

tel. 277 <votówka». 

W, Zdr. Nr. 31, | Lokujemy 7] 

Akuszerka opon? 
r a umę n; Wi Smiatowska | cepa 

przyjmuje od godz. pod mocne 
do ay): a gwarancje 

m. 7 
WZP. Nr 63 | Gdańską 604%? 

  

tel. 9 — 05, 
RARE ‹ 

  

Dr 6. Wolfson 

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka 1 skład 

mebli: 
jadalne, - sypialne, 
salony, - gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły,  Bzaty, 
biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 
na raty: 

w Wilnie w dn. 
gnięto: 

gnięto: 
R. H. A. 

    

Do odnajęcia solidne, 
mu sublokatorowi 

3—4 POKOJE z wy: 
godami i używalnością 
kuchni (można poje. 
dyńczo), Wiad. w 
Biurze Ogłosz. S. 

Jutana, Niemiecka 4, 

zam. tamże, 

nięto: 
R. H. A. 

  

I Solidnie 
i lokujemy każdą sumę _ pieniężną ciel—Mołczadski 

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

R.H. A. 1. 
dziba w Woronowie pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep 
Spożywczy i żelazny. Firma istnieje od 1914 roku, 
Właściciel —Długin Szymszel, zam. tamże. 4240—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 12—1 1927 r. pod Nr. 5671 wcią- 

INTELIGENTNY ROLNIK" praktyk 

samotny poszukuje odpowiednej pracy, 
na majątku ziemskim. Pra-ował we 
własnem gospodarstwie w. Wiłeń- 
szczyźnie i w Poznańskiem. Wyna- 

grodzenie nie gra wielkiej roli, 
Oferty: Witoldowa 35—1. 

11—Il 1927 roku pod Nr. 5670: wcią- 

—5670. Firma: Dlugin Szymszel Sie- 

I.—5671. Firma: Dwiłański Aron Sie- 
dziba w Bieniakoniach, pow. 
sklep spożywczy, kolonjalny, galanterji i żelaza. 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel—Dwilański Aron, 

Lidzkim. Przedmiot — 
Fir- 

4241 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 11—ll 1927 r. pod Nr. 

R 
Siedziba w Woronowie pow. Lidzkim. : 

skład apteczny. Firma istnieje od 1906 roku. Wlašci- 

5650  wciąg- 

— 5650. Firma: Mołczadski Ajzyk. 
Przedmiot — 

Ajzyk, zam. tamże.  4242—VI 
  

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo. 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 
nigto: 

  

Do Rejestru Handlowego. Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 11.U 1927 roku pod Nr. 5651 wciąg- 

R H. A. 1—5651. Firma: Olkienicka Ita. Siedzi- 
ba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1919 roku. 
Właścicielka -— Qlkienicka ita, zam. tamże. 4243—V 
  

RADIOTEGHN.K 
do montowania nięto: 

aparatów potrzebny 

do poważnej firmy. 

Oferty pod 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 11.1. 1927 roku pod Nr. 5652 wciąg- 

R. H. A. 1.—5652. Firma: Pajkowski Mejer Sie- 
dziba w Woronowie, pow. Lidzkim,, Przedmiot—skład 
apteczny. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel — 
Pajkowski Mejer, zam. tamże. 4244—V 
  <RADJO» składać w 

Administracji «Słowa» 

gnięto: | 

— 
uśrodek 

większego majątku 
80 ha z kompletną 

nowocześnie 

  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w aniu 11—li 1927 r. pod Nr. 5653: wcią- 

R. H. A. 1.—5653. Firma: Poczter Rywa. Siedzi- 
ba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
spożywczy, kolouja'ny i wódek. Firma istnieje od 1922 
roku. Właścicielka—Poczter Rywa, zam. tamże. 

4245—VI. 
  urządzoną  Cegiel- 

sią, z tadnemi 
zabvdowaniami, w 
pobliżu st kolejo- 
wej przedamy za 

w Wilnie w dn. 
gnięto: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
11—il 1927 r. pod Nr. 5654 wcią- 

7 i pół tysięcy 
d' iarów 

Wileński: Biuro 
Komisowo-Handlo: 
we kaucjonowane 
ul. M 'ck*wicza 21, 

tel. 152. 
  

R. H. A. 1.—5654. Firma: Pokrywko Jan. Siedzi- 
ba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot—piwiare 
nia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— Pokryw- 
ko Jan, zam. tamże, 4246—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w W'ilnie w dn. 11—il 1927 r. pod Nr. 5661. wcią- 

      

     
  szeństwo mają kandydaci władający 

ykiem litewskim. | 

а 5 Warunki uposażenia: VIII—VII gru- 

fi pa uposażenia urzędników państwo- 

wych oraz zwrot kosztów podróży 
i djety. 

Podania z odpisami AZ 

SZ i życiorysem oraz poważne relerencje 

(4 należy kierować do Związku Kółek 
A 

Do sprzedania 
i SZCZENIAK 

pies 7-mio , mie 
sięczny, W Y ŻE Ł, 

"_ dobrej krwi. 
Sołtaniska 6 m. 2. 

  

  

DOM 

weneryczne, 

  — 
iki Šiuo 2, do autodorożek 

Majątek z dobremi rekomen: 
ziemski 140 dz. 
dobrej ziemi w 

czem ornej 8) dz,, 
łąk 15 |-s: 20, 

pastwisk 25, staw 
zarybiony, ogród 

warzywny i ga- 
tunkowy owocowy. 

Budynki: gospo- 

moczo- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. Szoferzy 

Oferty pod : 

<SZOFERZY» 

stracji «Słowa». 

dacjami po'rzebni do 

poważnej firmy. 

składać w Admini: 

    mięto: 
zza R. H. A. 1.—5661. Firma: Szelubski Szmujło. Sie- 
dziba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot —skiep 
skór i przyborów szewcekich. Firma istnieje od 1926 
roku Właściciel—Szelubski Szmujło, z R: 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

мОр 
czysto pszczelny 
pod gwarancją 
wysyła ku zado- 
woleniu odbiorców 

za zaliczką w 
puszkach blasza- 

  
    EN Wilnie w dniu 11—li 1927 r. pod Nr. 5655 wcią- 

ES: gnięto: 
ЗОО BAN R. H. A. L —5655. Firma: Pupko Fajwel, Siedzi- 
Paimanairja ba w Woronowie, pow. Lidzkim. Przedmiot—piwiarnia, 
(Małopolska). Firma istnieje od 1900 roku. Właściciel—Pupko Faj- DAWAC 
  

   
     

  

darcze w kompie- 
cie, dom mieszkal- 
ny — pałac. Blisko 
Wilna i st, kolejo- 
wej sprzedamy” 
tanio i dogodnie 
Dom Handl.-Kome 

„ZACHĘTA 
Gdańska 6 tel. 9-05, 

REDZOEEW 

Maszynistka 
posiadająca własną 
maszynę, poszukuje 

posady. Zgadzam się 
na wyjazd. Piaskowa 

5a m. 1 Macja   
  

  Wiikańcówna.   

> O Rolniczych w Wilnie, >o M. 

za я Sieć NZ ul. W. Pohulanka 7. w Zwierzyfcu 
№ na dostawę artykułów żywności i paszy BĘ u" W. Fohula S ama „aimoisriak), 

i 2 . Żurawski, rewniany kryty 
na czas od 15 merca do 15 czerwca b. r. | Przewodniczący Wydz. Pow. pa. a 

franco loco pododdziały baonu. AN STAROSTA. > Ą 3000 

i V dolarów. Rozprawa ofertowa odbędzie się dnia 7 marca LYŻ i zek Kółek Rol a 

b. r. godz: 10-ta: w kwat, 19 baonu K. O. P. w Słobódce. Związe ek Roln. om H.- 

| Bliśsiych tatormacyj udziela DiW 19 baonu K. O. P. | w Święcianach. ZACHĘTA" 
‚ * a E dańska 6. 

04 P4DALD ATI NIKIEO Telef. 9—05 

  

medkkiwaoiij wel, zam. tamże. 4248—Vi. ; 

Pożyczki Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. «1 
załatwiamy w Wilnie w dn. 11—I! 1927 i. pod Nr. 5056 wciąg- 

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

tel. 152. 

nięto:     ciel—Rubiaowicz 
  

R. H. A. 1.—5656. Firma: Rubinowicz Morduch. 
Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 9. Przedmiot—skiep spo» 
żywczy i mąki. Firma istnieje od 1900 roku. Właści- 

Morduch, zam. przy > Szkolnej 3, 

  

„Wydawca Stanisław Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszcina 23


