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ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ui, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
Nowo ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 

GRODNO — Pisc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 0 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świaż 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 
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_ Zdemaskowanie połpreda 
Aleksandrowskiego. 

Według ostatnich doniesień z 
Kowna, stosunki sowiecko-litewskie, 
z każdym niemał dniem stają się 
%ardziej naprężone. W sferach rzą- 
dowych w Kownie, poważnie mówią 

'©0 zerwaniu. 

Ostatnio ołicjalne źródła oświad- 
czyły przedstawicielowi „Echa*, - że 
stosunki te „pozostawiają dużo do 
życzenia”, jako ostatecznie przeło- 
mowy moment uważany jest dziś w 
Kownie artykuł zawierający szereg 
sensacyjnych rewelacji, skierowany 
przeciwko posłowi sowieckiemu w 
Kownie Aleksandrowskiemu, a napi- 
sany przez wybitnego chrzešcijafi- 
skiego—demokratę, b. ministra Kru- 
powiczusa. Pierwszą wiadomość о 
tym artykule podawaliśmy już w 
„Słowie*, dziś ze względu na jego 
wyjąkową wagę, podajemy go sze- 
rzej. 

Ariukuł, który ukazał się w „Ry- 
tasie” twierdzi, że poseł ZSSR w Lit- 
wie p. Aleksandrowski w rzeczywi» 
stości jest nie przedstawicielem „nar- 
komindieł'u", lecz agentem między- 
narodówki komunistycznej, Na popar- 
cie tego ks. Krupawiczus przytacza 
następujące dowody: 

Moskwa, jak już mieraz o tem 
wspominałem, wysyła do Litwy nie 
dyplomatów ile zdolnych organizato- 
„rów. rewolucji. Takich <połpredów» 
mieliśmy już dość dużo. Moskwa 
zmieniała ich, jak jej wyniośli komi- 
sarze swe rękawiczki. : 

Po zbadaniu faktycznych przyczyn 
jch odwołania, wszystkie z malėmi 
wyjątkami, można sprowadzić do je- 
dnej—niepowodzenie wzniecenie czer- 
wonej rewolucji w Łitwie. Wzniecić 
aś ją należy koniecznie, Wyznaczo- 
my wówczas został dla Litwy p. Alek- 
„sandrowski, W Moskwie znany on 
jest nie jako dypłomata, l-cz jako 
zdolny, mający óużo  doświadczenią 
rewolucyjny organizator. Według je- 
go własnych opowiadań, rozooczął 
©n swoją rewolucyjną karjerę jeszczę 
na ławie szkolnej, długie lata kształ- 
cił swój duch rewolucyjny na Sybe- 

‚ тЙ м zakładach, odpowiednich dla 
ludzi e podobnych pogiądach; po 
zapanowaniu zaś bolszewizmu w Ro- 
sji został, jako wypróbowany praco- 
wnik, posłany w znanym celu do 
Austrji, Czechosłowacji i Niemiec, 
gdzie, jako osoba niebezpieczna, był 
ścigany i prześladowany; w kcńcu 
ла zasługi wobec kominiernu został 
mianowany połpredem w ważnym 
dla Moskwy punkcie, mianowicie w 
Litwie. W ostatnich czasach, aby 
praca jego szybci-j postępowała na- 
przód, otrzymał do pomocy drugiego 
wieikiego człowieka, jako sekretarza 
przedstawicieistwa, byłego komisarza 
armji. która zadała ostateczną klęskę 

mji Denikina. W ten sposób So- 
wiety przedstawiają w Litwie dwaj 
wielcy mężowie z głośną rewolucyjną 
przeszłością i wieikiemi ' zasługami 
wobec bolszewizmu, którzy atoli nic 
wspólnego nie mieli i dotychczas nie 
mają z pracą dypiomatyczną. 

„P. Aleksandrowski, jako niedy- 
plomata, nie potrafił należycie masko- 
wać swej bolszewickiej działalności. 
Jego zwykłe metody rewolucjonisty 
z łatwością dawały się spostrzec po 
przez maskę «dyplomatyczną», Każ- 
demu, kto się zajmował tą kwestją, 
było jasnem, iż cała praca bolszewi- 
cka w Liiwie koncentruje się w ko" 
wieńskiem przedstawicielstwie sowie- 
€kiem. Fakt ten potwierdzają również 

, którzy porzuciwszy bolszewizm i 
„przeszealszy na prawe drogi Litwy, 
demaskowaii w swych wyznaniach 
publicznych i prywatnych wymienioną 
działalaość przedstawicielstwa, acz- 
kolwiek musieli zapłacić za to swem 
życiem. Nie jednemu zdarzało się 
widzieć w piękny letni dzień, w ślicz* 
mym lasku w okolicach Kowna 
Aleksandrowskiego, konferującego w 
środowisku znanych litewskich bol- 
szewików. Czasy zaś p. Śieżewiczusa 
były dla p. Aleksandrowskiego  isi- 

ь žniwem... 

Nie szukając dalej, oto kilka fak- 
tów z ostatnich czasów, które oprócz 

_ tego, co było wyżej powiedziane, wy- 
każą czyim agentem jest p. Aleksan- 

| urowski. 
/ Ма raucie u Prezydenta Republiki 
w roku ub. (zdaje się, 15 maja), gdy 
wyniki wyborów już były wiadome, 

+7 Aieksandrowski dowodził mi, iż 
p. Śeżewiczus podczas swego poby- 
tu w Berlinie widział się z przedsia- 
wicielem Polski i rozpoczął z nim 
układy w Sprawie wysłania przez s0- 
cjal-demokratów delegata do War- 
Szawy, upoważnionego do układów 
z Piłsygskim, iż delegata tego od- 
prowadzili na dworzec kolejowy pp. 
Purenasowa, Galinis i in. socjał-die- 
miokrąci, iż stanowisko socjalistów 

  

Tworzenie gabinetu w Niemczech. 
BERLIN, 12—1I. Pat. Wczoraj wieczorem obradował w Reichstagu 

zarząd frakcji centrowej. Narady, w których uczestniczył osobiście kancierz 
Maix trwały niespelna cztery godziny. Po ich zakończeniu ogłoszono na- 
siępujący komunikat: 

Zarząd frakcji centrowej wyraża zgodny pogląd, iż utworzenie, 
projektowanego przez dr. Curtiusa gabineiu napotyka na znaczne trudno- 
ści w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej, Powzięcie w tej mie- 
rze uchwały definitywnej jest niemożliwe dopóki : 
obradach nie wypowie się. Członkowie frakcji wezwani 

plenarnych frakcja w 
telegra- zostali 

ficznie ma zebranie, które odbędzie się dziś © godz. 6-ej wiecz. 

Pogłoski o tronie węgierskim. 
BUDAPESZT, 12—1l. Pat. Agencja węgierska komunikuje: Kilka 

dzienników zagranicznych dopatruje się związku pomiędzy  projektowaną 
podróżą prezesa rady ministrów hr. Bethitna do Rzymu i rozwiązaniem 
kwestji tronu węgierskiego. Koła miarodajne stwierdzają, że pogłoski o 
rozwiązaniu lub przygotowaniu do rozwiązania kwestji tronu pozbawione 
są wszelkich podstaw i że wszelkie kombinacje i wiadomości w tej mie- 
rze są od początku do końca zmyślone. 

Prasa finlandzka o mowie min. Zaleskiego. 
HELSINGFORS. 12 I PAT. Expose ministra Zaleskiego wygloszo- 

ne na posiedztniu w komisji sejmowej wywołało wielkie poruszenie w 
prasie finlanozkiej. „Soumen Sosialidemokrati* organ stronnictwa rządo- 
wego podaje przemówienie ministra Zaleskiego i stwierdza, że minister Za- 
leski pookręślił pokojowe zamiary Polski w stosunku do Rosji i Litwy. 
Tak samo „Uusi Suomi“ dai:nnik pariji konserwatywnej zwraca uwagę 
na pokojowe tendtncje Moskwy. „łufvudstadbladet* główny organ stron: 
nictwa szwedzkiego podaje nad przemówieniem ministra Zaleskiego nastę- 
pujący nagłówek: „Polska chce dobrych stosunków z Niemcami*. 

O ewakuacje Nadrenji. 
PARYŻ, 12 I. PAT. „Petit Journai*, czyniąc aluzję do pewnych in- 

formacyj, które pojawiły się zagrancą przypomina, że jeśli podczas narad 
Brianda ze Stresemanem mogła być brana pod uwagę ewakua ja Nad- 
renji, to myśl ta opierała Sę na projekcie uszielenia przez Niemcy po- 
mocy finansowej na cele stabilizacji franka francuskiego. Wcbec tego, że 
udzielenie tej pomocy natrafiło na nieprzezwyciężone trudności, a zresztą 
wypadki uczyniły ją zbędną, myśl ewakuacji Nadrenji nie może być 
obecnie brana pod uwagę. Dyskusja w tej mierze mogłaby być podjęta 
na nowo wówczas tyiko, gdyby Rzesza uczyniła nowe propozycje, zmie- 
rzające do zapewnienia uprzedniego wykonania swoich zobowiązań. | 

PARYŻ, 121. PAT. Dziennik urzędowy ogłasza pisemną odpowiedź 
Brianda na py enie deputowanego de Jardins w sprawie ewakuacji Nad- 
renji. W odpowiedzi tej Briaad oświaacza, że podczas ostatnich narad 
genewskich nietyiko nie zostały zaciągnięte zobowiązania w sprawie 
przedwczesnej ewakuacji Nadrenji, lecz nawet nie brano tej ewentual- 
ności pod uwaeę. 

  

- Obrady komisji budżetowej. 
Zakończenie prac nad budżetem na rok 1927/8 

WARSZAWA, 12—]. Pat. Sejma- 
wa komisia budżetowa pod przewod- 
nictwem posła Rymara (ZLN) na 
wstępie posiedzenia rozważała bilans 
państwowego funduszu gospodarcze- 
go. Fundusz ten powstał z pożyczki 
dillonowskiej, którą częściowo użyto 
na budowę kolei, a częściowo prze- 
znaczono na inwestycje gospodarcze 
pod nazwą: „Państwowego funduszu 
gospodarczego”, 

Zgodnie z uchwałą komisji budże- 
towej minister skarbu Czechowicz 
przedstawił bilans tego funduszu, ja- 
ko załącnik do budżetu ministerstwa 
skarbu, P. Minister Częchowicz w 
przemówieniu swem udzi:lał wyjaś- 
nień o tym funduszu. Bilans jego na 
rok 1926 wynosi po stronie aktywów 
i pasywów 94,228956 złotych, Z 
ważniejszych pozycyj aktywów wy- 
mienić nalezy paciery wartościowe 
w kwocie 24.400 000 złotych .i ra- 
chunek Banku GQ spo>darstwa Krajo- 
wego w kwocie 69.500.000 złotych, 
a w tem kredyty ściśle budowlane w 
kwocie 50 203.000 złotych. 

Po kilku przemówieniach bilans 
państwowego funduszu gospodarcze- 
go przyjęto bez zmiany, jako załącz- 
nik budżeiu ministerstwa skarbu. 

Pos. Byrka (Piast), jako generalny 
referent budżetu przedstawił zmiany 
konieczne w ustawie skarbowej, uzu- 
pełniając ogólnemi uwagami ostatecz- 
ne wyniki głosowań i przestrzegając 
przed dalszem podwyższaniem wy- 
datków państwowych. 

W rezultacie przyjęto wniostk re- 
ferenta do art. 4.go w nowej redak- 

cji, aby skreślić cały ustęp 2-gi tego. 
artykułu, dotyczący Spraw  emigra- 
cyjnych, a wzamian za to podwyż- 
szyć wydaiki na opiekę nad emigran- 
tami w budżecie Minis'erstwa Pracy 
i Opieki Społ. — o 350000 złotych. 
Wskutek tego ostateczna suma wy- 
datków państwowych, u-talonych w 
budżecie na rok 1927/28 wyniesie 
1.981.813.518 zlotych, suma zaś do- 
chodów 1.985.897.307 złotych. Nad- 
wyżka tedy aochoaów nad wydatka- 
mi określona została suma 4 083.789 
złotych, z czego jeszcze suma okrąg- 
ła 3000000 przeznaczona będzie do- 
datkowo ma pokrycie wydatków, 
związanych z wprowadzeniem w ży- 
cie noweli do ustawy sanacyjnej. W 
dalszym toku obrad komisja przyjęła 
do art. 7-go projektu ustawy skar- 
bowej wniosek pos. Kościałkowskie- 
go (Klub Pracy) o prawo przelewania 
do funduszu rezerwy zaopatrzenia 
oszczędności z innych paragrafów 
budżeiu M, S. Wojsk. Z temi zmia- 
nami cały projekt ustawy skarbowej 
i cały budżet przyjęto w  trzeciem 
czytaniu. 

Komisja załatwiła następnie 163 
rezolucje zgłoszone podczas obrad 
nad budżetem. W głosowaniu przy- 
jęto z tych rezolucyj 115. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
Pos. Michalak (NPR] w imieniu ko- 
misji podziękował przewodniczącemu 
za sprężyste kierownictwo obradami, 
przewodniczący zaś pos. Rymar [ZLN] 
podziękował członkom komisji za lo- 
jalną współpracę. 

jest przychylne dia Polaków i że mo- 

że dojsć do zgody z Polską kosztem 
P- Wilna, 

Aczkolwiek nie miałem podstawy 
mu nie wierzyć, dałem jednak do 
zrozumienia, iż nie miło mi słyszeć 
takie rzeczy z ust przedstawiciela ob- 
cego pańsiwa, ponieważ jest to wtrą- 
canie się do naszych wewnętrznych 
Spraw. P. Alektandrowski zrozumiał 
to i odszedł od stolika. Później do- 
wiedziałem: się, iż Opowiadał on ta 
samo całemu szeregowi innych po- 
lityków i przedstawicieli obcych 
państw. 

Co prawda,p. Aleksandrowski za- 
pomniał o tem wszystkiem, gdy spo- 
strzegł, iż podczas rządów p. Śleże- 
wiczusa praca nad  bolszewizacją 
Litwy postępuje o wiele łatwiej. 

Pó wydaniu wyroku Śmierci przez 
wojenny sąd doraźny na 4 przywód- 
ców przygotowywanej bolszewickiej 
rewolucji w Litwie, którzy między in. 
byli obywatelami Litwy, p. Aleksan- 
drowski dokładał wszelkich starań, 
wywierał bezpośredni i pośredni na- 

cisk na wszystkie instancje, od któ- 
rych zależało wykonanie wyroku, aby 
tylko uratować od śmierci tych mos. 
kiewskich agentów. 

Wypadki 17 grudnia poruszyły 
całą Bolszewię. Przeciwko Litwie pro- 
testują oddziały partji komunistycznej, 
urzędy państwowe, szkały komuni- 
styczne, oddziały wojska. W prasie 
urzędowej roi się od wymysłów 
przeciwko Litwie. Te nieprawdziwe 
wiadomości o Litwie, Moskwa może 
otrzymać jedynie od p. Aleksandrow. 
skiego. 

Biorąc pod uwagę, iż p. Aleksan- 
drowski czyni to wszystko po tem, 
kiedy p. Prezes Ministrów i Minister 
Spraw Zagranicznych prof. Wołde- 
maras oświadczył, iż stosunki z 
ZSSR. pozostają takiemi, jakiemi by- I 

ły uprzednio, staje się całkiem wy- : 

| 
raźnem, iż on, p. Aleksandrowski, 
jest agentem kominternu, przykrywa- 
jącym się tylko imieniem połpreda, i 
jako takiemu, nie może mu być 
miejsca w Litwie“. 

finkieta „Głosu Prawdy”. 
Głos Prawdy organ Pilsudczyków 

(lecz nie samego Pilsudskiego) ogło- 
sił ankietę: jaki ustrój jest w Polsce 
najbardziej dogodny. Kiedy gazeta 
ucieka się do ankiety? Gdy chce aby 
jej czytelnicy położyli swe żyro na 

poglądy jej redakcji Bardzo rzadko 
się zdarzało, aby większość w ankie- 

cie gazety republikańskiej opowie- 

działa się za królem, lub w gazecie 
masońskiej za religią w szkołach, i 

naodwrót. * 

Zamiast więc powtarzać odpowie- 

dzi nadsyłane Głosowi Prawdy, któ- 
re są tym więcej banalne im więcej 

odpowiadający liczy sobie lat służby, 

orderów i im wyższą ma rangę wśród 

społeczeństwa polskiego. 
Zatrzymajmy się nad zagadką ja- 

kich rezultatów ankiety życzy sobie 
Głos Prawdy. „Zagadka* to nie jest 

wcale zagadką — niestety! Podwójne 
niestety bo nasz ustrój jesł tak zły, 

że doprawdy nie naprawimy go sza- 

blonowemi frazesami. i 
Zgóry znamy intencje Głosu Pra- 

wdy. Ideałem redakcji tego pisma: 
Pozostawić Polsce ustrój demokra- 
tyczny: prezydenta i Sejm wybierany 
przez powszechne głosowanie, Pań- 

stwo «woli ludu» w całem swem, wy” 

próbowanem już u nas, pięknie. Pa- 

nowie z Głosu Prawdy chcieliby tyl- 
ke badać tu jeden warunek, miano- 

wicie, by ta „wola ludu* popierała 

stale ich, członków grupy Głosu 

Prawdy. Niech głosowanie powszech* 
ne istnieje, lecz pod warunkiem by 

wyborcy głosowali na Głos Prawdy, 
Niech istnieją wszelkie. wolności pra- 

sy, zgromadzeń, »gitacji, wszelkie 

równości w wyborach do parlamentu, 

samorządów, lecz niech wszyscy mię- 
szkańcy Polski dają chętnie rekruta, 
spełniają ciężką powinność wojsko- 

wą, niech cieszą się tem co cieszy 
Głos Prawdy i niech smucą się tem, 
co go smuci. 4 

« Mój wykrzyknik „na oczach na- 
szych następuje rehabilitacja średnio- 

wiecznej zasady władzy z wyroków 
opatrzności* oburzył bardzo p, Wa- 

sowskiego z Epoki. Nazwał go śmiesz- 
nym, Oczywiście cieszą się, gdy pu- 
blicysta tej miary, co p. Wasowski, 

którego codzień czytają z najżyw- 
szem zainteresowaniem, ale który na- 

leży do obozu ideowych przeciwni. 
ków naszego kierunku — wychodzi z 
równowagi. Znaczy to tylko, że nie- 

ma żadnego innego argumentu, 
Przez wiek X X żyliśmy, uznając 

dogmat woli ludu, suwerenności ludu, 

Dogmat ten leży powalony u na- 
szych stóp. Bolszewja, Włochy i in- 
ne państwa, w których władza nic 

nie ma wspólnego z „wolą ludu*, są 

rzeczywistością. 
Można powiedzieć, że i w wieku 

XIX były zamachy stanu, które siłą 
zmieniały ustrój. Lecz tamte nie były 
wymietzane przeciw samej zasadzie. 
Dziś głosi się otwarcie, że wszelkich 
celów w polityce, w historji dokony- 
wa się nie przekonywaniem opinji 
publicznej, nie przekonywaniem wy 
borcóww głosowaniach powszechnych, 
lecz aktem rozumnej i świadomej 
swych celów woli. 

Zasada „suwerenności ludu* da 
się oczywiście interpretować w spo- 
sób najrozmaitszy. Napisano już 
dziesiątki talmudów celem interpreto- 

wania tej zasady i dostosowywania 
jej do wszelkich wogóle ustrojów. A 
jednak oczywiście, że urzeczywistnie- 

nie tej zasady jasne, logiczne, kon 
sekwentne to tylko głosowanie pow- 
szechae i referendum ludowe, plebis- 
cyt. A przecież oto są właśnie insty 
tucje które zbankrutowały w Europie 
całej i u nas z całą jaskrawością: 

Wiek XX to teorja, że władzę w 
każdem państwie, każdym narodzie 
kształtują względy gospodarcze, mo- 
tywy interesów gospodarczych. Na- 
uką przyszłości będzie teza, glosząca, 
że całokształt stosunków gospodar- 
czych w każdym kraju dykiuje, stwa- 

rza władza polityczna. Gdy władza 
ta popycha narów do gospodarczego 
samobójstwa w imię jakichś idei, — 

naród popełnia to samobójstwo, jak 
to było w Rosji. Nastąpi w nauce 
emancypacja problemu władzy, jako 
problemu samodzielnego, związanego 
ze wzgłędami gospodarczemi i z o- 

pinją, sentymentami ludu, lecz od 

tych wzgłędów nie uzaležnionego. 
Formuła monarchiczna jest jedy- 

ną formułą godzącą dwie rzeczy sil- 

ną władzę i stałą władzę. Nie jest 
to władza najsilniejszego, najzdolniej: 
szego, najgodniejszego. Tak ale pro- 
blemat znalezienia abstrakcyjnego 
„człowieka najgodniejszego" zawiódł, 
zbankrutował, a jako klasyczny wprost 
przykład tego bankructwa należy 

właśnie wskazać wybóry prezydentów 
we wszystkich republikach, 

Z uznania zasady monarchji nie 
wypływa odrzucenia parlamentu, sa- 

morządów, mawet głosowania po- 

wszechnego. W yrazami «następuje re- 

habilitacja zasady z Łaski Bożej» 
chcemy tylko podkreślić, że wobec 
bankructwa zasądy woli ludu wpra- 

wadzenie czynnika moralnego, w imię 
którego władza ma być sprawowana, 
est koniecznością historyczną. 

® 
Przykład nieporadności myślenia 

inteligenckiego: Pan Karol Irzykow- 

ski nietylko intelektualista, lecz czło* 
wiek zasługujący zupełnie na miano 

myśliciela pisze: 
Do twórczości trzeba hasła—fascynują- 

cego, nowego, rozrodczego. (A każde hasło 

jest koncepcją petycką). 

Fa-zyam? Komunizm? Jeżeli dobrze się 
orjentuję w współczesnych nastrojach, skłon- 
nościach i warunkach Polski, to niedopo- 
wiedzianem jej hasłem jest: Nowoczesna 
Sparta. 

I p. Karoł Irzykowski i ja uważa* 
my nietylko robotnika warszawskiego 

lecz i chłopa Białejrusi za рето- 
prawnego obywatela Polski. Lecz p. 
Irzykowski sądzi, że tych ludzi można 

porwać przez wygłoszenie hasła: 
„Polska - Spartą nowoczesną*, a ja 
twierdzę, że nie, bo oto żyją „nawet“ 

tacy, którzy nie wiedzą co to Sparta. 
Tak bywa często z obmyślaniem 

<haseł dla ludu» przez inteligenckich 

polityków. Pan Irzykowski jest wy- 
bitnym myślicielem, a przy wyborack 
powszechnych pobije go na głowę 
każdy Szapiel, każdy Okoń, każdy 
Zołzikiewicz - Dąbski. Głosowanie po- 

wszechne może być próbą sił dia 
zdolności agitacyjnych poszczególnych 

ludzi, może być rodzajem trampoliny 

dla jednostek, które chcą się wybić. 
] wtedy jest pożyteczne. Lecz gdy 

je stawiamy jako zasadę rządów w 

państwie, jako zastępstwo idei mo- 
ralnej, będącej usprawiediiwieniem Sar 

mego istnienia państwa — staje się 
«wstydem umysłu ludzkiego». Przez 
głosowanie powszechne  zbankruto- 
wała sama zasada suwerenności ludu. 

Cat, 

Wskutek omyłki zecerskiej 
w Mr. „Słowa* w ciągu kilku dni figurował błędny numer 

naszego konta czekowego W P. K. O. 

Niniejszym prostujemy biąd,, podajemy do wiadomości Sz. Sz. 

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

pozóstał nadal 

80259. 

" Sejm i Rząd. 
Uchwały Rady Naczelnej Ch, -D. 

Po trzydniowych posiedzeniach ra- 
da naczelna Chrześcijańskiej - Demo- 
kracji powzięła wczoraj szereg dłuż- 
szych rezolucji, które w dziedzinie 
polityki wewnętrznej powtarzają okle- 
pane frazesy opozycyjne o zmianach 
personalnych w administracji, o dro- 
żyźnie, bezrobociu, groźnej sytuacji 
gospodarczej, wzywają klub  paria- 
mentarny, aby usiłował, przywrócić 
praworządność. | 

W dziedzinie, dotyczącej polityki 
zagranicznej rada naczelna C. D, o- 
świadcza z powodu ostatniej akcji 
niemieckiej, że «wszelki zamach na 
całość ziem Rzeczypospolitej spotka 
się z żywiołowym odporem całego 
narodu polskiego, grozi nową zawie- 
ruchą wojenną Europie». 

Pozatem rada naczelna domaga 
się reformy ordynacji wyborczej, re- 
dukcji liczby posłów do 320, zwol- 
nienia generałów, a szczególniej gen. 
Rozwadowskiego. 

Wreszcie rada maczelna Ch, D. 
podkreśla swoją samodzielność i nie- 
zależność od innych organizacji poli- 
tycznych. 

Wywiad z min. Dobruckim. 

Nowy minister oświaty dr. Do- 
brucki przed wyjazdem swoim do 
Warszawy udzielił wywiadu przedsta* 
wicielowi endeckiego «Słowa Polskie- 
go», któremu oświadczył na pytanie 
| jest stosunek ministra do postu- 
atów ukraińskich w zakresia szkole 
nictwa, že żadnych zobowiązań wo: 
bec mniejszości narodowych nie za» 
zaciągał. Linja jego postępowania bę. 
dzie zgodna z polityką całego rządu- 
Na pytanie w sprawie uniwersytetu 
ukraińskiego oświadczył p. minister, 
iż sprawa ta jest dawno załatwiona. 
Uniwersytet ukraiński we Lwowie jest 
marzeniem pewnych kół, jednakowoż 
nie jest to dla rządu wiążące, Na py- 
tanie, jaki jest siosunck ministta do 
konferencji tow. Hołówki w Pradze, 
oświadczył p. Dobrucki, że konfe- 
rencje te prowadzone są bądź z ini- 
cjatywy prywatnej, bądź też w związ= 
ku ze studjami komisji mniejszościo- 
wej. Inicjatywa w tych sprawach nie 
wychodzi ze strony rządu i niczem go 
nie wiąże. Jedyną aktualną sprawą 
jest kwestja przeniesienia ukraińskiej 
akademii rolniczej z Podjebradów do 
Polski. W sprawie reórganizacii szkole 
nictwa oświadczył minister, że pogla- 
dy jego na tę sprawę są zupełnie 
identyczne z poglądami wicepremiera 
Bartla. Wreszcie zapowiedział p. Dos 
brucki, że prawdopodobnie po poro- 
zumieniu się z resztą rządu poglądy 
swe wypowie w dyskusji budżetowej. 

Prace budżetowe Senatu, 

WARSZAWA, 12—1|. Pat. Pod 
przewodnictwem prezesa senackiej 
komisji skarbowo-budżetowej sen. 
Adelmana (Ch.D.) odbyło się dziś 
zebranie referentów budżetowych Se- 
natu. Postanowiono obrady nad bud- 
żetem rozpocząć w dniu 18 stycznia 
i według ściśle wytkniętego calenda- 
rium zakończyć w dniu 26 lutego. 
Dopóki budżet nie zostanie uchwa- 
lony przez pienum sejmu, obrady 
senackiej komisji skarbowo-budżeto- 
wej będą miały charakter informacyj- 
ny i przygotowawczy. Z początkiem 
marca budżet wejdzie pod obrady 
pełnego Senatu, tak, żeby zgodnie z 
przepisami konstytucji, mógł być za 
łatwiony w połowie marca, 

Rozłam w Zw. Ludowo.Naro- 
dowym. 

WARSZAWA, 12.1. (żel. wł. Słowa) 
Przed 53 laty powstał w Małopolsce 
Związek Stojałowczyków nazwany tak 
od nazwiska swego założyciela ks. 
Stojałowskiego. W roku 1912 zwią. 
zek ten sfuzjonował się ze Zw. Lu- 
dowe-Narodowym, lecz zachował swój 
odrębny zarząd. Prezesem w ostatnich 
latach był pos. Zamorski, vice-preze- 
sem p. Ożuch, sekretarzem zaś p. 
Horodyski. Rok temu na walnem ze- 
braniu związku postanowiono wobec 
oportunistycznej polityki Związku Lu: 
dowo-Narodowego, żądać aby prezes 
pos. Zamorski wystąpił, ze Zw. Lu- 
dowo-Narodowego. Pos. Zamorski 
dał jedriąk odpowiedź wymijającą i 
sprawa secesji uległa zwłoce. Dopie- 
ro teraz 9-go stycznia odbył się wal- 
ny zjazd Zwiąku, na którym postano- 
wiono wykluczyć posła Zamorskiego 
ze Związku a na prezesa obrano p. 
Ożucha. Żwiązek ma wydawać w Kra- 
kowie tygodnik p.t. „Stojałowczyk*, 
Dodać należy, że do Żwiązku Stoja- 
łowczyków zgłosił swój akces sen. 
Ziontek.
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Do pracy społecznej, 
— Korespondencja Słowa, — 

Nieśwież. 

W związku z zdangażowaniem 
stałego instruktora i sekretarza do 
pracy w łonie Towarzystwa Rolnicze- 
go, Rada Towarzystwa na posiedze- 
niu w dniu 5 stycznia b. r. uchwaliła: 

, W сеш rozszerzenia intensywniej- 
szej pracy  kulturalno-oświatowej na 
terenie powiatu — dążyć: do rozcią- 
gnięcia i na drobną własność rolniczą 
wszelkiej swej działalności w dzie- 
dzinie nie tylko hodowli, jak dotąd, 
ale i w dziedzinie ulepszonych metod 
rolnictwa, spółdzielczości, oświaty i 
t p. W myśl tego Rada postanowiła 
organizować kółka, zrzeszenia Spół- 
dzielcze, kulturalno-oświatowe, oraz 
Koła gospodyń wiejskich, w których 
obok pracy sił fachowych, uznano za 
konieczny obowiązek społeczny oSo- 
biste patronowanie tym pracom przez 
członków Tow. Rolniczego. 

Praca taka, prowadzoma przez nas 
i przed wojną nie jest mowością dla 
wielu członków Towarzystwa i dziś 
po kilku latach przerwy, powadowa- 
nej może nieraz i usprawiedliwionemi 
przyczynami, stała się dziś nakazem 
chwili dla każdego prawego obywa- 
tela, miłującego swój Kraj i dbałego 
o przyszłość Ojczyzny. 
1+ Wynosząc tę uchwałę Rada Okrę- 
gowego Tow. Rolniczego nie zakreśla 
tych zadań dla swych członków w 
c jakichś nieosiągalnych (Z 
raku środków), a przeciwnie, zastrze- 

gając się przeciw dążeniu do reklamy, 
regestrującej niezliczoną ilość kółi 
zrzeszeń, istniejących tylko na papie- 
>, ma to niezbite przeświadczenie, 

każdy ziemianin, każdy inteligent— 
członek Towarzystwa — gdy w pro- 
mieniu swego najbliższego otoczenia 
zechce i potrafi poświęcić trochę cza- 
su i trudu na tę pracę, a skoro kto 
nie jest w stanie tego się podjąć, 
gdy zechce poprzeć materjalnie usi- 
łowania innych w tym kierunku, to 
przez to stworzyć się powinna po- 
ważna i realna praca z pożytkiem 
zzo dla ogółu przez po- 
;pszenie _ gospodarczo « społecznych 

stosunków i odciągnię ludność rolni- 
czą od poczynań różnych przybyłych 
i miejscowych działaczy na wsi, SzE- 
rzących tam demagogiczne i wywro- 
towe hasła bałamucące umysły i ta- 
mujące tem spokojne i rzeczowe 
współżycie. 

W tych powiatach, gdzie praca 
gospodarczo-społeczna rozwija Się 11» 
tensywnie przez Tow. Rolnicze, tam 
i ludność mniej udziela uwagi nie- 
zdrowym poczynaniom. Niecheże i 
powiat. Nieświeski, Świecący przed 
wojną swym przykładem społecznej 
pracy, odnowi swe tradycje, a To- 
warzystwo Rolnicze niech nie wyrze- 
ka się, jak dotąd, pracy na przyna- 
leżnej jemu tradycyjnie placówce, tak 
dziś siłą rzeczy nawołującej do zsze- 
regowania wszystkich sił intelektual- 
nych wsi naszej dla stworzenia przed- 
murza przed idącą ze Wschodu agi- 
tacją przeciwpaństwową. 

„Olgierd Swida. 

NOWOGRÓDEK. 
— Likwidacja spisku komuni- 

stycznego. Wiadże od pewnego 
czasu wpadły na trop i śledziły roz- 
wijającą się akcję komumistyczną na 
terenie województwa Nowogródzkie - 
go,. zazębiającą się bardzo Ściśle z 
działalnością osławionych <hurikows 
Hromady. W ostatnich dniach cały 
potrzebny materjał dowodowy został 
zebrany, wobec czego przystąpiono 
do likwidacji, aresztując około 40 o- 
sób na terenie powiatu. Nowegródz- 
kiego i Stołpeckiego. Dochodzenie 
przeprowadzają wladze  prokura- 
torskie. 

Ulawnienie ścisiej współpracy a- 

  

Jerzy Dąbrowski. 
Styczeń wileński 1919 r. 

Osiem lat temu Wilno przeżywa- 
ło pierwsze tiajokropniejsze zelknię- 
cie się z czerwonemi bandami. Ulicą 
Mickiewicza przeciągały, wyjąc Inter- 
nacjonał, grupy krasnoarmiejców wraz 
z rodzimemi zwolennikami ustroju 
bolszewickiego, manifestując i wno- 
sząc okrzyki na cześć rewolucji 
wszechświatowej, Marxa i Lenina. 
Na krańcach zaś miasta w bardziej 
odalonych uliczkach działo się „oś 
innego, ciż sami towarzysze którym 
się znudziło brać udział w rewolucyj- 
nych manifestacjach pod pozorem 
szukania ukrytych «białopolaków» ba- 
gnetem i kolbą torowali sobie drogę 

"do szaf, sekretarzyków i biurek. 
Rychło u czerwonego Sztrala roz- 

siedli się w skórzanych kurtkach z 
naganami u pasa i czerwoną pięcio- 
ramienną gwiazdą na czapce komisa- 
rze, pijąc po twudach dnia oficjalnie 
dia tłamu «sowieckuju czaszku czaju». 
A więzie.ie tymczasem wypełniały się 
więźniami i zakładnikami. Przygnębie- 
nia apatja ogarnęła miasto. U!ice w 
najruchliwszych godzinach wydawały 
się jakby zmarie. Był to okropny 
koszmar, na przebudzenie długa trze- 
ba było czekać. Te kilka dni czy pa- 
rę tygodni nadziei w grudniu i pierw- 
szych dniach stycznia 19 roku cięż- 

gentów komunistycznych, opłacanych 
przez bolszewików, z  churtkami» 
wpłynie niewątpliwie  otrzeźwiająco 
na tych wszystkich, którzy obałamue 
ceni namowami agitacyjnemi zapisy- 
wali się do «hurtków», myśląc, że 
Hromada naorawdę dba о dobro 
swoich członków, a nie widząc, że 
cała jej działalność to jedynie wyko- 
nywanie rozkazów z Mińska, skiero- 
wanych nie ku dobru ludu, a tylka 
zmierzających do opanowania przez 
komunizm coraz szerszych rejonów. 
Chłop w Sowietach już zrozumiał jak 
szkodliwym dlań. jest komunizm, u 
nas czasami się ludzi, 

Ujawnienie ostatniego spisku ko- 
munistycznego i aresztowanie szere- 
gu osób wciągniętych doń  tembar- 
dziej podziała na hurtkowców odstra- 
szająco i zniechęci ich, gdyż przeko- 
nali się, że wszelkie obietnice o nad- 
zwyczajnych zmianach, jak wypędze- 
nie władz polskich i osadników, roz: 
danie ziemi i t. d., które miały być 
urzeczywistaione na 1-go stycznia, 
zawioały i nawet nie zanosi się na 
ich realizację, _ Charakterystycznem 
jest, że większość oskarżonych obec- 
nie składa zeznania, że zostali oszu- 
kani, mówiono im, że mają działać 
dlą narodu białoruskiego, tymczasem 
zaś kazano służyć bolszewizmowi. 

Rezultat działalności «hurtków» 
dla chłopa narazie taki; ruchliwsi 
działacze wiejscy pod kiuczem, pie- 
niądze ofiarowane na organizację 
wsiąkły do kieszeni  agitatorow, a 
gruszki na wierzbie jak nie rosły, tak 
i mie rosną, 

Oby jak najprędzej chłop bialo- 
ruski zrozumiał, że go oszukują i 
precz popędził tych, Którzy mu gło- 
wę zawracają. 

BRASŁAW, 

` — Кигзва rolnicze hodowian- 
ne. Wydział Powiatowy Sejmiku Bra» 
sławskiego w celu zaznajomienia lud- 
ności rolniczej powiatu z tslepszone- 
mi metodami uprawy rolnej zbóż, 
oraz. zasadami hodowli i żywienia by« 
dła mlecznego, zorganizował w KOń- 
cu ub. roku kilkudniowe kursy rolni- 
czo-hodowiane w Czerniowie. Pius- 
sach i Miorach. Wydział Powiatowy 
Sejmiku  Brasławskiego postanowił 
zwrócić się za pośrednictwem Woje- 
wody Wileńskiego do odnośnych 
władz © spowodowanie wydania przez 
rząd tozporząpzenia przewidującego 
karalność w drodze administracyjnej 
za szkody wyrządzone w zasiewach 
przez złośliwe wypasanie bądź też 
przez wałęsający się, zostawiony bez 
dozoru, inwentarz żywy. 

Prócz tego postańtowiono asygno- 
wać na urzązdzenie pracowni stolar- 
skiej przy szkołe powszechnej w Wi- 
dzach 400 zl. oraz takąż sumę na 
zorganizowanie nauki introligatorstwa 
przy szkole powszechnej w Brasła: 
wiu. 

BRZEŚĆ N./B. 
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Teatr Polski, 

„Probosz wśród Bogaczy* sztuka w 
5 aktach Audrć de Lorde 

chaine. 

„Proboszcz wśród Bogaczy*, sztu: 
ka ta, opowieść nawskroś „powojen- 
na* winna się właściwie nazywać 
»..Wśród nowobogackich*, Takie jest 
bowiem jej ogólne tlo i kontrasty. 
Sztuka cokolwiek przydługa, rozcią- 
gnięta na aktów pięć, chwiiami by- 
wa nawet nudnawa, lecz wzamian 
pełna jest tej prawdziwej, jowialnej 
nieco, pogody, gdzie to szczerość "i 
prawdziwa dobroć serca, zwykła jest 
górę brać nad podłostkami i szacher- 
kami ludzi. małych. 

Proboszcz z Sableuse to taki 
ksiądz, w którego uczynkach i slo- 
wach nazbyt może wisika przebija 
doza „liberalizmu*, ale zato w ser- 
cu... ba, w złotym sercu, uchował się 
szczery konserwatyzm prawdziwej 
bojaźni Bożej. Był na wojnie, krew 
przeiewał, rannym niósł ukojenie i 
pociechę wśród gwizdu kul—nic też 
dziwnego, że się trochę zmaniero- 
wał. Dziś jest już po wojńie. Pro- 
boszcz rządzi parafją i dla. wszyst- 
kich jednako jest dobry: biednych i 
bogatych. 

Ale czasy 516 zmieniają. Zamek, 
ongiś własność starożytnego rądu 
szlacheckiego, przechodzi do rąk ta- 
kiego pana nowobogadzkiego, (Cou- 
sinet'a) co kiedyś wyrabiał sery, a do- 
robił się grubego majątku na wojnie, 
oczywiście poza „frontem*. Dziś taki 
pan, pońieważ ma pieniądze i rmoże 
niemi przekupywać, posiada wpływy i 
kandyduje na posła. Przyciąga więc 
do siebie wielu, a między inaemi 
udaje się mu skapiować samego 
Monsigūiora Sioue: Ale próbószc, 
nikła, na arenie szerszej polityki, pó: 
stać, przekupić się nie da. Ambony 
za żadne skarby niechce na trybunę 
partyjną przerabiać i usiłuje nadal, 
wbrew ogólnym prądom, rządzić się 
jedynie sumieniem. Popada zatem w 
niełaskę @ ludzi wpływowych. 

W tym to mniej więcej czasie żo- 
na owego dorobkiewicza z zamku, 
była tancerka paryska, ucieka z do- 
mu ze swym amantem, - arystokratą, 
dawnym dziedzicem Sablėuse, a przy- 
jacielem proboszcza. Proboszcz | nie 
zniechęcony naganką nań prowadzo- 
ną, daje się wieść. własnemu powo: 
łaniu i jedzie do Paryża ażeby nie 
wierną żonę i jej towarzysza nawró- 
cić na drogę cnoty. 

Akt czwarty przedstawia Monmarte, 
a właściwie jeden z licznych kabare- 
tów, pod nazwą „Opactwo”. Ta to 
nazwa stała się przyczyną fatalnej 
omyłki, Poczciwy proboszcz z pro- 
wincji, który pierwszy raz jest w Pa- 
ryżu ' wpada ; do «opactwa», jakby 
do opactwa. Następuje zwykłe w ta- 
kim wypadku qui pro quo, widzimy 
księdza w różnych tarapatach, ale 
szczerość jegó i uczciwość bierze górę 
i zwycięża wszędzie cynizm otaczają 
cych go, a zblazowanych ludzi. Od- 
szukuje niewierną żonę, „a młodego 
panicza nakłania do ożenku z cichą, 
wychowaną w klasztorze panienką. 

Bywa tak jednak, że prawdziwa 
dobroć, naiwna szczerość, napotyka 

& ® wo 

Aresztowanie komunistów w Poznaniu. 
POZNAN. 12.1. Pat, Od dłuższego czasu funkcjonarjusze policji 

i Pierre państwowej obserwowali pewien dom na jednem z przedmieść Poznania. 
Dnia 8 b. m, zatrzymano w tym domu w mieszkaniu litewskiego obywa: 
tela Szicłajtisa młodego człowieka, 
centralnego komitetu komunistycznej 
wizja w mieszkaniu Szicłajtisa ujawniła, 

który, jak się okazało był kurjerem 
pariji Polski. Przeprowadzona re- 

że znajdowała się w niem, 
względnie w piwnicy, należącej do niego składnica bibuły połitycznej, 
którą skonfiskowano. Oprócz 
materjałów znaleziono 85 kilo ulotek, 
Stwierdzono, że mieszkanie Szicłajtisa 
komunistycznej partji Polski na Pozna 
mitetu policja wiedziała już od kilku 
wać pieczęć tega komitetu. 

Oprócz Szicłajtisa i kurjera C. K. 
prawie wszystkich członków komitetu okręgowego, 

innych  Śkonfiskowanych ważnych 
broszur i pism komunistycznych. 

było lokalem komitetu okręgowego 
ń i Pomorze. O istnieniu tego ko- 
miesięcy, gdyż zdołano skonfisko- 

P.P. udało się policji zaaresztować 
z których część już 

przedtem znajdowała się w więzieniu śledczem, jako znani ma tutejszym 
terytorjuni komuniści. Są to Bem. Badowski i Dubert. Oprócz tego 
zaaresztowano członka C. K. K. P. P., który został wydelegowany przez 
C.K.K.PP. do Poznania jako główny kierownik akcji komunistycznej na 
województwo Poznańskie, Pomorskie i Sląskie. 

Ze względu na dalsze dochodzeni 
są w tajemnicy. 

la, nazwiska aresztowanych, trzymane 

Grypa w Małopolsce, 
KRAKÓW, 12 I. PAT. Epidemia grypy w Krakowie w przeciwień- 

stwie do Jarosławia lub innych miast Małopolski zaczyna słabnąć, W 
ubiegłym miesiącu Kasa Chorych udzieliła 50—60 porad dziennie, obecnie 
udziela tych porad 30—40. 

Liga Narodó w o grypie- 

GENEWA, 12 1. PAT. Sekcja hygjeny Ligi Narodów wydala komu- 
nikat o stanie grypy w Europie na podstawie wiadomości z poszczegó!- 
nych krajów. Choroba ogarnia wszystkie kraj: oprócz Włoch. Epidemja 
rozwija się słabiej w Hiszpanii, Holandj, Dani, Norwegji 

a sroży się specjalnie we Francji, Niemczech, mocniej--w  Angiji, 
i Szwecji, 

a zwłaszcza w Szwajcarji. W Bazylei w uoiegłym tygodniu zachorowała 
5,000 osób, w Geamewie—2,500. Z innych krajów dotychczas wiadomości 

brak. 

P. Colban na Górnym Sląsku. 
KATOWICE 12.1, PAT. grac południem przyjął szef sekcji 

mniejszości Ligi Narodów Colban w iurach komisji mieszanej przedsta- 
wicieli mniejszości niemieckiej na polskim Górnym Słąsku, z którymi od- 
był konferencję. 

Po południu iwial p. Colbaa podobną konferencję z przedstawiciela- 
mi mniejszości polskiej na niemieckim Górnym Sląsku. 

Na posłuchaniu u Ojca Świętego 
RZYM, 12.1 PAT Papież przyjął na posłuchaniu kardynała Kakow- 

skiego i biskupa łódzkiego Tymieniewskiego. Nadto Ojciec Święty przy- 
jai na specjalnej audjęcji p. Stanislawa Oslikowskiego, wiceprezesa  sta- 
warzyszenia „Odrodzenie* i pręzesa stowarzyszenia „Pax Romana“ oraz 
udzielil błogosławieństwa polskiej młodzieży katolickiej i całej drogiej 
Polsce. 

Likwidacja hurtków w woj. Nowogródzkiem. 

  

/W tych dniach nasze władze bezpieczeństwa przystąpiły do, likwidowa- 
nia wywrotowej d 
Hromady na teren 

Do likwidacji prz 

ziałalności <hurtków» Białoruskiej Wiošciaūsko-Robotnicz ej 
1е woj. Nowogródzkigo. : 

piono na skutek niezbitych dowodėw stwierdzają- 

cych kontakt NarozróW ego powiatowego Komitetu Hramady, z orgatiza- 

cjami szpiegowskiemi państw ościennych. 
W ręce władz wpadł 

zaferdzajdc całkowicie, iż kierownicy * 

przeznaczonych па wywiad w. Połęce. 
W związku z pus 

rewizyj i ar 
o 

bogaty materjai kompromitujący. Uzyskane przez 

i Wea, dziaiaagi SE . R 

w Nowogródki: i okolicy dokonano licznych 

chczas aresztowano 54 osoby. 
Wśród aresztowanych znajduje się przewodniczący Nowogródzkiego 

Komitetu Powiatowego 
Ci dwaj ostatni byli 
państwu polskiemu, 

Daisze szczeg: 

Dobrze też grano tę szłukę w 

— Komunistyczna demonstra- ną swej drodze złość i zawiść. O Óż Teatrze Polskim. P. Rychłowski z tent- 
cja w Brześciu. W dniu 30b. m.| 
m. Brześć N./B. stat się widownią 
antypaństwowych demonstracji, zor- 
ganizowanych przez miejscowych ko- 
miunistów pod przewodnictwem dzia- 
łaczy z Białoruskiej Włościańsko-Ro- 
botniczej Hromady. 

Demonstranci w liczbie około 200 
osób udali się pod miejszowe więzie- 
nie i przy okrzykach skierowanych 
przeciwko wladzom i rządowi nawo- 
ływali do natychmiastowego zwolnie- 
nia wszystkich więźniów, znajdują- 
cych się w więzieniu. 

Przybyły oddział policji zwianym 
manewrem z dwuch stron zaataso- | 
wał tłum w jednej chwili rozprasza- 
jąc demonstrantów. 

W czasie demonstracji policija 
aresztowała 2 osoby. ; 

ko zostały okupione. Sięgnijmy do 
wspomnień. . 

Manifestacja społeczeństwa  pol- 
skiego w niedzielę 20-ga październi- 
ka 1918 r. z okazji zgody Niemiec 
na 14 punktów Wilsona, brutalnie 
stłumiona przez żandarmów niemiec- 
kich, poruszyła do żywego całe mia- 
sto, uświadamiałąc Szęrokim masom 
skołatanym i zgnębionym ciągłą tros- 
ką o zdobycie żywności, że dzieje się 
coś ważnego, że nadchodzą wypadki, 
które zadecydują o losach Wiina, 

Zilawione silną rękę okupantów 
społeczeństwo wileńskie, zmęczone 
ubiegłemi latami nędzy i głodu, wy 
czerpane psychicznie i odcięte mu- 
rem ehińskim od świata, dopiero w 
chwili, gdy na placu Katedralnym 
trysnęła z pod szabel policjantów 
krew dzieci i dowborczyków, zrozu- 
miało w jakim kierunku zmierzała po- 
lityka Ober O:tu. Nadzieje polskie 
tu w Wilnie nie mogą mieć miejsce. 

__ Do głuchej; siarannie ukrywanej 
nienawiści, nurtującej społeczeństwa 
wileńskie, do Niemców, a płynącej 
dotychczas z barbarzyńskiego trakto- 
wania elementarnych potrzeb žycio- 
Wych, przybył nowy czynnik niena- 
Wiści rasowej. Odżyły na ńowo w 
jaskrawej formie wszystkie wspamnie- 
fia z dziejowej przeszłości: misja 
chrześcijańska krzyżaków, katowanie 
dzieci polskich w poznańskiem i 
wszysiko wogole to, co od chwili 

wycieczka proboszcza do Paryża, 
podjęta w celach wzniosłych, nabiera 
przez złe języki, cech przestępstwa 
w pojęciu hypokryty— biskupa i pro- 
boszczowi grozi kara, Lecz Oto w 0- 
statniej chwili, a pod koniec aktu pią- 
tego, zjawia się na scenie kardynał 
będący uosobieniem dobroci i spra- 
wieędliwości i foxstrzyga losy pro- 
baszcza ku ogólnemu zadowoleniu 
widowni. 

Wszystko sią kończy dobrze! 

    

   

    
   
    

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul Dabrowskiego 5. 

5-g0 listopada 1916 r. się dzialo, a 
"o czem starano się zapomnieć. 

Brutalny wybuch wściekłości nie- 
mieckiej w pamięiną niedzielę zwia- 
stował rychłe załamanie się okupacji 
u nas. Od tej chwili wypadki nastę- 
pują jeden po drugim, a każdy nie- 
sie za sobą nowe nadzieje lub w 
„kiika miesięcy 'później—rozpacz nie- 
pewnej przyszłości, przesłaniając ho- 
ryzont czarną chmurą burzy od 
Wschodu. 

Działalność organizacyj politycz- 
nych polskich, skrępowana wskutek 
polityki zarządu wojskowego, ożywia 
się znacznie, wychodzi -z poza ścian 
gabinetów, obejmując szerokie warstwy 
ludności. Równocześnie, intensywnie 
popierani przez Niemców, pracują 
Litwini. Są iutaj na naszym terenie u 
szczytu powodzenia, im siła militarna 
niemiecka przyznaje pierwszeństwo w 
kraju. Okna „Taryby” przy ul. S-to 
Jerskiej oświetlone są do późna w 
noc. Widać, że wre tam praca i czy- 
nione są gorączkowe przygotowania. 

W tydzień po krwawej! niedzieli 
„Taryba* zgotowała więłką niespo- 
qdziankę, wywieszając sztandar żólio- 
zielono-czerwony na swym gmachu. 
Niedlugo wisiał. Ale w tym krótkim 
czasie uiemało utrapienia Sprawił 
obrądującym wewnątrz  Łitwinośm. 
Ludaošė wileńska bowiem uwatała 
wywieszenie sztandaru za prawo na- 
cji i z tłumów, skupiających się przed 

peramentem i szczerze ujął rolę pro- 

boszcza, nie nadając mu cech wy- 

biinie swojskich, co się zwykle zda- 

rza w takich wypadkach. Gra p. Ry- 
chłowskiej w zupełności poprawna. 
P. Perzanowska prześlicznie wyglą: 
dała w swych strojach i grała tak 
anią Cousinet, jak prawdziwa tancerka. 

p Purzycki jak zwykłe, świetnie wy- 
wiązał się ze swej zimnej, małej rolki 
monsignioca. Prawdziwie doskonałym 
był p. Piwiński, który z dniem niea- 

Daiš o godz, 7 i 9 wiecz, PREMIERA! 

„Stan oblężenia” 
Udział biorą: C. CIELIŃSKA, L. Nałęcz, 1. Perlińska, K. Lutówna, T. Wołowski, 
1. Corhobis, P. Kozłowski, W. Wolski, 1. Wołłejko, 1. Pawłowski i 10 ietnia artystka 

ramądy Czetyrko, oraz sekretarz Komitetu Goćko. 
aktycznymi kierownikami całej, wymierzonej przeciwko 

roboty wywrotowej. + 
óły likwieacji trzymane są narazie w tajeninicy. 

T KOTANA   

mal każdym, zda się rozszerzać skalę 
swych prawdziwych zdolności. 

zastępca. 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posłada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkoiwiek pracę, 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
naterjalnie (drzewo, chieb i t. p.) Od 
1Vil2 b.r.wie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebii i ubrania wysprzedał 

utrzymanie rod iny. 
Henryk Bulomola, 

Artokał, ul Letnia 12 m. 5. 

  

  

   

  

     

   
    

  

Wielka aktualna rewja 

w 2 częściach, 17 odsłonach. 

JINinka Wilińska. Balet 10 osób. Szególy w progr. Ceny miejsc od 75 gr. 

„Tarybą”, wylatywały kamienie, tlu- 
kąc szyby w oknach. Każdy ciśnięty 
kamień lub grudka zmarzłej ziemi 
był wyrazem nastrojów społeczeństwa 
wileńskiego w stosunku do' garstki 
polityków litewskich, opieralących Się 
na sile militarnej niemieckiej. Nie 
próżnowali również 't socjaliści, .po- 
czątkowo prowadząc agitację na małą 
Skaię, później—gdy w dniu 10 i 11 
listopada ukazały się na ulicach 
czerwońe kokardy na karabinach re: 
belujących w najlepszym porządku 
Oddziałów niemieckich, organizując 
szereg więców i zapowiadając ujęcie 
sytuacji w swe ręce. 

Rewolucja niemiecka w Wilnie 
była czemś nieskończenie sumiennem, 
Jakąś dziwną farsą w porównaniu do 
tego, co wieści niosły z Rosji. Żad- 
nych ekscesów. Trochą defilady, tra- 
chę z kawałków czerwonej bibuły 
niezgrabnych kokardek na mundurach 
„feldgrau*—oto wszystko. Wilnianie, 
na pierwszą wieść o rewolucji, prze- 
rażeni-—w kilka chwił pózniej dozna 
li rozczarowania miłego. Więc to 
jest rewolucja—mówiono i szeptaną 
sóbie, przyglądając się tej komedyj- 
ce, w jednym akcie zagranej na po- 
żegnanie przez Niemców. Na fwa- 
rzach żałaierzy niemieckich maliowa- 
ło się zadowolenie i radość. Sądziłby 
kto, że tę zmiana ustroju, obalenie 
monarchji tak rozpromienia fizjono- 
mje Hansow i Fritzów. Niebawem 

  

wszystko się wyjaśniło, skąd płyuęła 
ta radość: to nie rewolucja była jej 
przyczyną a magiczne słowo «Frie- 
den» i «nach Vateriand» nach Hau- 
se—o tem iylko mówili. 

Od piewszego dnia rewolucji na 
widowni wileńskiej ukazał się nie 
znany dotychczas: typek. Był to naj- 
częściej żydek, miał coś w sobie z 
rosyjskiego studenta, idiejnowo czeło- 
wieka. 

Ten nieznany gość ujawnił odra- 
zu niezwykle energjczna przedsię: 
„biorczość a nawet zuchwałość; już 
w pierwszych dniach w południe, 
gdy pochód niemiecki przechodził 
placem Katedralnym ze spiewami, w 
Cielętniku ma cokuł po pomniku 
Puszkina wdrapał się jakiś nieznany 
gość i z żywą gestykulacją zaczął 
zwoływać inityng, krzycząc donośle 
<niech żyje rewolucja». Nie zdążył 
jednak wznieść okrzyku po raz dru- 
gi, gdy z zaimprowizowanej trybuny 
ściągnęła go ręka niemiecka, Przy- 
glądająca się z zaciekawieniem  pu- 
bliczność posłyszała nader doniosłą 
enuncjację z ust zrewoltowanych żoł- 
nierzy z wiele mówiącym ruchem w 
stronę miefortuanego mówcy:—«Re- 
wolucja jest u nas, u was niema re- 
wolucji». 

W pierwszych dniach zawiodły 
nadzieje bolszewików wywołania za- 
mieszek i rozruchów, korzystając Z 
rewolucji niemieckiej. Mie zrezygno- 

Ostatnia sensacja Warszawy. 
Warszawa znów ma charakterystyczną 

dla stosunków stołecznych. 
fvm razem mamy do czynienia z huma- 

mistycznemi złodziejami. Huamanitarność 
tych złodziei Jest równie wielką, jak ic 
periekcja w kradzieżach spraw. 

Aie wracajmy do samej sprawy. 
Qd pierwszej chwili rozpoczęcia karną- 

wału w Warszawie, sirach padł na piękne 
panie, posiadające biżnterję. Na tażdym ba- 
lu któraś z uczestniczex padła ofiarą tajem- 
miczich złodziej, którzy w wirze tańca u- 
miejętnie ściągali swym danserkom naszyj 
niki, bransojety, kolje, a nawet pierścionki. 

Władze śledcze staży wobec trudnej do 
rozwiązania zagadki. Na zabawach zwięsszo- 
no służbę bezpieczeństwa — lecz mimo to 
kradzieże nie ustawały. Od l-go stycznia 
cbrabowano w tajemniczy sposób aż 16 

Wyświetlenie afery przyniósł dopiero 
dzień Trzech Króli. W dmiu tym odbywała 
się zabawa w saląch Resury Kupiecziej. 

Wśród dziesiątex przepięknych dam, 
wystrejonych w wytworne batowe toalety i 
biżuterję, zwracała powszeczną uwagę dok- 
torowa K. 

Moc kosztowności, zdobiących jej po- 
tężną postać, czarowały wprost publiczność. 
Zauważyli to funkcjonarjusze policji, to też 
ciągle otaczali ją wywiadowcy i nie spusz- 
czali prawie z oka. ь , 

Okožo godziny 4 rano, wale biekituy 

Doktorową K., silnie podniecona wiaem, 
wstała od stolika i stenęła w towar-gatwie 
męża w przejścio. W tyms momencie zbli 
żył się do niej wytworny mężczyzna i 

-przedstawiwszy się jako inżynier Wiiczyń- 
aki, nzyskał zezwolenie na przetafńczanie &© 
nią walca. 8 

Kiika minut później p. K. zawiadomiła 
urzędnika policyjnego, że skradzione jej 
brausoletę z brylantami w kształcie węża. 

<Tańczyłam walca z p. inżynierem 
"Wilczyńskim> — oświadczyła poszkońowa- 
та w najwyższem zdenerwowaniu — po 
kilka okrążeniach mój partner:przeprosiwszy 
rumie posadził na fotelu w rogu Sali £ wy- 
mówiwszy się biciem serca, odszedł. W na- 
stępnej Chwili zauważyłam brak cennej 
bransolety. % t IK 

Przed bramą Resury kuoieckiej pełnił 
służbę posterunkowy Kopelski, który © go- 
dzinie 4 minut 20 rauważył, iż z bramy 
domu wybiegii dwaj panowie w futrach 
€vlindrach i wsiadłszy do auta prywataego 
Nr 12487 | 296 (będącego ed pół godziny 
w pogotowiu), odjechali w kieruasu Placu 
Teatralnego. о 

Meldunet posterantowego Kopelskiego 
przekazano tefefociczaie wszystkim  poste- 
ruukom na skrzyżowaniach ulic. Qd poste- 
runku z rogu ulicy Bielańskiej otszymano 
ierwszy meldunek, który nasrowadził па 
lad bandyckiego auta. Samochód Nr.12481- 

296, jadąc z nieprzepisaną styDkością, udał 
się ulicą Bielańską w kierunku Nalewek. 
Pod dworcem gdańskim taksówka Mr. 
12487 | 296 przejechała niejakiego Jana Sta- 
chawicza, poczem zbiegła w kierunka Ma- 
rymontu. я 

wreszcie jeden z patrołujących wywia- 
dowców ujrzał przes dziurę w parkanie wił- 
ti Nr 21 POACE na podwórzu prywaine au- 
to. Przechodzący patrol natychmiast wtar- 
grąt do wnętrza. | tu przy świetle tatarni 
spostrzegł, że auta nosi nomer 12487-2%. 

Latarki vogaszono, dwóch wywiadów - 
ców pozosał> na straży, trzeci pobiegł do 
telefonu i zaalarmował komendę. 

porę minist nadeszła pomoc, złożona 
z dwudziesta f.nkcjonatjoszów policji, któ- 
tzy atoczyli podejrzaną wilę, poczem część 
zaczęła dobijać sią do wnętrza. Po Chwili ® 
okna parterowego mieszkania ukazałą się 
postać jakiegoś mężczyzny, który zobaczyw- 
szy policję, natychm ast cofnął się do wnę- 
4178. 

Wtargnięte więc do wnętrza. 
Na dizwiach jednego z pierwszych po- 

koi sposirzeżono napis Towarzystwo nie- 
sienia pomocy biednym miasta Warszawy. 
Gdy na pukanie nikt nie odpowiadał, wy- 
ważono drawi. W rogu pokoju siedziało. na 
otómanie dwóch mężczyzn w atroj:ch bało- 
wych. Wylegitymowono ich i stwierdzono 
nazwiska. Stanisław Biłkowski, technik, Je- 
rzy Ołdawiński, inżynier. 

— Panowie byli na baiu w Resarsie* — 
padło pyianie wywiądowców. 

Mężczyźni miłczeli. 
Rewizja jedenastu polacy) wilii dopro- 

wadziłą do nadzwyczejnego odkrycia: sześć 
poko: wilk były zamienione na kancelarję, 
w których w godziaach dziennych pracował 
prawdopodobnie personej. 

W biursach piezesa towarzystwa i jego 
zastępcy znaleziono mnóstwo kosztowności, 
pochodzących z kradzieży, a których wat- 
tość dochodaiła do 300 tysięcy złotych. 

Nat.mi.sy księgi buchalteryjne, prowa- 
dzone z najściślejszą dowładnością, wykazgj 
ży Że szejxą kiepiomanów prawie Cały d 

ód, uzyskany ze zrabowanych na baląch 
kosztowności, przekazywała na cele dobro- 
czynne. 

Kslęzi rozchodėw towarzystwa nie wy- 
kazywały żadnych wydatków, prócz płac 
dla personelu i ofiar. - ad 

Dokładna testa zrabowanej biżutecji z 
oznaczeniem miejsca kradzieży—przekonała 
poiicję, że ma się tu do czynienia z ludzmi | 

| 

4 
4 

  
  
Zu 

obłąkanymi na punkcie filantropji i jako ta- | 
kich pp. Bilkowssiego i Oldawifis iago odes- 
tano natychmiast do szpitala Jana Bożego 
na obserwację. : 

wali jednakże z swych zamiarów iw 

ców „ptzybierało coraz większe rbz 
miarę jak rozorężenie wśród mięm- | 

  

miary, stawali się zuchwalsi, organie 4" 
zując na prawo i lewo mityngi. Sztab | 
założyli na ul. Wroniej w domu Nr. 
5. Stamtąd płynęły miazmaty zarazy 
bolszewickiej na miasto. Niemcy za- 
įeci <pakowamiem rzeczy i jazdą do 
domu» nie utrudniali już tej roboty. - 
Wilno podzieliło się na trzy obozy 
polski, niemiecki i bołszawicki. 

W pobliżu „Wroniego gniazda* 
pod Nr. 1 wrzała nie mniej inten- 
Sywna praca organizacyjna. W czte- 
rech czy pięciu pokoikach umieścj 
się sztab samooberony wileńskiej. 
Rejestrowano na gwałt mieszkających 
w Wilnie i okolicach Dowborczyków, | 
zapisywano ochotników, skupowano | 
broń i amunicję z której dość chęt- . 
mie jadący nsch Vateriand nizmcy SiĘ 
wyzbywali, W rękach gen. Wejtko 
spoczywało główne kierownictwo» 
Rownolegje, nie nawiązując bliższęc 
kontaktu, P.O.W. prowadziła pracę 
werbunkową, 3 

W. pierwszych dniach grudaia 
Sztab Samoobrony przeniósł Się na 
Zarzecze i zajmuje dom Honestich. 

R. Osżyk. 

(D. C. N.).



SS4O WO 

KURIER GOSPODARCZY 
Pożyczka kolejowa 
S mi, puzycz KOM. 

93 93.93 — 50 . 
4700 4725 41.25. 

w sprawie pokwitowań Kasy Przyczynek do stanu swoj 
4 * 45 — proc. listy zast. 

2 ekonomicznego Łotwy. Od Nowego Roku Kasy Skarbowe wpro- _ wemnkir złoto+e 41. — 40,25 40.50 
1 k wadziły 2mia'ę w sposobie wydawania po- 5 poc warsz. złotowe 4575 — — 

kwitowań przy wpłacie zaległości podatko- 49 proc. warsz. złotowe 43.6 43.10 
а z 2 Ša me ai wych  Dotychczas zobwowanie miała wy- Ś proc, warsz. 55.50 
ochodów dla Kraju, nie może p ególnieni: szelkici pzycji ty; np. 3 ь yć szczególnienie wszełkich pozycji wpłaty; np G:EŁDA WILEŃSKA. 

poważnie braty w rachubę. Rozdra. podatek pańs'wowy, podalek komnnalny, 
Wilno, dnia 12 stycznia 1927 r. 

  

leksnder Kurmatowski : koszta egzekucji, kara za zwłokę i t. d.i t. @. 
panie łuou, dostarczonego przez re- Obecnie wprowadzona inowacja polega na 

| ог rolną pochłonęło całą uwagę, 197: iš kwity wydaje sie Dez wy-zczegoinie- Tranzakcje. : : ; 2 
‚ įedynie Zz wpisaną ogólną sumą. NOM 

| i przemysł nie doznał należytej po- Nowy ten. syst, miast młstorea NZ Marki niemieckie 2.13 syn Edwarda i Heleny z Sianožęekich 

| mocy,—zniszczone przez wojnę, alba wadził jedynie utrudnienia, gdyż jest on pr” Czeki i wpłaty. ! i 2 с : 3 
| <akódwańć wgłąb Rosji zakłady GŁ PMSECUŚ wiakójić się: ja «ama 1- sie Berlin A, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w Annecy we Francji. Opatrzony Św. Sakramentami 

sk . ' : ści aku, robi st e k i Bi Ё 
| przemysłowe, nis wróciły do rozkwitu ie pmacją pry płaceniu reszty. Również w V je и zasnął w Panu w 25 roku życia dnla 31 grudnia 1926 r. | > i wegetujących parę fabryk (papier, 

szkło, gwoździe i tp.) nie ma zna- 

| czenia. 

Kapitały zagraniczne nie chcą się 

angażować w kraju, gdzie prawo 

własności w swoisty sposób fest Ко- 

* mentowane i, co gorsza, stosowane. 

Neraz czytaliśmy w prasie zagranicz- 

nej a także łotewskiej, O odmownych kresie wrzec'on i krosien. Według t»ch da- 
nych, fabryki zrzeszone w żwiązku przemy- odpowiedziach „zagraniczaego kapita- słu włósienniczego w Państwie P Isklem, 

łu na propozycje łoiewskie,—motywy posiodają w inwentarzu: 

buchajieiji skaroowej wynixły różne niepo- 
rozumienia z powodu tych pokwitowań bz 
wyszczegółnienia, to też w nazbi szym cza- 
sie ma nasiąpić powrót do starego systemu. 

Rubie 4,74 — 4,744, 
Papiery Państwowe. 

8°% L.Z Pań B. Rain. zł. 100 w/zł. 
138,93 — (80 proc.) 

Listy zastawne. 

WI. B Z 24.100 2ąd. 33.50 nłac, 3250 
8/ dol. Wil. B' Ziemski — 7,25 && 

W głębokim żalu pogrążeni Rodzice, Babka, Brat i Rodzina. 

Biezdrowo. Proszą o modlitwę. 
Łódzki przemysł włókienniczy 

w cyfrach. 

W świeżo podanym <Roczniku Staty- 
stycrnym m. Łodzi» (za rok 1925) zawarte 
są dane, odźwierciadlające stan posiadania 
przemysłu włókienniczego łódzkiego w za- 

  

  

Niesłychane awantury posła Szapiela w Sądzie. 
W dniu wczorajszym o godz. 1 

po poł. zapadł wyrok w Sprawie 22 
mieszkańców pow. więciańskiego, 

re wyznaczono od 160—80 zło- 

Prz+mysł bawełniany wrzecion 1,244,815, "a były zawsze te same: brak ufaości z 
ktesien 30,113. 

"KRONIKA 
  

Po odczytaniu wyroku, gdy w 
powodu nieuregulowania kwestyj od- Przemysł wełniany wraecion 514,056, |/CZWARTEK gospodarki ciał komutnalnych i t. p. którzy, jak powiadają, na czele z о- przeciągu kilku jeszcze sekund, pa- 
szkodowania za wywłaszczeną pry- krosien 8,557. || ion 2170, kro- [425026 Wsch. 6. 5 ą.7 m 4g Ma tereniė N.-Święcian. : ! sławionym posłem Antonim Szapie- nowała niczem nie zmącona cisza i 
walną własność, a T < я Między innymi delegaci skarżyli lem, zorganizowali stowarzyszenie, za- skupienie, z vośród tłumu wyleciał 

иа i Przemysł jutowy wrzeciona 15,745, kro- | Weroniki p. Zac. si. o g. 15 m. 46 się p. Wojewodzie na niesprawiedliwe daniem którego było obalenie istnie- pojedyficzy okrzyk: «Precz z rządami jeżeli mowa O przemyśle, to sien 1140, a Jutra ściągania podatków, jak naprzykład jącego ustroju społecznego w Polsce. faszystowskiemi w Polsce, niech żyje 
wspomnijmy o kredycie. O 6ż ostat- Przemysł jedwabny wrzecion 21,009, Eolarego_B. | ё dwukrotne ściągnięcie od mieszkań: Sprawa ta ciągnęła się przez dwa rząd robotniczo włościański». Okrzyk 

imi ‚ i а у krosien 194- 
nimi czity Ww ieslychianym. Wprost ESS G A wracało 1817316, 
stopniu rozpanoszyły „się. weksle. Nie krasiea 41,104. 

Przemysł średni i mały, zrzeszony w 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
PO Meteorołogji US B. 

z dnia 12—1 1927 r. 

ców podatku komunalnego drogo- 
e 

. Woj:woda do postulatów de- 

dni ten miał być prowokacją i wywołać 
na sali zamęt, nie został jednak przez Wczoraj od samego rana _ salą 
nikogo podchwycony. To też osobę Sądu Okręgowego szczelnie zapelnio- było rzeczy, której nie można bylo в ZŁ й ь ; i i Kiefortūūr 4 ° ‹ > 33 R Krajowym Związku Przemysłu Włókienni- Ciśnienie |. odniósł się przychylnie, przy- na ciękawymi. ; niefortunnego prowokatora udało się kupić na weksel; szczególniej chłap cz go, 3 wykazuje łącznie w inwentarzu średnie 179 P OISE” ow oe Mocą tego wyroku skarani zostali 4atwo ustalić. Przewodniczący sędzia 

i drobni handlarze wprost tonęli w 295,03 wrzeciona i 15,682 krosna. ОО žų delegację bolączki. pozbawieniu praw stanu na o- Owsiąnko nakazał natychmiast aresz. O roli przemysłu bawełnianezo polskie- Tempera Vv. с legację bolą po poz АА . RZ 
długach wekslowych. go w porównaniu z rozwojem tej gałęzi a sadzenie w ciętkim więzieniu: prawa tować krzykacza. Niektórzy z obec- 

Kupcy musieli szukać - ratunku w Puent w noych państwach Europy „og 44 do: | WOJSKOWA. ręka posła Szap ela—Dyonizy Pasz- nych poznali w nim... znanego Ę 
iwiadczy następujące zestawienie, zaCzerpitię” kowski na cztery lata z zaliczeniem wrotowca kominie posła N I 

la, 
kredycie, bo handel jest niesłychanie że 
utrudniony z powodu ogóinej sytuacji io i ta tt 
ksytycznej kraju, chlopi 2m6, choć eis as ва 

z «Rocznika Statystycznego m. Łodzi». bę w mm. j 

Wiatr s 3 
preewažającj ) Południowo*Wschdni 

— (t) Szeregowi przybywają: 
cy na urlop do pasa nadgranicz- 
nego muszą się rejestrować Sze- 

Ch. Antoniego Szapie 
Jednakże Szapiel, miast się wyle- 

gitymować, rzucił się na policjantów 

roku aresztu prewencyjnego. Włady- 
slaw Maracz, Kazimierz Kozłowski, 
Feliks Nalewajko, Nikifor Gaszczenko, = i: Pochiaurno. Mgła. Minimmm ; ko, £ często, bez potrzeby, aie przy każdej B a. 8 53% tvs. Pai TC. Tedodcje bezrteśsz owa Safi en S ak o Franciszek Jakuć i Józef Maścianica i wszczął bójkę. Z trudem Ažajo się 

okazji brali na. wekseł,. co się. dało, 3) Niemcy — 9404 I wztost ciśnienia. Brzygrameznym: zowieckitm obowiąza- na trzy lata każdy, z zaliczeniem go obezwładnić, Ponieważ w dalszym 
rozumiejąc: „jak dają to bierz,—wekstł, 4) Rosja — 1,246 . ——— ni są w myśl rozkazu władz Central- aresztu prewencyjnego od 6 mies. do ciągu odmawiał okazania jakiegokol- 

OOO 8 $) Włochy —, | — 4,570 . URZĘDOWA a : я roku i 6 mies. Šieiana Tomkiewicza i wiek dowodu osobistego, przeło na ta tylko papierek*. "Na dowód przy 6) Czechosłowacja — 3,470 . nych natychmiast zgłaszać się do gzisława Zakrzewskiegt na dwa zlecenie prokuratora, miał być 
tęcza, że w Lagatji w ciągu. $*miie- a" "> ‚ — Dalsze zmiany w Kolis aėė“ najbliższego oddziału KO.P. Jem za. Tata každego z zaliczeniem aresztu trzymany = p sądowym а 
sięcy roku bieżącego nazbierało się 9 Sunajkaje 2 ALB, jacie Rządu. jak się dowiadujemy, tuainie posterunku policji,| celem ха- prewencyjnego. Kazimierz Malta ska- przeciąg 24 godzin, aż do ustalenia tyle RZ — 1247 zarządzone przez władze zwierzchnie meldowania się. т i я protestowanych weksli, ile ich 10) Polska 1000 © zmiany organizacyjno-personalie w — (1) P. KU. Wilno-miasto juž zany został na osadzenie w twierdzy jego tożsamości. 

(byle razem w przeciągu ubiegłych  qąjHiomdu  — 6%. urzędzie Komisarza Rządu na m. funkcjonuje. Urząd P.K.U. Wino w przeciągu lat 2 z zaliczeniem 18 Dopiero okolo godziny 4 роро- MOi 13) бр лааа ой . RC, k , mies. aresztu prewencyjnego, łudniu poseł Szapiel zdecydował się . -ciu, 4) Ponaadtja e uel Wilno, znosząc etat zastępcy Komi: miasto zosłał już zorganizowany W stosunku do wszystkich zasto- okazać legitymację poselską i został Е sarza Rządu zarządziły jednocześnie załatwia wszelkie sprawy dotyczące „no areszt bezwzględny. Pozosta- natychmiast zwolniony. | | vs Orgja taka "jednak - długo trwać Jakywidać, <w szetegu, państw обторе}- 
1 

masło i jaja słaby stanowią ratunek. ków, począwszy Od dnia 1 stycznia mady «Nasza Sprawa». ada T-wa Prawniczego niniejszym atu Polskiego «Pociąg-widmo> — jest o- 3. a) Maszyński: Kołysanka. b) Noskow- › 1wszy S Kontiskatų. dokorino wa: wodstać й A B! ISZYM pęcnie w próbach w Teatrze Mał ski: Fragment z opery <Ltvia Quinii ; i Hgowski, 1927 r. z 4 proc. do 2 proc, mie y P powiadamia, iż w dniu 14 stycznia Warszawie, zaś Testr Nowy w Powdźdia Kab oriiedtza, PPN 

{ Е 'o z braku miejse w szpitalu wię- proc. w porównaniu ze stawkami do- W programie: Arja z <Puritanie> patrzenie (ego projektu. Projekt usta- datków, lowo z porów Beli, Programie: Arja z opery na satatfo ainas Mamos, 
„ wyo izbach przemysłowo - iandlo- i JARSZAWE ziennym. _ 8 tychczasowemi. й iai, «Кчвыело!» — Saint-Saens, <Pasto- | Wiadyslaw Anis Zwrółan kok ość 
Ё wek znajduje się ja w mini PDA WAR RA Władze policyjne zwróciły się do _ — Odwołaaie. Świadectwo opi- BOS A GE: <iżdiogii puje T owie dzisdat w pow, wagi A ы sterstwie przemysłu i handlu i zosta- 12 stycznia 147 :. prokuratury z wnioskiem О zarządze- nji uzyskane odemnie drogą podsię- Gounod, arja z op. <Sadso> — Rimski-Kor- JaC = Šalia kontakcie Zz Biatoruską Wio- 

mie ostatecznie ustalony po porozu- oem RAE nie okratowania okien i korytarzy.  pu—na imię Zofji Gierdziewiczówny sakow, »rja z op. <Laxmes — Delibes i in, *7 prawa zapa Br hą pe, 
„ mieniu się ze sferami gospodarczemi. p.-:; = Sprk- -‹ Кирио, W. dniu wczorajszym Specjalna niniejszem odwołuję i proszę uważać _ „— Wieczór = Dnia 230 SY- usiłowsł on przykieić dožas Ed 4 W związku z tem konierencja mi- Belgja 128943 18M  13$g2 komisja badała gmach szpitalny. W za nieważne. cza br o ŚW pwięjzoceai odnedzie elę ną na jednymi 6a słupów uiagjalkiewych. 

 misterstwą z przedstawicielami sfer Fiotandja 36100 — 36190 — 36010 ° Skład komisji «eszli przedstawiciele Ks. Kretowicz. ei Aidas artystki dramatycznej p. Wandy RY, aim zaałeziono większą ilość 
przemysłowych i handlowych odbę- A a : = 4383 4366 _ prokuratury i policji. S Proboszcz parafji po-Bernardyriskiej. Modzoląwwytiekz si Laid koci odbitych prawdopodobnie w 

с м owy-Vav > 8.98 i i ra — tr Re Kakadu». Dzi - 5 dzie się w ciągu przyszłego tygodnia. „7 3500 aa sm“ Talbliasgym ez ne 1 _ — Podziękowanie. Na Dom Wyčho- jera «Ska оМОЛ Wielka rewja © 2 | „Samobójstwa. Da. 12b. m, w ce- 
Na 15 b. m. zos ała zwołana kon- prz, 26.72 26,78 - 26,06 wspomniane okna szpitalne. wawczy dla sierot im. J. Piłsudskiego, w zęściach, 17 odsłonach. lu pozbawienia się życia otruła się. esencją 

ferencja prasowa, na której p. = Rzwajcatja 17988 е 3 1345 ш—к!"оі:івдсі %84:1"'“‘…“1“0‹]6 Z RE ge i: A Początek og. 7:1 9: wiecz. e gpietnia ekla Tuczyńska (Żeligow- | 
st i o wynikac 1 126.70 c:kiewic:a. iu wczorajszy: rzędnicy S za ictwem ВО : 4 
4:‚’ рО pr 55 ini oe, o Młochy 380 3820 3811 wojewoda p. Raczkiewicz przyjął de- pr. J. Bokszeńskiej sztukę płówma bułgar  — Program Radjo. 15.00—1525. Ko- "pn. ll b. m. ośrała się SOdetnia Не- ychczasowej pracy minist p & a skiego, munikaty: gospodarczy i meveorologiczny. a Podejko (Jelenia 6). 4 
stanis bilansu bandlowego | 0 pro- Pupłory Procentowe legację gospodarzy z m, N.- więcian. p. mjr. Profic 30 ał,, Zintek  Patiatycki 15.30—17. Stacja nieczynaa. Desperatów pogstowie ratunkowe odwie- 
jsktach ustaw i rezporządzeń. 3 pioc. pożyczka konw. 910 — — — — Deiegacja przybyła dą Wilna, po-_ 5 zł. | .17.00—17.25. Odczyt p. t. <Najsziacnet. zło do Szpitala Św. Jakóba. Przyczyna Sa- 

E Pouytzka dolarowa ,78 7900 — ruszając cały szereg spraw dotyczących Ža co serdeczną wdzięczność wyraża niejsze napoje — miód i wino owocowe», "iobójst—niepo ozumienia rodzinne. 

nie mogła. Wydano nowe prawo, sz;ch Polska pod wzg'giem stanu inwenta- zniesienie czasowego etatu sekretarza szeregowych zamieszkałych na terenie li wszyscy zostali uniewinieni. Opłaty я $ : Ž . i bistego p. Komisarza, Wilna. / zabraniające pobierać ponad 12 proc. za. Pszemysiu baw aknewi a otacza W dniu [5 bm sekretarz osobisty  -— (i) Zarząd Legii lawatid- imi 6 gi ii "nrzd Szalony ruch zamienił się w ciszę wał Mote akiai, jak Belgji, Každedičų Ra Ernis @ 1 y. W u- Kto dziś powimien zgłosić SIĘ do komisji przemek 
it d. 

de. > Prryt: rio, włóki: zabite. Nowe to prawo zarżnęło banki, niczy w Łod Ё :.'…3‚…:; „przed wojną oke- 
tore -Si i „ło 100-tysstobetników, ie—pczy skró- 
które zaię byly. niepomieraie:. rozrma-"48 ИОа ca 06 tyż” War. 
żyły, stanowiąc dla członków zarządu tość. produkcji wiówienniczej Łodzi sięgała 
irady banku doskonałe wprost sine- przed wojuą cytry 200 miljonów rubli. „s 
kury. Przy dzisiejszym stanie rzeczy KRONIKA MIEJSCOWA. 

pracuje normalnie |tylko- Bank Pań- — (o) D.skontowanie przez 

stwowy. Ą 
; SA! towych. Centrala Związku kupców 

„Jest „więc chłop bez pieniędzy, zwróciła się do dyrekcji Banku Poi- 
kupcy nie mają na handel, banki za- ERO w sprawie odrzucania przez 
mary, len tani, żyta na sprzedaż nie- ten Bank weksli wszystkich firm im- 

DU se ry» BODO. jod umi <śmiaków już dawno kupuje rmąkę ro- 0,5 189 Ta 
syjską, albo piecze podpłomyki -jęcz- trudności przy przyjmowaniu weksli 

i martwotę. Handel i obroty zostały Szwajcarii 
p. 
Dziewiałtowski-Gintowt zostaje prze- 
niesiomy do starostwa na pow. Wi- 
leńsko-Trocki, a stanowisko sekte- 
tarza osobistęgo” zostaje skasowane. 

— (0 Tryb wypłacania poży- 
czek na odbudowę kościołów. 
Wobec wejścia w życie Konkordatu 
zawartego ze Stolicą Apostolską, Mi- 

Bank Polski weksli firm impor- nisterstwo Robót Publicznych zgod- 
nie z art. 16 tegoż Konkordatu wy- 
-dalo-mastepujące zarządzenie: pożycz- 
ki na odbudowę kościołów mogą 
być przyznawane i wypłacane 0š0- 
bom prawnym, kościelnym 
'mym z następującemi zastrzeženiami: 
1) dla osób prawnych djecezjalnych — 

i zakon- . 

zkiej u pana Woje = 
biegly Žamėi pan Wojewoda Racz- 
kiewicz przyjął zarząd Legii Inwali- 
dów wWojskPolskich oddz. w Wilnie 
in. corpore. 
Na prośbę Zarządu pan Wojewo- 

da przyjął godność członka honoro- 
wego oraz objął prorektorat nad od- 
óziałem wileńskim, Pan Wojewoda 
obiecał przyjść z pomocą Legji dro- 
gą zatrudnienta członków jej w 8а- 
morządach oraz z chwilą rozpoczęcia 
robót przy budowie szos i mostów. 

KRONIKA TOWARZYSKA 
— Bał Białej Chryzantemy odbędzie 

się w nadchodzącą sobotę w salonach о- 
mu Oficera Polskiego. Protektorat objął 

dunkowej. 
Do I Komisarjatu, deca car jd- Do IV Komi 

cy domów przy ni. Kwaazelnia 9 (czyli Sze- siołki Nr.2, 1, 4; 4, 8,12, '14, 26, 18, 
roka 9), 7 (czyli Szeroka 11), W. Stefańska 20, 22, 5, 9, 11, 13, 15, 13, 17, 21, ul. Bot- 
12,14,8 i Kwiatowa 3. + lupeka Nr 14, wieś Pódjesie, ul, Fabrycz- 

Do II Komisarjatu, ul.: Subocz Nr 9, na 46. 
17, 19, 21, 25 i 31. Do V Komisarjatu, wi. Archanielski 

Do Ill «omisarjatu ui.: Zygmuntow- 57, 59, Murarski 4, 6,8, 10, 12, 14, 16. 18 
ska Nr 26, Arsenaliska Ko zary 3 p. sap, Do VI Komisarjatu, ul: Borowa |. 
Rejonowe kierownictwo inžynierį i sap. 3, 18, 20, d. Wirczanowskiego, Piórki, Ro“ 
Wilia <Podzamćre», Ciejętnit i Góra Zam- m ńczuka, Sucha 2, 4, 6, 8, Partak Saraj — 
kowa. cały. (ty 

Zarząd T—wa <PŹP», > łosi nk : 
Unė Wika. r au KG Z aa, ak. z działu 

ы a p M iukalakindo a. «Wśród usiążek», wygłosi prof. Henryk Mo- odz. 5. . й f Lelevela (ul. Mickiewicza 38) odbędzie 18.00—18,40.' Muzyka taneczna. Trans- 

tu, ul.: wieś Nowo- 

{ : do dyskonta będzie Bank Polski od- za zgodą ordynarjusza lub osoby A6l6cie Morzbiak Jozeł Pilsadaki. Pizy» Šio ogólne "mIeliEna posiedzknić To-WA IŻ « РОр естп 
anienne,—do wielu chat głód zagląda. tąd czynił tylko w.stosunku do tych przez niego delegowanej, 2) dla osób go waoja do balu są w. pełoym biegu. ке Р&&%'п?ш;!*йжшіё'_юі. Sł dor lib: ud PE ry 
Konie i bydło prawie darmo (dobre- weksli, które pochodzą z importu prawnych zakonnych za zgodą wła- townictwo działu ez spoczywa dž), 3) Wiehler: Biały Boston, 4) ŠE 

szkodliwego z punktu widzenia inte- 
resów życia gospodarczego 'w:kraju, 
a więc z importu gotowych wyrobów 
luksusowych. Natoiniast inne wsksie 

go roboczego konią można mieć za 

100—120 łat, gdy kilka lat temu 
taki koń był wart 300—400 1а!.). 

/ Jedno tylko siano i koniczyna w ce" importerów będą przyjmowaue przez 

4 port, ale kiedy lasów i Inu nie 

aie,—(20 lat, za berk. czyli 160 kg.) Bank pati do dyskonta bez ogra- 
Nawiasem można wspomnieć, że wo- "czenia. 
gėle na Łotwie daje się zauważyć „„„,„U arzanie zaległych kwot 

= podatku obrotowego za rok 
wzrost uprawy koniczyny w przeci” g925 Centrala Związku kupców 
wieństwie do kultury Inu, która upa- zwróciła się do min. Skarbu z me- 
da. jednakowoż koniczyna nigdy nie. morjałem © .Upoważnienie władz skar- 
zdoła zamienić lnu, jako produkiu na aż a moji e Z = 
export Wytób masła w Kurandji > oj zujących na uwzgłędnienie wy- i Lifiandji jest dosyć rozwinięty i idzie padkach, zaległych kwot podatku o- 
ma export, daleko jednak do należy: brotowego za rok 1925. 
tego rozkwitu, Ostatnie wszczęto pita- _ — (0) Obniżenie odsetek za 
pagandę hodowli kur, ażeby przyszo- Zułokę od zaległych podatków. 

: faz Cenirata Związku kupców zwróciła 

ZNOW. Gotiodn 2 daf na ех- się do Min. Skarbu o obniżenie Gd- 
stało, setek za zwłokę od zategłych podat- 

sięcznie, licząc od ustawowego termi- 

nu płatności podatku. 
— (0) Zaległości podatkowe. 

Urząd Skarbowy m. Wilaa rozesłał 
przeszło 1000.przygomnień o Zalt- 
głóściach podatkowych do płatników 

egwego urzędu zę wskazaniem jak 
sum należności, tak i ostatnich termi- 
now platnoš:i. \обес iego wskaza- 
nem jest w oznaczenych tgrminach 
zaległości podatkowe opłacić, ponie- 
waż po upływie wyznaczonych termi- 
nów, urząd niezwłocznie przystąpi do 

przymusowego ściągania tych po- 

INFORMACJE. 
Projekt o izbach przemysło- 

wych. 

Projekt ustawy przemysłowej znaj” 
duje się dotychczas w radzie prawni- 
czej i nie będzie rozpatrywany z po- 
wodu wątpliwości natury konstytu- 

cyjnej. е 
Zreszią minis'erstwo ‹ ргдетуз { 

handlu nie nalegalo «a szybkie Toz- 

ściwego prowincejonala lub osoby 
przez niego delegowanej, Jeśli jednak 
chodzi © pożyczki przenoszące 30 000 
litów, względnie franków, na zacią- 
gnięcie pożyczki wymagalne jest nad-. 
to zezwolenie Stolicy Apostolskiej. 
Przez wymienioną wyżej walutę nale- 
ży rozumieć złotą jednostkę mone- 
tarną unji łacińskiej (złoty frank) któ: 
rego relacja do waluty polskiej okre- 
śloną jest kursem urzędowym. 

Wykaz osób prawnych kościel- 
nych i zakonnych zamieszczony jest 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Sprawiedliwości Nr..10 z dn. 15 maja 
1926 roku. 

— Konfiskata. W dńiu wczo- 
rajszym we środę 12 b. m. p. Ko- 
misarz Rządu na m. Wilno zarządził 
konfiskatę nr. 4 wydawnictwa  Biało- 
ruskiej Wlościańsko-Robotniczej Hro- 

wie art. 109, 263 i 154 K. K. za u- 
mieszczenie artykułów p, t. „Pilsud- 
ski nie naprawił", „Protest Miżpac- 
tyjnago Sekretarjatu* i „Sprawiedli- 
wošč“. Na podstawie zarządzenia p. 
Komisarza Rządu policja aresztowała 
8 tysięcy nakładu «Naszej Sprawy», 

MIEJSKA 
— (t) W sprawie okratowania 

okien szpitała św. jakóba. Kilka: 
krotnie już z sali wydziału chirurgicz- 
nego szpitala św. Jakoba uciekali 
aresztowani, przytrzymywani tam chwi- 

w rękach profesora U. $. В. р. 8% Ма!ш- 
siaka. 

Oprócz sali pięknie dekorowane będą 
przedewszystkiem kioski starop 'lski i wschod- 
ni. Kwiaciarnie: wileńskie poza na 
bal znaczną ilość białych chryzantem. WE 
dziewany jest przyjazd szeregu osób z War: 
szawy oraz icznych gości z prowincji. <Bal 
Białej Chryzantemy» będzie niewątpliwie 
najpiętniejszą zabawą karnawału. 
« _ Karty wstępu można otrzymywać u 
PP. Gospodyń i Gospodarzy Honorowych, 
których lista została ogłoszona w numerze 
noworoczitytm. : у 

Dyżury Komitetu Organizacyjnego w 
Domu Oficera zostały przedłużone o jeden 
dzień w celu ułatwienia PP. Gospodyniom i 
Gospodarzom Honorowym zwrotu bijetów, 
otrzymania nowych i przeprowadzenia roz- 
rachunków. Czynności te będą więc mogły 
być uskuteczniońe w czwartek, piątek i so- 
botę od godz. 5-ej do 7-ej (ul. Mickiewicza 
13) 

RÓŻNE. 

— Z Towarzystwa Prawnicze- 
go im. Ign. Danilowicza w Wilnie. 

r. b. (piątek) w gmachu Sądów (ul. 
Mickiewicze Nr. 36, pok. 40) odbę- 
dzie się posiedzenie Towarzystwa, 
na którem profesor p. Alfons Par- 
czewski wygłosi referat ma temat: 
«Projekt procedury cywilnej»;a miano- 
wicie rzecz © dowodach apelacji i 
rewizji iub kasacji. 

— Strajk w fabryce <Zamsza>. 
W tych dniach w fabryce «Zamsza» 
w Nowej Wilejce wybuchł strajk ro- 
boiników, : 

Robotnicy domagają się podwyż- 
szenia stawek płacy zarobkowej o 20 

bai 
TEATR 1 MUZYKA, Tacgo, 5)-Kust: Foxtrott, 6) Leopoldi: One- 

step <Honnalona», 7) Gold i Peiersburski: 
— Reduta na Pohulance. <Żeglarz». Skimmy «Bravo! Bish, wykona orkiestra 
Dziś premjera komedji J. Szaniawskie- Pod dyrekcją p. Golda. || 

go <Zeylarz», 18.40— 19,00. Rozmaitości, wygłosi p. 
Buety i abonamenty nabywać można Władysław Waller. 

w biurze podróży sOrbis> od godz. 10—4.30 19.00—19.25. Il-a lekcja kursu elemen- 
w dnie powszednie i od godz. 10 — 12 w farnego języka angielskiego. Lektorka p. Ma- niedziele i święia. W dniu przedstawienia mi Gardiner. bilety sprzedaje kasa teatru «Reduta». 19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 

— <Proboszcz wśród bogaczy» w | 1945—20.10. Odczyt p.t. <Wyływ po- Teatrze Polskim. Dziś w dalszym ciągu Wietrza i Światł: na ustrój dziecięcy», wy- 
sensacyjna sztuka w pięciu aktach Andre głosi Dr. H. Hirszweldowa. 
de Lorde i Pierre Chaino «Proboszcz wśród 20,10—20.30. Przerwa (Przypuszczalnie bogaczy», która na premjerse doznała przy- komunika'y). i jęcia entujastycznego. oaw0%widownia Te- 0022 „Konei „wiecza: (po- auwu Poiskiego nie rozbrźmiewała tak po- pułarny symfoniczny). Wykonawcy. Bo tężnemi oklaskami, jak na tej nadwyraz in- kszona orkiestra P, R., dyr. Józef Ozimiń-ki 
teresującej Z (uyrekcja) i p Matylwa Polifiska-Lswicka 

— пць ližsza premjera w Teatrze (Śpiew). 
Polskim. Obecny repertuar teatrów euro- Cz. I: 1. a) Ogiński Polonez c-moll -p. t. 
pejskich jest coraz częściej zasilany = <Pożegaanie Ojczyzny», b) Statkowski: U. 
auiorów amerykańsk ch. Do wyoitnych jn: wertmra do opery  <Matcja>, wykona Or- 
dywidualności amerykańskich należy A'nold kiestra. : IRR 
Ridley; najnowsza jego komedja <Pociąg— 2. Moniuszko: Arja z op. <Siraszny 
widmie», trzymająca widza w usiawicznem Dwór», odśpiewa p. Matyłda Polińska-Łe- 
nepięciu, właólce wejdzie na repertuar Te- wlcka. 

grał ją wielką ilość razy przy  wyprzedanej 
do osiatniego miejsca widowni.; 

— Popołudniówka niedzielna w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę nadchodżącą. 
ukaże się na przed tawieviu popo'udnio- ski: 
wem o g. 4-*į Świetna komedja Montgom- 
mery'ego <Tajemnica poweędzenia». 
miejsc najniższe: oi 15 groszy. 

Cz. Ii: 4. WŁ Żeleński: a) Uwertura 
symi. <W Tatrach», b) Fragment z opery 
<Wit Stwosz», wykona orkiestca. 

5. a) Kartowicz: Zawód, b) Niewiadom- 
: вп‹мЁз:у_ пнш:пі х;кс nie było», c) Różycki: 

«jasna Lednica», iewa p. M. Poli: - 
eny Lewicka. 2 Z 

6. а) Lubomirski: Taniec wschodni, b) 
w Teatrze Polskim. W najbiiżezą niedzie- ka», wykona orkiestra. ię © g. 12 m. 30 pp. w Teatrze Polskim Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. wysiąpi znakomita Spiewaczka kojoraiurowa 
Berta Crawford. Artystka ta ma. wszechświa- WYPĄDKI i KRADZIEŻB 

. 

— Ujęcie komunisty. W tych dniach 

tową sławe, to też o pożyskan e jej dla kon- 

organa policji przyaresztowały komunisię 

certu w Wilnie, kierownictwo od dłuższego 
Czasu Czyniło Starania, które tym razem od- 

niejakiego Władysława Aniszczyka, oddaw- 
niosły sukces. 

Poranek-koncert Berty Crawford Monius:ko: Tańce góralskie z opery  «Hal-
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SŁOWO 
  

aliejski Kitematograf | „czy DARWIN MA RACJĘ* tam оь мь, zem Zat 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA fi, Ostrobramska 5) 

Nad ram: «My pierwsza bryga 
| w 2 aktach, «W niewoli u Piratów» farsa w 2 akiach oraz 
" natura w l-ym akcie. 

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 

da» w 2akt., <Fruwająca teściowa» komedja 

t Н 
i 
! 
1 

«Królestwo hafty» 

  

osób na zabezpiecze- 
na hipoteczne 
Wilefiskie Biuro 

Ad. Mickiewicza 2i, 

  

o wynajęcia 1 lub 
2 pokoje ume- 
blowane z pia- 

ninem. Możno z uży- 
walnością kuchni, 

Komisowo-Handiowe ul. Kalwaryjska 16 m. 2 
  

  

    
  

    

  

  

  

  

   

  

        

  

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. tel. 152. аЕО KASA CZYNNA: w niedzielę I šwieta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 0 d daję 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-iej. 0 rodnik 

$ Premjera na ekranie. I #7 “t : _вато%у szczególniej 0 b I 1 Ł Ų 
© Kino-Teatr Niezrównana królewska para ekranu wan Mo uchin i Natalja Kowańko żony Roa ZA DRZEWO 
ф H . 66 w wielkim L M Į 66 Nejaubieiniojesy, dramat miłosny: © potrzebny od 1 marca, Adres w Redakcji 

3 yrafimowany Szał Europy! s otert odp'sem «Słowa». @ › elios arcydziele 59 ew : 0£0 OW Egzotyczny czar Azji. is io w s: a 

ė wieki: as Na scenie: gas a a) ” R IB O. Zupełnie nowy program z jego zwierzętami. $$ Lidzki zarząji siadać 
$ 8 Seansy o g. 4. Ost. o g. 10 m. 15 w. @ M Wilenkin е DOKTÓR е i Šita 

K NOWOŚC WYDAWNICZA! э е 
NA RATY! Nakładem Księgarni Kazimierza Rutskiego 8 D, ZELDOWICGZ = R TEA 

] Hurt! Detal! AN Docir F. pr. Proces Jezusa Chrystusa GH aj A. 20, dom własny 
NAJTAŃSZE w oświetlenia prawnobistorycznem przełożył Dr S. * SKÓRNE Istnieje od 1843 r. 
ZRÓDŁO! Glaser, slowo wg Ka v-ra MO ES od 10-1, od 5-8 w PE 

2 str. zł. 4.70, w opr. 6. у me 
j kompietne — W słowie wstępnem Ks. pr. W, Szczepański : Žž dalne, sypiałne, sa- 

Odbiorniki CZĘŚCI SKŁADOWE. W zakresie pr ios zawodowi. ©zpegecl dajcie EB PORE ÓR k žabinety, łóżka 
T. : p. Docira wiele nauczyć się mog. LlIeldowiczowa mikiowane i angiel- wo Н Wilno, 2 Ea 

Wileńska 24 Z tych powodów można tylko z radością powitać KOBIECE, WENE. |Skie. kredensy, stoły, 
R. djo techniczne > Tel. Nr 1038. przekład prlsti jego pracy, Ka RYC. NE 1 elos, szaty, RR rep ię 

’ owe i 
sa e 2 2 ae 6 Does w»runki i na 

Z powodu LIKWiDACJI wyprzedaję ae. My: 
1. 

KASZLESZ PIANINA, PN W. Zdr. Nr. 31. Do wynajęcia 
, i FISHARMONIE aprycznych R pokój umeblowany z 

  

   UŻYWAJ 
PASTYLKI 2        

| |srauy PRZEZIĘBIONY 
MASZ BOLE GARDŁA 

NEO” 

FABRYKA CHEM. FARMACEUTYCZNA 
B.KROGULECKI 

WARSZAWA 

   

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno. Niemiecka 3 m. 6- 

     
       ® 

  

Ogloszeniė. 
Dyrekcja Ceł w Wilnie (Ostrobramska 6) ogłasza 

niniejszem konkurs na dostawę pięćdziesięciu kożu- 
chów wartowniczych z kołnierzami z owczych skór | 
(dublonek) dlugości 140—150 cm. 

Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 1927 r. 

Dyrekcja Cet. 
'|do godziny 14-ej. 

| 
Agronom 

„boznańczyk, 32 lata, kawaler, 
hodowca i organizator szuka z powody parcelacji 
stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. 

' Smigielski, Jarocin Pozn. 

wykształcony rolnik,   
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OGŁOSZENIE. | 
: ai 

Więzienie na „Łukiszkach* w Wilnie rozpisuje 

dostawę ofertową partjami około a) 15.000kig. przę- 
dzy wełnianej wyrobionej ze szmat sukiennyc 
mieszką 60 proc świeżej owczej wełny. 

"W cenie 1 lg. przędzy loco stacja kolejowa Wil- 

no mieścić się ma opakowanie wraz z apreturą (falo- . 

waniem) wyrobionego w warsztatach więziennych pól- 
sukna, i b) 6.000 klg. przędzy 
przędzionej na mokro Nr. 8. 

Dostawa przędzy winna być uskuteczniona co 
miesiąc, wełniana po 2500 klg., pakulana po 1.000 kg. 

Oferty winny być wniesione osobno na przędzę 
welnianą Zz apreturą i osobno na 

Należytość za przędzę będzie regulowana po do- 
starczeniu tejże i nie może być uzależnioną od wahań 

© waluty. 
. Oferty wnosić należy do 25 stycznia 1927 włą- 

    
   

LEON DAUDET. 

ORREW WŚRÓD NOCY. 
Doktór Rererckot nie wydawał się 

zbyt wzruszony i zdziwiony niezwy- 

kłym. zajściem, które pozbawiało go 

bogatego klienta.  Uścisnął dłonie 

wszystkich obecnych i szepnął coś 

prokuratorowi na ucho. Moufre kiw- 

nął głową z uśmiechem. 

Ta stara ropucha wszystko skom- 

plikuj<!* — zamruczał niezadowolony 

Edmond, wszyscy bowiem znali głę- 

boką pogardę, z jaką Rewerckot trak- 

towal ekspertów sądowych. | 
Ciało Gonereta leżało w tej samej 

pozycji, w jakiej znalazł je ogrodni- 

czek. Leżał nawznak z ramionami 

odrzuconemi, z dłońmi zaciśniętemi 

kurczawo. Czerwona i przeraźona 

| twarz, miała wyraz cierpienia, otaczał 
ją rój, mieniących Się błyskotliwemi 

skrzydełkami ma sem, e: 
ięty był pomięcz - 

A vai FUbranie było podarte. i wargami. 
kawa Dog złamana była zapewne 

zez silne kopnięcie. SĘ 

к Edmond SP Rewerckot rozbierali 

trupa, przy pomocy inspektorów po- 

Neji, gz to wolno i metodycznie, 

oglądając uważnie ubranie i dykiując 

uwagi swe sekretarzowi. Urzędnicy 

"shachali z zaciekawieniem wniosków 
doktorów, dodając chwilami swe uwagi. 

Rewerckot jecnym okiem bacznie śle- 

dził Edmonda, poprawiając co chwila 

I FARBUJE Tzn" _ 
EZ GOTOWAN я; 

ie. . 
Bliższych informacji udzielajfzarząd więzienia. 

ZARZĄD WIĘZIENIA, 

"ŁAGODZĄ 
iUSUWAJĄ 

  

do 8.ej wiecz, ul. 

   

        

   

KRWAWIENIE 

r BRYKA CHEMICZNO-FARMACEU' 

| „AP.KOWALSKI“ | 
RSW i 

SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
ostatni miesiąc w Wilnie. 

prawnuczka  Lenorman; która 
wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it d Przyjnuje od godz. 10 zrana 

naprzeciw Krzyża, 
schody. na prawo. 

  

5 elektrycznością i opa: 
W; Smiałowska łem. Wejścieniekrępu 
przyjmuje od godz. 9 jące. Adres w Redakcji 

do 19. Mickiewicza 
46 ш, 61 

WZP. Nr 63 

Požyc ki 
otrzymać można 
najdcgodriej pzy 

  

    Pokój łatlny, 

  

  

  

          

    
SWĘDZENIE. 

   

  

    DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
ET I AU ELT 

  

  

  

pośrednictwie ny, przy rodzinie. 
Wileńskiego Brura Zarzecze 16—17, 

Komisowo Handłow. 
Ad. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

— Оо:‹іішіц 
w każdej sumie 

Perlmuttera Ultramaryna „pod, solidne za 
jest bezwzględnie najlepszą I naj-  Soktogoduiej łe 
Vu ra A> bielizny Dom H.-K. 

i celów malarskich. 
астопа na wystawach w Brukseli „ZACH ĘTĄ: 

i Medjolanie złotemi medalami. e + w 
Wszędzie do nabyc a. ać 

1 й ОО I NA DOGODNYCH 
: WARUNKACH 
ė pg ia sprzedajemy— 

: у A kupujemy er: 
PS majątki, ziemskie, 
= SR Z о place 

Dom. H.-K. 
<ZACHĘ TA» 
Gdańska 6, tel. 9 05     

4 NIEZAWODNY ŚRODEK 

do RE 
lub pokojowej, 

znam się dobrze na 
kuchni, posiadam 5-cio 
jetnie Świadectwo. 

  

NAJT 

Młynowa 21 m. 6, Wilno, Za 

w bramie na 

  Oglos 
  

z do- 

  
biuro Techniczno - Handlowe 

J. KRUŻOŁEK iA. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. 
Adres tel. — <KRUŻANT Wiino> 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

Wilnie podaje do 
dn. 24 stycznia 10: 
w lokalu Dyrekcji   

  

Inianej pakulaneį, 

ъ 
przędzę pakulaną, 

1 NAGRODZONY 

MEDALAMI 

jego omyłki i niedopatrzenia. 
W. kieszeniach Gonereta znałezio- zauważył Edmond — starzec był ude- Cartaume. jest to kucharz w „La Po- strasznem odkryciu, 

no kilkanaście kluczy, portfel wypeł- 
niony banknotami angielskimi i ame- 
rykańskimi, oraz medaljon, zawiera- 
jacy dwie fotografje pięknych kobiet. 
Jedna z nich była Julja Loisel w pię- 
knej, głęboko wyciętej sukni, druga 
Eiodja Possetiere, obnažona do pasa. 
Podobieństwo fotografij do dwóch 
kobiet, stojących wśród gromadki 
sług rzucało się w oczy. A 

— Braknie tu jeszcze jednej, rzekł 
cicho Maufre, do jednego z urzędni- 
ków, — była to aluzja do Tulji Mo- 
neuse, stojącej opodał biało ubranej, 
o pięknej świeżej twarzy. 

— Dósarnaud zapalił fajkę i pil- 
niej przyglądając się przedmiotom, 
oddawał je Clavisse'owi. 

— Patrzcie, nieboszczyk nosił 
szkaplerz,—z wołał zdziwiony Edmond, 

— Mylisz się pan—rzekł Rewer- 
ckot, zdejmując koszulę, — nosi! to 
na wypadek śmierci, gdzieś poza 
domem. 

Istotnie Goneret na piersiach miał 
mały woreczek z białego jedwabiu, 
w którym mieścił się bilet, następu- 
jącej treści: „wrazie wypadku, lub 
nagłej mej śmierci, proszę dać znać 
natychmiast siostrze mojej, pannie 
Celestynie Goneret, zamieszkałej w 
Bcuręu na ulicy de Bron. 

— Ta sprawa jest już załatwiona— 
zauważył prokurator. 

— Mówiono o wystrzale, lecz 

NAuSKUTECZMIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCIM „AG 

REUMATYZM Х 
ŁAMANIA BOLEGŁOWY ;ZĘBÓW 

i ABTEKARI,. 
> Ł TARNOPOŁA 

» DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYEWCANIA: GLOWNY SKŁAD YTISTŁKOWY @ 

APTEKA MIKOLASCHA 
Lwów. 

  

"A: 

Wilejskiem, Orań 
skiem, Trockiem, J 

runki przetargowe, 

pokój Nr 6 

1/V1 w 

niema znaku od kuli, źadnego śladu, — 

rzony kiikakrotnie z wielką siłą. Są 
znaki uderzeń na piersi i na brzuchu, 
jak również na zlamaneį nodze. 
Wszystko to odbyło się podczas bi- 
twy. Śmierć nastąpiła jednak na sku- 
tek uderzenia, ściśnięcia szyi czemś 
twardym, przedmiotem dziwny m i tru- 
dnym do określenia. Chrząstka krta- 
ni została złamana. Nieprawdaż, dro- 

gi prz > 
— Proszę podnieść głowę jego.— 

O tak... dobrze, EA 
Znaki były bardzo widoczne. Na 

szyi widniały wyraźne ślady ucisku, 
dokonanego za pomocą jakiegoś me- 
talowego koła. Przygiądano się pilnie 
tym śladom, stanowiły one bowiem 
jedną z nici, prowadzących do roz- 
wiązania zawiłego problematu Mau: 
tre odprowadził na stronę sędziego 
śledczego i rzekł: 

— Zapewne pan wie o tem, że 
był tutaj, przy Gonerecie, pewien 
agent Ciavisse'a? 

— Nie wiedziałem nic o tem. Po- 
raz pierwszy słyszę! 

— Olbrzymia fortuna Gonereta, 
oraz stosunki jego z posłami i sena- 
torami Lugduńskiemi z lewicy stano- 
wiły o konieczności trzymania go na 
oku. ko. że prócz tego, 
Goneret subwencjonował potajemnie 
komunistów, aby się zaasekurować 
na wypadek rewolucji. 

— Jak się nazywa ten agent? 

WAGI i ODWAŻNIKI 

FRANCUZ i OLSZEWSCY 

Dyrekcja Lasów Państwowych w 

lanka 25) odbędzie się przetarg UStNY ty, 
i za pomocą ofert pisemnych n 
sprzedaż działek etatowych, 
obliczenia powierzchniowego, poszcze- 
gólnych = ke pniu i az 
drzewnych w stanie wyrobionym  w m. 17. Pizyjmuja od 
nadleśnictwach: Wileń kiem, I i Ia 
skiem, Brasławskiem, Druskienickiem, 

Wykaz jednostek licytacyjnych, wa- 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
Wilnie. 

ANIEJ Sprzedaje się 
walna 21, 

we, sypialnia t inne 

gospodarskie rzeczy. 

Sosnowa 8—5, 
zenie. 

  

tenografji wyuczs 
darmo listownie. 
Redakcja  Steno- 

grafa Polsk'ego, 
arszawa Sz zygla 

wiadomości, iż w 
27 r. o godz. 12-ej 
lasów (W. Poha: 

a 
według 

  

Akuszerta 
M. BRZEZINA 

ul. Mickiewicza 44 

Rudni- g. 9 rano do 7 wiecz. 

    skiem, Różankow- 
eziorskiem i innych. ZĄDCA-EKONOM 

fachowiec, sie- 
demnaście lat 

raktyki. Posiada 
szematy umów i 

ofert są do przejrzenia w godzinach gopre Świadectwa, 
urzędowych w D. Ł.P. w Wilnie, Referencje znanych 

. Poszukuje po- 
sady, Łaskawe oferty 

do Administracji 
«Słowa» dla <Rządc; > 

— Coś, w rodzaju Gartaube, czy 

cholle*. 
— Rozumiem. 
Ludzie ci zrozumieli się odrazu. 

ROZDZIAŁ Il. 

Sledztwo. 

— Rozpoczniemy badanie Świad- 
ków, zaraz, tutaj, na miejscu zbro* 
dni. — Oznajm ł Dósarnaud. 

— Proszę wprowadzić chłopca 
ogrodowego, który pierwszy znalazł 
trupa. 

Dėsaraud rozsiadł się przy stole, 
przyniesionym do ogrodu przez poli- 
cjantów, przy nim zajęli miejsca, pro- 
kurator Maufre i sekretarz. Inni urzę- 
dnicy, policjanci i doktorzy otoczyli 
martwe ciało, pokryte bronzowym 
pledem wełnianym. Służba znajdowa- 
ła się w odległości dostatecznej, by 
módz nie słyszeć, ani też widzieć, 
z tego co się działo na miejscu 
śledztwa. 

Chłopak ogrodowy opowiedział, 
że znalazł trupa, idąc do pracy, że 
wstrzymał się od dotykania go, zda- 
jąc sobie sprawę z tego, iż zostało 
dokonane morderstwo. Zeznania jego 
były zwięzłe | pozbawione. momen- 
tów, któreby mogły rzucić światło 
na tę nieznaną Sprawę. Ton jego 
był tak obojętny, jakby mówił o psie 
nieżywym, znalezionym wśród krze- 
wów parku, 

Rejestr Handlowy. 
Do Retestru Hardiowego Dział A Sądu 

Okr. w Wilnie w driu 5—1 1927 r. pod 
Nr. 5048 wciągniętc; + 

R. H. A. I. — 5048. Firma: Osipowicz 
Paraska, Siedz ba w Maikowie pow. Mo- 
łodeczań-kim. Przedmiot — skleo drobnych 
towarów. Firma istnieje od 19.3 roku. Wła- 
ścicielka Osipowicz Paraska, zam. EW 

3519— 

  

Do Rejestru Handloweho dział A Sądu 
Okr. w Wilose w duiu 5 — 1 1927 r. pod 
Nr. 5047 wia 

R. H. A.1—5047. Firma: <Reznik Ejja». 
Siedsiba w Nowo-Wilejce. Przedmiot — skt d 
piwa. Firma istnieje od 1908 roku. Właści- 
<iel Reznik Elją zam. tamze. 

3518—VI 

    

Do Rejestru Hamdlowego Dział A Sądu 
Okr. w W.inie w dn. 4—1 1927 roku pod 
Nr. 5036 WE 

R. H. A, I 5036. Firma <Sosenski Icek» 
Siedziba w Sos ence pow. Wilejskim Przed- 
miot—sklep tytoniowy. Firma istnieje od 
1926 roku. Wiašciciel Sosenski lcek, zam 
tamže. 

3508—Vvl 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądń 
Okr. w wilnie w da. 4—I 1927 roku pod 
Nr. 5135 wciąguięto: 

R. H. A. 1.—5035. Firma: =Rajchel Fa- 
nia», Siedziba w P. stawach. Przedmiot — 
Skład apteczny. Firma istniej» od 1918 roku. 
Właścicielka Rajchci Fania, zam. tamże. 

3507—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Są- 
du Okr. w Wilnie w dn. 4—1 1927 r. pod 
Nr. 5034 wciągnięto: 

R. H. A. i. — 5034. Firma <Rejz Elka 
Do Reje-tru Handlowego Dział A Sądu —Lej.». iedziba w wilnie ul. I J.tkowa 2. 

Okr. w Wilnie w dn. 5 — I. 1927 r. 
Nr. 5046 wciągniet : 

R H. A 1.—5046. Firma: «Chejfec Ida», 
Sidziba w Wilrie uł. Ws ys kich Ś więtych 
22. P zedmiot—sklep n-c yfi. Firma i-taieje 
od 1915 rc ku, Właścicielka Chejtec Ida, zam. 
przy ul. Piwnej 12. 

3517—VI. 

    

  

Do Rejestru posad ejć 
Okr. w Wilnie w dn. 5 — I. 
Nr. 5045 wcią 

R. H. A. 

1927 r. 

ul. Węg erskiej 17. 
e : 3516—VI 

Do Rejes' ru Handlowego Dział A Sądu Nr =. wcią 
Okr. w Wiime w dn. 4—1. 1927 r. pod Nr. 
5044 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—504. Firma: YE No- 
son».Siedziba w Ku'zefńcu pow. Wii: jskim. 

wygodny, umeblowa- przedmiot—sklep żelazny. F.rma istni je od 
1921 roku. Wiašciciel Szulman Nosua, zam. 
tamże. 

3515—VI 
z 

Do Rejestru Handlowego Driał A 

Nr. 5042 wcią nięto: 
R. H. A. 1.—5042. Firma: «Winer Aj- 

zyk». Siedz ba w Lidzie ul. Suwalska 13. 
m nuf. ktory. Firma istne- Chana—Gołda, zam. tamże. 

je od 1892 roku. Właścciei Winer Ajzyk, 
Przedm: t- sklep 

z:m. tamże. 
3514—VI 

ięt : 
Ё 5045. Firma: «Azbel Lejba». 

Siedzita w Wilnie ul. Za*alna 36 Praed- 
mi.t—sklep k« loojalny. Firma istnieje od 
1926 roku. Wł ścicieł Azbel Lejba, zam przy 

  

Są- 5050 wciąguiętc: 
du Oxr. w Wilnie w dniu 4—-1 1927 r. pod R. H 

  

pod Przedmiot—sklep obuwia Firma istnieje od 
1921 roku. w łaścicelka Rejs Elka—Leja, 
zam. przy ul. Żydowskiej 9. 

3506—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąd 
  

Okr. w Wiinie w dn. 4—1 1927 ruku pod 
Nr. 5033 wciągnięt.: х 

R. H. A. 1.—5033. Pirma: «Oszmiaūki + 
Drał A Sądu Wawrzyniec». Sieaz.oa w Anionowie pow- 

pod Fostawskim Przedmi t—sklep spożywczy I 
Goa Firma istnieje od 1925 roku. 

saściciel O.zmiański Wawrzyniec, zam. 
tame. 

3505—Vi 

— — 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu 
Okr. w wilmie w dniu 4—1. 927 roku pod 

gnięto: : 
‚ Н. А. L. — 5032 Firma: «Markman 

Szewel>. Siedziba w Wiłnie ui. Rudm.ka 13. 
Przedmist — Jautodajnia. Firma istn.eje od. 
1915 r.ku. Właśwciei Markman Szewei, 
zam. tamże. 

3504 —VI 

  

Do Rejestru Handjvwego Dział A RE 
Okr, w Wilnie w da. 4—l 1947 r. pod Nr. 

._A.l. — 5030. Firma; «Fejgiel 
Ch.na — Quida». Sieazibą w Frosiąwach. 
rirzedmiot— sklep chiepa i bułeg. Firma ist- 
nieje ud 1924 roku. Wiaściciela Fejgel 

3503 —VI 
  

Do Rejesiru H.ndlowego Dziai B. Sądų 
Okr. w W.inie w dn. 5—1 1923 teku pod 

Do Rejestru Handlowego Dzłał A Sądu Nr, 248 wciągnięto wpis dodatkowy: 
Okr. w Wilnie w dnu 4—1. 1927 r. 
N:. 5041 wciągnięt : : 

R. H. A. 1.—5041. Firma: «Winnik Ra 
chil». Si+ dziba w Kurzeń u pow. Wilejskim 

pod R. H. b, il1i—246. Firma: «vom Han- 
dlowy oracia Papp 1o-ka z ograniczuną od- 
powiedz:alnuścią». zmienia się na; «braGi2“ 
Papp ! S-xa z cgraniczoną vdpowiedzia:no- 

Przedmiot— przedż wody sodowej i róż Świą». 
nych towarów. Firma istnieje od 1926 roku 
Właścicielsa Winnik Rachil, zam. tamże. 

3513—\! 
  

  

Do Rejestra Handlowógo Dział A Sądu Nr. 5031 
R. Okr. w Wiinie w dn. 4—I 1927 roku pod 

Nr. 5040 м аат й: 

3507—V1 / 

  

Do Rejestiu Handloweyo Dział A Sądu 
Okr. w wiinie w dn. 4—l 1927 roku pod 

wciągnięto: 
M. A. 1.—oU31. Firma: «Markowicz. 

Soro». Siedzibą w Nowej wilejce. rt. 
R. H. A. 1.—5040, Firma: Wzjnsztejn miot — ssiep spużywczu-tytoniowy. Fir 

Pm pracy Juda». Siedziba w Do hinowie. Przedmiot— jsnieje od 1Y11 ruku. Wiąścicelaa Marko 
—skl<p zboża i mąki. Firma istnieje od wicz Sora, zam. tamże. 
1925 1oku. Wżaścicieł Wajnsztejn Juda, zam. 
tamże. 

8512—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A ц 
Ókr. w wajcie w dn. 4—[. 1927 róku dod 
Nr. 5039 wciągnięto: 

R. H. A. TE 5039. Firma: «Szulman 

skim. Przedmiot—sklep skórzany. Firma ist- 
nieje oa 1921 roku. Właściciel Szulman 
Aron, zam. tamże. 

3511—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu 
Okr. w Wilnie w dn. 4—1. 1927 roku pod 
Nr. 5038 wc ągn €to: S 

R. H, A. 1.—5038. Firma: «Szyszło Piotr». 
Siedziba w Mejszagole p w. Wileńsko-Troc- 

3501—VI 
  

Lo Rejestru Handlowego Dział A Sądu 
Okr. w Wiinie w dn 3—i 1927 roku pod 
Nr. 123 wciągnięto wpis doda.kowy: 

R. H.A. ili — 125. Firma «l owarzyst- 
wo garbarmi w iija». Właści.ieje: Aduit Gur- 

meble miękkie, stoło: Aron». Siedziba w Kurzeńcu pow. Wil j- don, Naum Gordon i Leon Gordon — spół 
ka tiimowa». zmienia SIĘ na: <Uarbainia 
wWilja Julian Ourdon i S-ka tirmuwa<. 

344U—VI 
  

Do Rejrstru Handlowego Dział A Są- 
du Okr. w Wilaie w dn. 4—i 1924 r. pod 
Nr. 5043 wciągnięto: 

R Н, А.ЧЁ—;(ИЗ. Firma: „M. Sztejn- 
berg, Z. Sztejnberg, B. Łande, Ch. R. Łan- 

12 kim. Przedmiot — sklep spożywczy i na: de, M. Aroaczyk, O. Polaczek, R. Poiaczek, 
rzęd.i r lnicz ch. Firma isinieje od 1926 M, Tiocki i A. Mechanik BENŁAND—:spół- 
roku. Właścic.el Szyszło Piotr, ei tamże, 

0—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział 

5037 wci 
R. H. A. 

Nr. nieto: 
.—5037. Firma: <Szereszniew- 

ka firmowa w Łidzie. „Przedmiot urzą z€+ 
nie i prowadzenie odiewni żelaza i faDry- 

=—— ki maszyn roiniczych. Siedziba—Lida, Firma. 
A Sądu 

w Wilnie w dn. 4—1. 1927 roku pod 
istnieje od 23 listopada 1926 r ku. Wspól- 
nicy, zamieszkali w Lidzie: Zelman Sztejn= 
berg, Mejer Sztejnberg, Chaja - Rajna Łan- 
de, Mojżesz Arozczyk, Dawid Polaczek, Ra- 

ski Mowsza». Sieoziba w Wilnie ul. ll Ra- bin Polaczek, Morduch Trocki, Ałter Me- 

duńska 17. Przedmiot — sklep 
Firma istnieje od 1903 roku wła 
reszniewski Mowsza, zam. tamże, 

3509—\] 

spożywce. 
НЕЫ 

  

chanik i Benjamin Łande. Spółka firmowa, 
zawiązana na mocy umowy z dn. 23 listo+ 
pada 1926 r. na czasokres pięcioletni, licząc 
od daty umowy, Zarząd spółki Stanowią 
aamieszkali w Lidzie: Mojżesz Aionczyk, 
Zelman Sziejnberg i Benjamin  Łande- 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Weksle, czeki, indosy, żyro weksii, wszel- 
a EE w dn. a a 

K. wciągn ęto wpis aikowy: 
R. H. A. 1 144. Firma: й 

7 roku pod kiego rad aju akty urzędowe i pełnomoc- 
nictwa w imieniu spółki winny byt podpie 

<Włądysław SYwane przynajmniej przez dwóch ws 
N.tbut». P:zed-iębiorstwo zostało zliksido- ników -zarządców pod stemplem firmy. 
wane i wykreśla się z rejestru  3498—V] 

spotkałeś? — zapytał sędzia śledczy. 
— Dozorcę Estancelin'a, który nie- 

dawno powrócił z balu. 
— Dobrze... 

dozorcę. 
Estancelin wszedł blady i drżący, 

trzymając nową, piękną czapkę „którą 
miał eZ w PE 

— Pan jest dozorcą „La Po- 
cholle-? | с 

— Tak, panie sędzio. 
— Od jak dawna? 
— Od trzech lat, s 
— Czy pan pierwszy dowiedział 

Się o morderstwie, dokonanym na 
p. Goneret od chłopca? 

— Tak jest. 
— Czy ogrodniczek był zmienio- 

ny, wzruszony. 
— Wcale nie. 
— W czyim towarzystwie powra- 

cał pan z balu? 
Estancelin zaczął liczyć na palcach: 

był ze mną Brabant, lokaj, kucharz— 
Gantaume, młody Marnis, panny Lo- 
izel, Passetiere i pani Moneuse. 

: Czy pan jest tego pewien że 
-nikt więcej nie był z wami? 

— Zupełnie napewno. Cały wie: 
czór spędziliśmy w naszym kółku 
składającym się z sześciu osób. 

— Gdzie? 
— Na dancingu w „La Gui Lotie- 

re, piło się tam trochę i tańczyło. 
— O której wróciliście? 

Komu oznajmiłeś o swem 
kogo pierwszego 

Proszę wprowadzić 

3499—Vi. 

— Około drugiej nad ranem. 
— Jaką drogą wracaliście? 
— przyjechaliśmy wszyscy razem 

limuzyną pana Tanińga, który jest 
portjerem w hotelu B,rona. Wesziiś- 
my przez bramę i minęliśmy labirynt 
alei. Klucz od bramy mam zawsze 
przy sobie. 

— Czy jest drugi klucz od tej 
bramy? 

‚ — Pan Goneret miał drugi, który 
się znajduje wśród tych tutaj, więcej 
kluczy nie było. 

4 

Ą 

— Dozorca wskazal wiązkę kluczy | 
na stole, 

— Nie zauważył pan nic niezwyke 
łego, wracając do pałacu? 
_— Nic. Ciemno było jak w ko- 

minie. 
— Pan jest nieżonaty? 
— Tak, panie sędzio. 
— Czy wiedział pan o stosunku, 

jaki łączył pana Qonereta z którąś z 
mieszkanek „La Pocholle", lub z są- 
siedztwa? 

Estancelia zaczerwieniał się, za- 
wachał się, zanim odpowiedział, Czuł 
na sobie ciekawe spójrzenie tvch pa- 
nów. Wiedział, że chociaż nie  skła-| 
dał przysięgi, kłamstwo przy śled- 
ztwie może mieć poważne nasiępstw4. 
Dėsarnaod nastawal: «Dopomogę pa- 
nu. Wiemy, że panna Loiselie była 
kochanką p. Gonereta, : 

— Tak było istotnie, —potwierdził 
dozorca. 

  

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