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RYGA,

20 XII. PAT.

siedzeniu Sejmu

Z

donoszą,

Kcwra

że

na

wćzorajszem

po-

podczas głosowa ia przy wyborach prezydenta
i marszałka

z ogólnej

zchrześcijański:go

będzie zastąpiona przez kontrolę Ligi bic ku—30(czyi bick ten był obecry w pełnym sklaczie), dwa z Ukinirku

Narodów. Przytaczamy, wedłue „Ró
1924-90
sumóć Mensuel* z września

Saunga, i trzech posłów partji Smetory, razem—41, z ogólnej li zby 85.
Na posiedzenie nie przybyło 15 socjaldemck aów, 22 laudinirków, jeden

określa do kogo należy prawo inicja:
kontroli, oraz
tywy w przedmiocie
ustala rozmiar i zakres ewentualnych

nowego piezydenia u.zestri zyło 40 posłów, z k'óych 38 głosowało za
Pizypuszczaą, że
prezydeatem a dwaj pcwstizymai się od głosowaria.
została
powstrzymaj się S augajis i Stu'gioski;. Ta sama iiczba głosów
i odcara ra S'ugioski a pizy wyborze ra stancwi:ko marszałka Sejmu.

skład

również

jak

inwestygacji,

razem

która Po ak, 2 Życów i 4 Niemców,

Rady,

sekrearz
duńskiego
rosyjskiego.

1. Rola Rady.

Każdemu z członków Rady przy»
sługuje prawo wniesienia przed RaPozatem
dę sprawy _inwestygacji.
w
wchodzącemu
Państwu,
każdemu
prawo komu-

skład Ligi, przysługuje

mikowania Radzie wszelkich raportów

' prawa

inwestygacji.

Rada informuje o swej
cji.

strefy przewidziane

w trsktatach, lub wszelkie przepisy
wojskowe, morskie oraz lotnicze, 2
pokojowym.

warte w Traktacie

Rada ustala program inwestygacji,
listę ekspertów i skład Komisji inweRada mianuje prze
stygacyjnych.
Komisji i daje im
tych
wodniczących
odpowiednie instrukcje. Pozatem Ra
da określa czas trwania inwestygacji.
są odpowie-

Przewodniczący Komisji

- dzialni jedynie przed Radą i Radzie
składzją swe raporty.
2. Skład i rola stałej doradczej
komisji do spraw wojskowych.
Doradcza Komisja przygotowuje i
opracowuje plany wszelkich inwestygacyj, uznanych przez Radę za wska-

/

estońskiego,

sekretarz

poselstwa

RYGA, 21. XII. Pat. „Jaurakas Zinas* zamieszcza rozmowę
z posłów lewicowych z sejmu liiewskiego. Poseł ten oświadczył:

kiedy prz*wrót został już dckorany, najważniejszą jest kwestja
są podsiawy

nowego

z jednym
Obecnie,

jak

silne

regime'u.

/ gacji będzie powierzone Komisjom
— inwestygacyjnym.
Stala Komisja Doradcza składa
.
z fachowców, wyznaczanych przez
się
e

Radzie;

w

-, Państwa, reprezentowane

Jeżeli rząd uzy:ka głosy

Kłajpeczian te i tak jeszcze nie

będzie miał

żądają

bardzo

wysoki>į

za;la y.

Polacy

żądaą

wstrzymania

reformy

agrar-

nej, a Żydzi — siawiaą duże wymazaia w dziedzi ie szkolnictwa.
Co
do reformy agrarnej, to niektórzy członkowis obecnego rządu solidaryzują
się z temt żądaniami.
Jeżeli w ten sposób zostanie osiągmiste porozumienie, to parlamen“
taryzm na Li wie można byłoby uważać za uratowany. Jeżeli gabinet
uzyska więk<zość, to posta'a się podzieić się władzą z narodowymi socjalistami. O ie rząd pójdzie po tej drocze, w takim razie stania
się to co
normalną drogą powinno było się stać za miesiąc lub dwa.
Jeżeli narodowi socjaisi do rządu nie wejdą wtedy przewrót będzie
się rozwi ać wgłąb, to zra zy Sejm będzie
musiał być rozwiązany, паз!а-

pią nowe wybory i t. d. Czy nowe
głosów

obecnemu

rząduwi

—

wybory do pa'iamentu

o tem

na'eży wą!pić,

wykazują ostatnia

narodu rie solidaryzuje się z wypadkami i jak

łdzie w kierunku

daJzą

poni:waż

lewym.

więcej

większość

wybory

Ludowcy i socjal-demokraci w sejmie.
‚

Echo

kowi'ńskie

donosi, że

w Sejmie

litewskim

odbyło

się

przy

inwesty drzwiach zamk isiych posieczerie fak-ji laudini ków. Po posiedzeniu le-

tych

- zane. Wykonanie zaś

i

większości. Będzie mu biakował» corajmni-j dwach głosów. Tych głosów
objąć poszukuje rząd u Polaków i u Ży'ów. Jednak o ile wiadomo, . te' partje

może

taka

Inwestygacja

zdemilitaryzowane

poselstwa

ICzy Sejm będzie rozwiązany.

mu
nie podając
teresowany Rząd,
inwestyga*
przewidzianej
szczegółów

_

radca

konsul

Jeżei weźmiemy sejm, to w najlepszym razis gabinet Wa'demarasa
z 85 bęczie miał 35 głosów. Obecnie są prowadzone rokowania z 6
żądaą przedstawi.iele
Kłajpedy?
przedstawi islami Kłajpedy, ale czegoż
inwestygacji, Prawie całkowi:ej niepodległości tego terytorjum — i to będą musieli
decyzji z:in- dawać ludzie, k'órzy zaw:ze wa'czyli nawet przeciw autonomii Kłajpedy.

W razie uchwalenia

|

szwedzki

Radę

przez

wykonania

wymagałyby

jego,

zdaniem

lub informacyj, które,

poselstwa,

wyborze

pizy

głosowariu

W

44.

funkcjonowanie Komisji inwestygacyj: W loży dyploma ycznej był postł łotewski,

nych.

trzech fachowców (wojskowy, mor-

ski i lotniczy) z każdego Pańsiwa,

ader fiakcji Tcłuszis zakomunikował korespondentowi wymienionego dziennika, że laucini"kowie uczestri zyć będą znowu
w posiedzeniu
Sejmu.
Z nowym
rządowej.
Tak ykę swą frak ja vzależnia od treści dekaracji
rządem laucini kcwie nie są związa”i i pozos'awia'ą sobie całk wią swobodę działa ia. W każdym razi: iakyka partji bęczie zmierzała do zaoo-

biegaria

wszelkim

wewnętrznym.

wakom

Pogłoski o rozłamie w partji

nie znajdują potwierdzeria.
nie rePozatem każde Państwo
Donoszą z Kowna, że frakcja laudini"ków zdecydowała się przyjąć
entowane w Radzie, lecz sąsiadu- udział w posiedzeniach Sejmu Partja ta łą znie z socjal-demokratami sta:
Are z państwem, które ma względem nowić będzie opozycję w stosunku do obecnego rzą ju.
niego zobowiązanie na mocy Trakta-

tu pokojowego poddania się inwereprezentowane w
stygaej, będzie
Stałej Komisji doradczej przy oma-

wianiu kwestyj, tyczących inwestygacji w tem Państwie. Stała KomisjaJA
doradcza składa Radzie Ligi wszelkiE
bne informacje o sposobie wy”
: іапш:- p rzepisów rozbrojeniowych,
zawartyc

w
tach, Odpisy

“|

"

| materjaiów

w

poszczególnych
trakia“
wszelkich raporiėw

sprawie

nadsyłane

RYGA,

minister wojny,

21 XII. P.A.T. Pisma ryskie z dn.

20

grudnia zamieszcza'ą

tregć rozmuwy specjalnego koresponden'a „Słewodnia” z litewskim ministkrajowej pułk. Mark sem, kóry

rem obrony

mięczy

oświadczyć

Innemi

p a? co nasiępuje: Prz:wrót nastąpł spontanicznie. Pczy'ja s'arego rządu
tak dalece nie odpcw acała interesom pańs'wa, że wywi łała najpoważniej+zę obawy o przyszłość k'aju. Na oczach wszysikich mieszkańców Litwy
komunišci

organ zowali się, uzbrajali i otwarcie

w swoje ręce. Tymczasem

głosili, że

rząd patrzył pizez palce

n a komunistów stawały się coraz bardziej

ujmą

władzę

na wszystko i

uspo-

nic się nie dzieje. Zada-

bezczelnemi, a rząd czynił im

z jedno ustępstwo za drugiem. Komuniści uważali, że na Liwie jeżeli nie
dziś to jutro trzeba bęczie dckorać rzez, nawet w tym wypadku, gdyby
'ozatem gi ę im nie ucało utrzymać właczy w swym ręku.

do Rady, będą si

isji. Komisja może wyma)
prawa inwestygacji.

so
| onania

* Komisja

co rok przedstawia
razie potrzeby, program

| w
_ r gacji,i może

podczas

każdej

_ Rady składać

jo
uz!

a

inwestygacyjne,

Co mówi kowieński

rozbrojenia, ką ał judność gcłosłownemi oświadczeniami, że

które ewentualnie zostaną

Radzie,
inwesty-

P.zew'ót bolszew:cki na Luw.e byłoy przyczyrą skomplikowania sy
twacji państw bał'yckich, co szłoby na rękę Sowietom, kóre muszą
ko-

sesj! niecznie siwa'zaė pozory zbliżenia się światcwej rewolucji.

Wszyscy oby-

watele Litwy, którzy myśą pafńsiwowo z entvzjazmem i radością powitali

pizewrót.

Armja

przyjęła zmiary

zupełnie spekojnie.

Nie tylko

nie

było

a aprobatą Rady D.rad- przelewu kiwi. ale n'gdzie nie zarejestrcwano najmniejszych nawet wypadniezbędne.
ć
listę ków. Piany komunistów są zrujnowane i nie mogą oni mieć nadzeej, aby
cza Komisja ustala ogólną
ekspertów, z której w razie potrzeby vy najbliższej przyszłości ucało się im coś podobnego zorgan'zować. No-

Rada

wyznacza

członków

Komisji

inwestygacyjnych. Stosownie do

_

niosłości

projektowanej

do-

inwestygacji,

wy yząd będzie prowadził energiczrą i btzwzględną wa kę z komun'zmem.

w) końcu

minister konsiatuje,

że ra giancach Liiwy panuje spokój.

Komisji. Oboalia
` wiątkiem Komisji będzie dostarczenie

tymczasowy

na ychmiast po ukons'ytuowa iu

się nowych

zdaniem doradczem lub nawet nie- wilnych przekazał na wyłszą władzę prezydentowi pańs'wa.
zbędną techniczną pomocą, jeśli trud-

mości te wynikają ze spraw wcho*
Do1
w zakres kompetencji
dzących
“| radezeį Komisji. Komisja Doradcza

| opracowuje
:

prcj kty

instrukcji

dla

wodniczących Komisji inwestyga-

| cyjnych,
Gia

a oirzymuje od przewodni.

czącyc
Radz h odpisy raportów, składanych

|

-

Żaden z członków Stałej Komisji
# doradczej nie może być członkiem

Komisji inwestygacyjnel.

_ g.Składi rola
|2

ь

Komisji

stygacyjnych.

nych będą wybrani z listy

— ui. 3 -go.

WARSZAWA

WILEJKA

Mackiewicza 63

|

19

— ui. Rynek 9
Maja

5

— Nowy Świat 46—14

POWIATOWA--ul.

Mickiewicza 24

będą

reprezentowane

w

Wiersz mitu:
Kronika rex

oraz

prana

+»

prowinefi

п

25

elrowy jednoszpaliowy na stranie 2-ef i 3-ef 10
mowa lub madesłane 40 gr. W n-ch kwiątesejch
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

drwię

cy-

jednem z każdej kategorji
takich z tych państw
Międzysojuszniczych
| sksperiėw, wyznaczonych przez Państe. po
peństw,
a
eksperci
ich
zostaną
przyKomisyj
kontroli,
wę
Każd
e.
Radzi
w
ne
towa
wa reprezen

i Rząd.

wy urlop do Zakopa1ego.

Komunikacja towarowa z Sowietami.
|
:

WARSZAWA,
21—XII. Pat. Z
przy- driem 1 stycznia 1927 r. bęczia GZasługuje
przedewszysłkiem me jęcią. Żadne zmiany poli yki litewskiej warta bezpośredria komurika:ja touwagę fakt, że do pełnej władzy do- w stosunku do Polski nie są przewi- warcwa kolejami że' aznemi pomędzy
szła nieliczna grupa polityczna „tau- dziane. Zresz'ą pomiędzy Polską [i Niemcami a Związkiem Socja isty:znych Repub'ik Rad
tranzytem pizez
tininków*, tych samych „tautinicków* nami stosunki wogóle mie istnieją Polskę iterytorjum
w.m. Gdań ka,
(narodowców), którzy przed niespełna i ich mawiązanie nie ieży w mocy
Urzędowanie w Banku Pols.
rckiem zagorzałemi wrogami byli rzą- Liwy. Wszyscy wiedzą, że rozstrzy-

leci.

ile ich warunki okażą

dzących chrześcijań:kich demck atów gnąć
i następnie weszli w koa'icję rządową i do
ami ? Litwa
socja!-demckra
z ludowcami,

tej

kwestji

tego

się

siłą

rodzaju

do

nie

kim

możemy

rozstrzygnięcia

migdy się nie ucieknie,

w

czasie Świąt.

WARSZAWA, 21—XII. Pat. Bank
Polski zawiadamia, że dn. 24 grud-

Inicja-

mniejszościami narodcwemi, Górują- tywa znajdujs się w ręku Polski:
ce stanowisko «tautininków» w Sto- Nowy rząd powi'a życziwie wszelki
sunku do innych grup piawicowych krok ze strony Polski w. kierunku
się jak następuje: Naj- z'ikwidowania konf iktu i ustanowienia
przedstawia
wyższą władzę i rząd reprezentują — pizy aznych stosunków.
Mostejkis i
Smetona, „Woldemaras,
Anaizują: bližej te dwa wywiady:
Markis (4 narodowcówy Aleksa i widzimy w nich pewne jakby sprzeJanki.wizius (2 partji gospoda:zy), czności, jakby furikę, k'6 4 pozostaBistras i Karwiais (2 chiz. demokia- wia sobie Woldema'as dia swych
tów), Szytagas (1 związ:k gospoda- dalszych plarów. Mówi w pierwszym
rzy), Miiczus (1 federacja pracy).
wywia *zie coś, że „może być mowa
Ta dominująca przewaga „tauli- o współ'yciu gospodarczem z Polską",
minków*, narodowców czyli t. zw. w drugim, że „nowy rząd powia.
konserwa ystów litewskich, która nie it. d. wszelkie kroki w kierunku
ma nic wspólnego z ukadem sił w zikwidowania konńiktu...” i t. d.
parlamencie kowieńskim, zapowiada
Pan Woldemaras,
jako jeden z

nia 1926 r. t.j. w Wigiię
świąt
Bożego Narodzeniakasy
centrai w
>> vy jakoteż oc o
prowiacjo+*
nalny.
czyane
cą
do

10-ej min. 30.

|

>

"R

Wyjaśnienia kancelarji J,E, ks.
Prymasa

Hlonda.

POZNAN, 21—XII. Pat. Kancelas
rja prymasow-ka komurikuje: Wobec

`

fantąsiy:znych
wiadomości ogłoszo»
nych prz z prasę w związku z konferencją księży metropo itow odbyą w
Warszawis dn. 30 listopada i 1 grudnia rb. stwierdza kancelatja pryma«
sow ka w Poz 'a id co następuje:

1) konferencja

księży

metropoli.

tów nie miała potrzeby ckreś'ać f nia
okreś a za adniczego sta1owi:ka epi-

kierunek nowego rządu imperja'istycz- najwybitniejszy.h poliyków - kowień- skopatu wobec rządu, gdyż stósunek
ten jest jasno określony nauką katooczywiście, jak skich, rozumie lepiej, niż inni
ny w tem zraczeniu
że o- li ką o włajzy państwowej i konkor=
sobie dzia'acze kowieńscy swój „impe- becna ka'a:trofalna sytuacja gospo- datem. Na tym punk.is nie był» i

rjaizm” tłumaczą. To Zna.zy: Liwa darcza Liwy poprawić się może tylz Wilnem i Grodmem, a dalej, z Miń- ko przez nawiązanie normalnych stoskiem „litewskim* * hetl aż po zie- sunków z Polską. Wprawdzie rozu-

niema wśród Księży bi kupów różnicy

zdań.

Zupełnie

b:zpods'awne są rów-

nież insynuacje prasy

jakoby w

Spraw,

omówić

epi-

skopacie panowały różne poglądy co
miały to wszys'kie poprzednie
gabi- do stosurku epi kopatu
do
stronOczywiście, iż „na'azie* nety, nie mogły jednak programu ta- nictw poliy znych Wyly-zną dla epideptane!ł
mowa jest tyko o Wilnie, —- Z dru- kiego wygłosić, gdyż opozycja,
kości:lna
wy- skopa'u jest jedynie ° ла
„konseiwa- sunąw:zy zarzut „zaprzepaszczenia czyf wzgląd na boski: jatertsy wiary
giej strońy przewaga
tystėw“ zapowiada rządy, które liczyć Wilna*, obaliłaby każdy gabinet w oraz2) na piawo i ży.ie Kości la;
ta sama jedność
zaznacza się
rządy przeciągu 24 godzin.—Być może, że na
się będą mało z parlamentem,
punkcie takyki
epi:kopaim
na
rządy tę furikg
pozapariamentarne,
poni.kąd
np. ra konferencji
o kórej wspomnieliśmy w:wnątrz. Gy
ra.ie wyżej, zachował dlą swego gabinetu wyłriło się kika
jeżeli nie silnej, to w każdym
pilnych i ważnych

mie

„Wi'au'asa”

hordami

niegdyś

dziwić się te- p. Woldemaras w

silniejszej ręki. Zreszią

mu

nie

można,

ugruntowane

bo

zostay na interwencji zbrojnej, na
sile armji.
Pierwszą zapowiedź silnych rzą:
represji, czyamy w
rządu
dów,
oświadczeniu Woldema asa, o „wzmocnieniu władzy wewnętrznej” i ukróceniu oporycji.
Tautininki reprezentują w społe-

czeństwie

poczuciu

skiego,

w

fym

ale

kierunku

i

wogóle

—

niema.

W ten sposób, o ile by plany agresywne, chytrego, a niewątpliwie zdolnego

poliyka,

awanturnicze

plany

zamętu na
Wschodzie
niepo- Eurory zawiodły,—znajdzie p. Wolponie- dęmaras sposób do utrzymania swei wykształco- go gabinetu, swego mii'arystycznekiedyś iiberal- go rządu, przez okres czasu długi,

rvzumny

nawet

my.

Odznaczali

się

nością wobec mniejszości narodowych,

naieżalo

i

za-

konferencja wydelegowała jednomyślną uchwałę
JE. ks.

P.ymasa Polski, by sprawy te p.
premierowi przedstawił. Na mocy tego
ks. Prymas rie mogąc
obaić nie będzie w stanie. Jak wie- manda u,
wiszi:ć się Z p. premjerem,
k 6 y byl
my zaś, opozycji wśród ludu litew- chory, dn. 6 grudnia rb.
przeciągu 24 godzin,

ich na:wać
inaczej
(bo
dobna) element wyborowy,
kąd

kóre

własnej ławić z rządem,

siły, siły pozaparlamentarnej,
którą
opozycja par'amentarna, nie tyko w

kowieńskich wywcłania

daja'aczy

czego

niepotrafily dokonać

złożył sianowi ko epi.kopatu
p. ministrowi
Meysztowi zowi z prośbą by je zakomunikował p. premierowi.

3) w ciągu tej rozmowy

dał JL (Ei

ks. prymas p. min.
Mey:ztowi zowi
krótkie pro
memoria
przezna.zone

dia p. premjera, a noszące

2 grudnia r. b.

wstępnem

W noiaice

zaznaczeniu

daę

tej

dn.

po

ni zmiennej

woli episkopatu pracowania dia Ojczy=

zry z odnie ze swem posłanriciwem
gakościelnem i w ha'monji z wła zami

inne

a sam Woldema'as, wygłosił w po- binety kowieński:, które widziały po- pańsi
wowemi,
pockreša J. E.
ks.
czą'kach egzystencji rządu Sleżewi- prawę bytu państwa w nawiązaniu p'ymas potrzebę by rząd ze swej
cziusa (wchodził wówczas do koaicji stosunków ekonomi.znych z Polską, strony ota zał Kościół ka'olicki sz.ze- .
rą opiskąi by własze państwowe w
lewej) mowę nader sympa'yczrą o ale nawiązać ich nie mogły.
m.
zatząd
zeniach urikały
wszystkiego
stosunku iządu do Polaków Kowień_ — Sprostowanie. W wczorajszym ar- co by kato ików mogło niepokc ić i nieszczyzny.—Niestely jednak od tego tykuie wstępnym wkradł się nader przy- przy hyinie do
rządu uspa:abiać. W
czasu, jakkolwick nie dużo czasu kry błąd korektorski, zniekształcający sens da szym ciągu noiaki sprecyzowane
dużo

w prze-

się

zmieniło

leadeiów

«narodowych».
oni

do

opo-

zycji i nawiązai ściślejszy kontakt ze
szowinizmem
ślepym
nów”, poczynii wiekie

„k'ikszczo«
ustępstwa w

swym programie na rzecz tych ostate
nich. Doszło do tego, że w zrarych
manifestacjach antypolskich, z okazji
rzekomego

polszczenia Liwy,

spoty»

znaczsć pewne

nazwiska rego ma być przeprowadzona

Sejm

w Kownie, z uwagi,
że te wyda'ze* rządu będą nadal prowajzone pizez
nia dotyczą kraju, z którym związani naszego delega'a
w Moskwis Puryjesteśmy nierozerwalnemi węz'ami, za- ckisa. Zobowiązania gospodarcze z0dzierzgniętemi przed szeregiem stule- staną również przez nas przyjęte, o

Jeśli szczególnych

ilość dzieleni do ekspertów państw reprePaństwo wyznaczy jednakową będą
zentowanych w Radzie.
i
chwil
j
każde
ekspertów, a ci w

CENA UUŁOSZEŃ
za tekstem 10 groszy.

Wypoczynek

stałe placówki w po- cechowana jest agresywnością
Jedmiejscowościach
stref nakże są w niej też zwroty niejasnei
w skład Rady nie wchodzi
żadne z zdemilitaryzowanych, w razie uznania
państw ościennych, podpisanych pod tam ciągłości inwestygacji
za wska- jakby fajemwicze. Pozwolimy sobie dziś
udzielory przez
przyioczyć wywiad
traktatem pokcjowym, na mocy
któprowadzona,

ustalonej

własz

zaną.
inweOrganizacja stworzona przez Radę,
Stygacja,
czy
też
żadne
z
państw,
ma
być gotowa do
objęcia
swych
e
któr
icln,
El
Fęczornawców tych
8 mogą być przedmiotem inwestygacji. które nie podpisało żadnego pokoje- funkcji w każdem państwie podlegaListy te będą zawierały nazwiska wego traktatu, Rada Ligi wyznaczy jącem inwestygacji przed wycofaniem

rzez Radę, a zawierającej

ST. ŚWIĘCIANY

ŚWIR

— Związek Ziemłaa

Wszelka lokalna akcja
inwestyga” kamy па jednem
do dyspozycji Rady. liekroć zajdzie
s:anowisku „Rytazmiana w składzie Rady, listy eksper- cyjna będzie przeprowadzona przez sąa* i „Listuvisa“!
tów zostaną przerobione, aby odpe- grupę, złożoną conajmniej z trzech
Wczoraj cytowaiśmy oświadczegiadały składowi Rady.
ekspertów rozmaitych narodowości,
i
Wołdemara:a wobec przedsławinie
Poza okresem
przeprowadzania
Skład poszczególnych Komisyj in«
niony
uzależ
inwestygacji przewodniczący Komisji cisli prasy zagranicznej w Kownie.
westygacyjnych będzie
od natury i doniosłości dokonywanej nie będą zamieszkiwali terytorjum Widzimy w niem niebezpieczeństwo
inwestygacji. Państwa, reprezentowa- państw podlegających prawu inwe: grożące Polakom kowisńskim. W o:
ne w Radzie, w chwili zdecydowania stygacji. Przewodniczącym będzie przy: świadczeniu czyjamy też zwroty projnwestygacj, za wyjąkiem państw, w sługiwało prawo, za zgodą Radyi ną
których iawestygacja ma być ргге. okresy ustalone przez Radę Ligi, wy« wckacyjre wobec Polski. Mowa na-

Inwe- każdej Komisji inwestygacyjnej

Członkowie Komisji inwestygacyj:

ul. Rynek

min, Zaleskiego.
Pozwa'amy sobie śledzić tak bacz- litewski pozostanie w mocy i będzia
WARSZAWA, 21XII, (fel. wł. Słowa)
nie i informować naszych czytelników sząnowany przez nowy rząd.
Rokoszczegółowo © przebiegu wypacków wa ia nawiązane z polecenia starego Min. Zaleski wyjeżdża na ki kudnio-

Z chwią gdy przeszi

Według doniesień z Rygi, szef li'ew-ki:go sztabu generalnego pułk.

Rząd

—

— ui. Piłsudskiego

PY WZOTY ZZOZ WECAAO TWTORROCTAEZIO A

konaniach

prasy, iż zaówno w Kownie
przewodniczącym Komisji inwestyga* Skorupski oświadczył dziś przedstawici:iom
Odcziały wojskowe przespokój.
panuje
Liiwy
terytorjum
całem
ra
i
jak
da*
potrzebnych
_ cyjnych wszelkich
jak cługo egzystowal
pyani:
nych, a w razie trudneś-i tecknic:- szły już również do ży ia normal'ego. Na
wie
sz
abu
odpowi:cział:
iyko owa dni.
tymczasowy
rząd
wo
skowy,
Szef
inwestygacji,
- mych przy wykonywaniu
Komisja służy przewodniczącym swem

uł. Маюга

upłynęło,

Oświadczenie szefa sztabu generalnego.

Radzie dokładny

roponuje.

ŁLUDA —

POSTAWY

STOŁPCE

Furtka p. Woldemarasa,

mię- Sejmu ckazzło się, że ra posieczeriu byi obecni trzej Polay

dzysojusznicza kontrola w Niemczech jiczhy 4-ch, z 3-ch Żydów—jeden,z 6-<iu Niemców—2,
roku, odnośną decyzję

KOSZYRSKI

ojeaynczego п-го 20 gsroazy
spzzeunzy AsIICENE) сепа
Opłata pocztowa uiszczona ryczałien.
Redakcja rąkogisów nieząamówio:ych nie zwraca!

W

4 m,

Jak wybrano Smetonę,

Wojskowa kontrola Ligi Na«
1-go lutego 10927 wojskowa

KAMIEŃ

— ul, Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 28
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

4, otwarta od 9 do Z, Telefony: redakcji 247, adminłatrneji 228; drwkarni 202

czekowe w

14.go grudnia.

NIEŚWIEŻ

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8

DZYSZYSTWAT

Genewa,

— ul; Szosowa 172

Woldemarasa korespondentewi ryskiemu „Jaurakas Zinas*:
Premjer Woldema'as oświadczył
korespondentowi Jaunakas Zi a3 między innewi co następuje: O ie chc
dzi o stosunek do Rosji scwieckiej,
to ratyfikowany już trakat sawiecko-

były sprawy, kóre J. E. ks. prymas
miał przecłożyć rządowi
imieniem

całego ustępu a mianowicie: w szpalcie
pierwszej, w wierszu siedemnastym od do-

łu, powiano

być

«Partja faufininków,

Nz
siebie poruszył przy tej sposobności ].E. ks, prymas sprawę fundacji Potulckej i Smogulew:kiej i

k 6rej

panowie Smetona i Woldemaras są leadederami....» a mie <laudininków», jak mylnie
wydrukowano.

wręczył

WIRÓWKI
"do

odtłuszczania

p. ministrowi Meysz'owiczo-

w: Odpowiednie nota ki przezaaczone
również da p. prerj 1a;

mleka

„BIid- Lqyul"

ani

ORYGINALNE SZWEDZKIE
nie meją sobie równych, cieszą
się wszęchświatową
sławą.
Na ostatmiej togorocznej wystawie w
Częstochowie
nagrodzone złotym
medziem

Najdogodniejsze
warunki kupna;
1%
as
raty) 30 letnia
gwarancja używal ności

4) JE. k:.

prymas

w sprawie

konferencji

wywiązawszy

się fak ze swego mandatu, me pisał
do rządu żadnego listu ani w
sprawie stosurku episkopatu do rządu

tropoliów.

Nie wiadomo

księży me-

teź J.E. ks.

prymasowi nie ani o jakiemś ra>ęciu
mięczy Kościełem a rządem

ani

Najlepszym
matki

_ Kompletne urządzenia
mieczarń
ręcznych i parowych

ma

podarkiem
gwiazdkę,

dla
jest

młodej
roczna

prenumerata dwutygodnija

POLECAM
|
WILEŃSKI

„DZIECKO i MATKA*

SYNDYKAT

ROETTDZTCEORTRY
TED
TOTO

ROLNICZY

w Wilnie, ul. Zawalna Nr 9.
Oddziały w Głębokiem,
Dziśnie,
S morgo niach
Gródku Wil.

o

jakims
rozłamie wśród episkopa'u,
który w tej chwili smutnego rozbicią
życa narodowego przyśw eca wszyst
km
przykładem
jednomyślności
i
zgody.

Rocznie

į
!

Adm. Warszawa,

10 sl.

Krak.

Konto P. K. O. N:

Przedm, 09,
12,900,

ЭКОФ

ECHA KRAJOWE
Wywiad z wojewodą
9, 10i

11

sprawach.

I okłosie

Auta pancerne
RYGA, 21XIi (PAT)

prasowe.

Gazeta Warsz. Poranna

Nowogródzkim p. Beczkowiczem,

zamieś- Członkowie nowego

Beczkowicza. Był to ważny wypadek
w życiu wojewódziwa, to też w kika
specjalnie

do p. Wojewody

udaiśmy

się

ciła przed

konieczność

haadlowych:

oddania

akcji

w

organizacji

ma

W Nr 348 <Gazety Warczawskiej
Porannej» x dmia 20.12 rb. ukavała się koreśpondencja z Wilna, poruszająca sprawy Obozu Wielkiej Polski. Z tego powodu
mam

ręce

rolni-zo-

terenie

powia'ów

zaszczyt „Panu Redaktorowi zakomunikowač,
že organizacja 0.W.P. уу województwie wilefiskiem dotychczas
definitywnie jeszcze
nie istnieje i zatem wszełkie dyskusje na te-

z prośbą o udziele- Ba'anowickiego, Nieświeskiego,

nie wywiadu, którego nam
łaskawie
nie odmówił.
Odrazu poprosiliśmy o informacje
tyczące się zjazdu starostów.

P. Wojewoda

na

wstępie zazna-

czył, że zjazd z przed kiku dni miał
wyląkowe
znaczenie,
przedewszystkiem dlatego, że jako
mowy
rządca
województwa poraz pierwszy zetknął
się ze swemi podwładnymi
wszystkimi naraz w celu opracowania wspólnej wyycznej dalszych rząłtów, a po-

peckiego, Nowogródzkiego

Stołi Słonim-

rządu

Lety

KAŻDY

donosi z Kowna!

objzli urzędowanie.

W

Kownie

o do-

kto

Nieświeża,

na terenie zaś

powiatów

Lidzkiego i Wołożyńskiego spółdzielnia <Społem» w Lidzis.
Dalej tematem obrad

ziazdu

była

współpracą z K. O. P. i bezpieczeń-

stwa publicznego.
Te temay z na'ury rzeczy są pouine, nie zadawa'iśmy więc p. Woje-

acz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy
mego prawdziwego poważania.
Za Wydział Wykonawczy Obozu Wielkiej Polski
Al. Dębski.

Jednem słowem

z

Prasa sowiecka „oskarża”

że

tkwią momenty humonaczel- wykroczenia przeciw kodeksowi kar- rystyczne —
to
przyzna każoy.
nicy wydziałów
Wojewócziwa Nowo- nemu».
W.
Głosie
Prawdy
zamieścił artygródzkiego i starostowie.
Wobec
pogłosek
о dalszych kuł
Novas o wewnętrznem položęSpecjalną inowacją był udział w zmianach
personalnych
w służbie niu w panstwach ballyckich:

Tygodnik

tutejszy

Polskę,

Rok

Administrator
kaw. 32 lata rzutki, energiczny i
zamił. rolnik i hodowcą z praktyką
w znąnych majątkach
Poznańskiege,
szuka starowiska
ew. na Kresach,
Zna się również na leśnictwiei przes
myśle roln. i leśnym, Śmigielski,
jarocin.

(Pozn.)

Wymiana

iż jego
Polska

uświadomienie mieszkańców stolicy co do
grożącego im ze strony lotników: nieprzyjacielskich niebezpieczeństwa, starając się iudność przygotować do samoobrony.
Przy organizacji Mosawjachimu istnieją
specjalae
wypadek

Jest dusźny

i

parńy,

wiosenny

wrześniowy wieczór. Wiosenny?—tak,
wiosenny,

bo

jesteśmy na przeciw-

którzy otrzymali.

specjalne

wyszkolenie

w

dziedzinie walki z gazami trującemi, Doniosłem zadaniem Mosawjachimu jest również
zabezpieczenie rozmaitych gmachów publicz-

nych, które niewątpiiwie będą celem ataków
mieprzyjaciejskich. W związku z tem najeży

mieszczący się dotychczas w Grodnie. się zapoznać z warunkami obrony poszczebudowii i obm;ślić najbardziej. ceSą poważne nadzieje ną urzeczywi:st- gólnych
lowy sposób

12

0nie

powieści
pisarza

JÓZEFA

znakomitego

WEYSSENHOFFA
oraz

GENEWA

23 XII. Pat.

Polscy

i

największego polskiego magazynu

23 więźniów,

litewscy - delegaci

«NAOKOŁO
W _

Czerwonego

na konferencji propozycje, k'óre zobowiązai

się popierać.

Prezes

Numer

Ador

|

W dniu wczorajszym, o godz. 10:ej Pan Wojewoda przyjął delegację
w składzie pp. Burbardtowej Janiny, mec. T. Bobińskiego, inż. G. Piotrow-

Policja

adna'azła

wszystkie

W

UWAGA:

wojskowych

spec'ainy

Warszawa.

dla Pań!

1927.

Korczak:
<Feralny
książka «Dobrych książek

cze, 1927.

— Marja Kuncewiczowa: <Przymierze z dzieckiem». Powieść, Warszawa, J.
Mortkowicz. 1927.
— T. Brudzewski: <Dzwon na trwo». Powieść, Str. 212. Warszawa, Gebethner i Woli. 1927.
Nowa gwiazda na firmamencie belletrystyki naszej, Brudzewski maluje znakomicie
niedomagania naszego współczesnego Žycia... Pewność ręki, powaga naracji, wytwor=
ność stylu. Nowy, niepospolity talent,
— «Państwo Polskie». Księga informacyjno-adresowa. Duży format, Rozkład
materjału przejrzysty. Obfitość informacyj
duża, Nakład ins btucji wydawniczej <Odrodzenie Polski», Warszawa. 1927.
— Włodzimierz Perzyński <Nie było

1

był

las». Powieść. Gehethneri

Świetna, nowa

Wolff

galerja powojennych 7

dzi, nieznanych w czasach przedwojennych,
ao Som
życiu wewnętrznem, Przerasta pod względem wartości literackiej i społecznej
ostatnią
powieść Perzyńskiego
<Raz

w życiu»,

— Zofja Żurakowska:

domu».

<Pożegnanie

Powieść dla młodzieży. Warszawa.

J. Mortkowicz. 1927,

rabat:

Tylko dwutygodnik

«KOBIETA

Maguyn E, Hegent

Wydawnicze.

dia młodzieży». Warszawa. Tow. Wydąwni-

Kamienia drogo-

w ŚWIECIE

RKS RIEEIES SU AS

Wilno,
ul. Wielka
NADESZŁY NAJNOWSZE MODELE

iw

10,

ZW DBA

DOMU» -

RAFEDE ET
REDA AORCKA

daje kolorowe modele mód i wzory
haftów.

sikien halowych I oizytowych

Miesięcznie 1 zł. 30 gr.

CENY DOSTĘPNE.

BLUZEK i SWETRÓW:

Tow.

— Janusz
dzień». Druga

34 sklep towarów kolonjalaych
Przy ui. W. Stefańskiej
zaopatrzony w wielki wybór różnych produktów spożywczych.

Ważne

wydawnicze.

— Michał Siedlecki: <Opowieści Ma
łajskie>. Str. 156. Warszawa—Kraków, Wy
dawnictwo J. Mortkowicza. 1927.
Bardzo ciekawe. Nic bardziej egzotycz=
nego być nie może,
— M. Dąbrowska: <Marcin Kozera».
Opowiadania dla młodzieży. Książka pierwsza cyklu «Dobre książki dla młodzieży»
pod redakcją J. Mortkowiczowej, Str. 84,

w. Stefaūska 31, tel. 454

i kooperatyw

Illustrowany,

Nowości

Filje: W. Stefańska 29, Wiłkomierska 13, Sniegowa 22.
Poleca na nadchodzące Święta różne pieczywa oraz przyjmuje obstalunki.
Dla spółdzelni

każdym polskim domu

Tygodnik

„KONGRESOWKA“

„ dawniej Hr. A. TYSZKIEWICZA.

Gwiazdkowy Tygodnika
iliustrowanego

powinien znajdować się

cenne i perły, pochodzące z klejnotów skradzionych w muzeum w Chanilly, a między innemi wspaniały djament różowy „Wietki Kondeusz».

PIEKARNIA

prenumerator
nadto

będący
zawsze
jednem z najwspania szych polskich wydawnictw
gwia dkowych,
wzorowanych
na
podobnych wydawnictwach
zagranicznych.
A wszystko to za
zł. 7,50 miesięcznie (z przes. 8 zł.)
zł. 21.50 kwartalnie
(
<
23 zł.)
Prenurieratę przyjmuje Administracja
pd ec lilustrowanego, Zgoda 12,
(P. K. O. 143), wszystkie księgarnie
w Warszawie i na prowincji, oraz
księgarnie i kioski Tow. »Ruch».

obawie represji kowieńskich.

PARYŻ, 21,XII, PAT.

każdy

otrzyma

wysłał depeszę do rządu litewskiego w kóym wy'aza nadzieję, że nowy
rząi rozpocznie swą działalność od przedsięwzięcia
akcji
humanitarnej,
która znajdzis aprobatę całego świata cywilizowanego. į

W

grudniu

ŚWIATA»

3

Adm. Warszawa, Krak. Przedm. 99,
Konto P. K. O. Nr 12.200.

ich maskow

-

Z. Di

słyszalny bzyk komara—to

Na jednej z ławek,

nie

moskity.

głowy,

papierosy,

żona na

absolutny

ich

dobrego wychowania,

doszło

Paryża

dwóch

sirony

jednak

brak

zginęła gdzieś

Rewzji

Inauguracyjne

„Kakadu“
ul. Dąbrowskiego

w

sobotę

Hallo!

5.

prosi

o ogień

się!!!

i rusza dalej

nięty przez kolegów z gdańskich „In- powołaniem pospolicie ochrzczony.
rana opa'a Zimorodka. Poczem draterna'ional'ów” na statek; wówczas,
— A więc jutro wieczorem! koń- matycznie wystawia piersi naprzód i
Siedzą więc sami, Resziki promie- gdy śniegiem pokryte
ulice rozbrz- czy swe długie i przekonywujące wy- zaczyna improwizować:
ni, które ich docierają poprzez gęst- miewały wesola śmiechem pędzących wody Zimorodek.
„A więc jutro zczucamy sej
winę liści, słabo, coprawda,
ale w szybko sań? Nie raz i nia dwa! —
— O ile, oczywišcie, uda się nam
Precz
zgniła wodei konserwy!
každymžrazie na tyle ošwietiają ich aie historja milczy o tem. Mówi na- wszystko z rzeczami, dorzuca poeta.
Z
dzikiem
obliczem Minerwy rozgorączkowane oblicza, że można tomiast, że jest to poeta i literat, a— Ależ pojutrze rano «Warszawa»
Ruszymy w świat — między tySię im bliżej przypatrzeć.
miator
- fotograt z powołania, a <wilk odbija z portu!
[grysy i kajecanyll!
— Nie, „Radjo* mówił, że przyObaj
są jeszcze mocno młodzi, morski» z nieubłaganego przypadku;
oboje jeszcze bardziej przejęci, obaj inaczej, z metryk kościainych: Tadeusz szła nowa depesza — dopiero aż za
Czemu Minerwa miała mieć dzikie
rojący wizje swych przyszłych boha- Zimerodek.
3 dni, w sobotę.
oblicze i co ona, wogóle, ma wspólterskich czynów. I obaj są Polakami,
O drugim historja milczy zupełnie,
— No, dobrze! Ale jak mas
kto mego z kajmanami — żaden
z nich
marynarzami z biorącego w Santos jako że dużo napisał, ale nie zna'azł w ucieczce uprzedzi? Napewno
bg- dwuch nie wie. Natomiast Zimorodek |
ładunek kawy trójmasztowca
„Wat- wydawcy. Jest to młlodzian mały
i dzie więcej amatorów. — To
magą decyduje, że tak doniosłe
postamo- °
szawy*.
krępy, gładko
wygolony, lecz mime potem postawić policję
i nas wsy- wianie należy bezwzględnie — eblaćl

do

papisrosa. Ale i ten, po chwili, rzuca

25 gradnia

Puszezamy

łych łodyg bambusu.
Jeden jest szczupły, aż do przesa- to
na zakręcie, za szerokolistnym, pełz zawsze rozczochianą
czu- ią.
Gdzieś z okien przyległej kawiarni nym zielonych i niedojrzałych kiści dy chudy i wysoki, z ogromnym dłu- prymą,
wieczoais
ze
wszysikiego х — Eee! nie wsypią!
Tak odrazu,
rwą się jedna za drugą Skoczne i owocowych, basanem,
gim nosem, a.z którego jest bardzo i z siebie zadowolony, ale jednocześ- zresztą, nikt mie zauważy.
Chyba
smętne naprzemian
melodje JazzTeraz podchodzi
do mich jakiś dumny. | nie dziw—a czy to raz en nie wiecznie też żądny nowych
wra- bocmaa. A ten, to swój człowiek...
band'u—to
„Gigolette*. A do tych przechodzień i, kiwnąwszy zlekka gło- jechał na nim jak na plozach, ciąg- żeń, przeżyć nowych
przygód. Zaś
Poeta wstaje, wkłada rękę do dziuwą i kapeluszem,

otwarcie teatru

Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach.
Szczegóły w afiszach.

do zastosowania

im królkie „Obrigado**)

u stóp rozło- swą drogą...

żystej kępy trzcia bambusowych, siedzi, prowadząc ożywioną rozmowę i
pa'ąc wonne, chociaż mocne, aż do

zawrotu

Teatr

wszystkich większych gmachów i ruchu
ulicznego. Wskutek zakończenia wojny świa-

z migotliwem światłem latarni, łamią dyczy i namiętnej rozkoszy uśmiechu
się dalej w łustrzanej tafli sadzawki, dwa duże, złote zęby. Wreszcie, obra-

melodji wkrada się od czasu do czasu ostry, przenikiiwy, acz ledwo do-

tomów

najlepszych

Krzyta, k 6rzy obradowali tutaj nad zagadnieniem wymiany więźniów polirycznych między Litwą a Polską, ukończyi swe prace podpisaniem aktu
finalnego pertrak'acyj, w któryn zawarte są propozycje zwolnienia według
listy imiennej 23-ch więźniów z każdej strony. Liczba
ta nie obejmuje
ośkarżonych o zdradę stanu i szpiegostwo.
Delegaci po powrocie do kraju, przedstawią swoim rządom ustalone

ania. W tym kiemienie tych projektów, zwłaszcza że runka specjaliści: Mosawj
achimu dokonują
miasto daje plac i zobowiązuje się istnych Cudów, będąc w stanie zamaskować
znakomicie nietylko największe gmachy, lecz
pokryć część kosztów budowy.
części miasta, Mistrzami w sztuce .maPodziękowawszy za łaskawie udzie- całe
skowania są Francuzi, którzy podczas woje
lony wywiad, pożegnaliśmy p. Woje- ny celem wprowadzenia w błąd nieprzyjaciela wybudowali sztuczny Paryż z imitacją
wodę.

ludzi. Napróżno
młoda,
jaskrawo
ległej półkuli, Poprzez pierzaste liście ubrana i bezgranicznie upudrowana
palm miejskiego parku padają na na biało mulaika przeszła koło nicha
żwirem
wysypane
ścieżki
srebrne trzy razy tam i z powrotem, napróżpromienie księżyca, które, łącząc sią mo im ukarała w swym
pelnym słowreszcie, odbite,
rzucają słaby ode
blask na kępy prawis gołych, smuk-

na
w

mieście służbę bezpieczeństwa. ponadto Mosawjachim rozporządza całym sztabem specjalistów, jako to tekarzy, milicjantów i t, d.

sztucznego

L

oddziały pomocnicze,
które.
ataku fotniczego pełnić mają

Tyg. III.

bogate treścią i ilustracją

więźniów z Litwą.

Podpisanie aktu o wymianie

ESROESEGESESESESJ TTT TYYAT

objektem
nieprzyjacielskich
ataków
fotniczych, a dlatego Mosawjachim
już teraz
prowadzi energiczną akcję, mającą na celu

towej

W krainie puszcz dziewiczych.

podczas wojny

Życiu

prenumeratorowi

Rosja.

x Krokų

i

1927

52 numery

Przesilenie rządowe w Jugosławii,

stać się

sporcie

jest 68-ym rokiem istnienia Tygodnika
lilustrowanego i przyniesie każdemu

Rezultat wyborów n * |

może

sztuce,

towarzyskiem.

Reorganizacja finansowa w Estonji.

powietrznó-chemicznej
przy moskiewskiej
organizacji WOJ
(MosawjaPU
na temat obrony powietrznej Moskwy.
oskwa, jako ważny ośrodek admtnistracyjny i przemysłowy Rosji sowieckiej,

Illustrowany

tycznych i społecznych, kończąc na

skiego i Wł Smilglewicza, która reprezentowała następujące
stowarzyszeadministracyjnej poprosiiśmy p. WoPolskich,
Związek
Inwalidów,
„Wpływy Zachodu są zdystansowane na nia w Wilnie: Zjednoczenie Stowarzyszeń
wa Wileńskiego. Wojewodowie Racz- jėwodę o wiadomości z tego za- razie, Na Łotwie trynmfuje zezujący ku Mos- Związek Oficerów Reze wy, Stowarzyszenie Dowborczyków, Związek Halkwie esdek łotewski i t. zw. <nowy gospo- lerczyków, Ligę Robotniczą Św. Kazimierza,
kiewicz i Beczkowicz umówili się, że kresit.
Polskie T-wo Opi:ki nad
to jest ten, którego duszę odebrano Kresami, Związek 15 Cechów Rzemieślniczych m. Wilna, Narodową OrgaNa
słanowisko
bęcą siale
wysyłać
wzajemnie
na
naczelnika
Wy- darz»,
komuniz
mowi zą cenę wyłącznie konfiskoSamorządowego
perjodyczae zjazoy
swoich przedsta- działu
przychodzi wanej niemcom
i polakom ziemi, lecz nie nizację Kobiet, T-wo Gimnastyczne „Sokół* i „Straż Narodową”.
wicieli w celu utrzymania wspólnej p. Chmielewski, dotychczasowy za- wiadomo na jak długo cena ta wystarcz
De'egacja w imieniu członków reprezentowanych stowarzyszeń i
y,
liaji w administracji obu województw stępca naczelnika
Wydzia'u Samo- W. Finlandji panem położenia staję się ro- związków, zgłosiła Panu Wojewodzis obawy podkreśta'ąc, że
na Litwie
tammerforski i niedawno zaledwie po ostatnim przewrocie mają miejsce bardziej ostre.
i w: celu zbliżenia wzajemnego. Na rządowego z Wojew. Wileńskiego botnik
represje
i masowe
wyeman
cypowa
ny
<torpar»
chłop bezrolzjeździe starostów województwa Wi- Dotychczasowy kierownik tego Wy- ny, mający dusze pełne nien — wiści
W
związku
polskiej.
z
tem
zapowiedziała
ludności
względem
delegacja
do
leńskiego, który odbył się w kika działu, p. Boga'kowski. óbejmuje in- posiadającychi dobrze jeszcze pamiętajklas
ący złożenia ną ręce Pana Wojewody odpowiadnizgo memoriału w tej sprawie.
salwy 1919 roku. W Rydze rządzi gabinet
dni później w Wilnie, obecnych
też spektorat samorządowy.
Pan Wojewoda ze swej strony zapewnił delegatów, że treść ich mew trzech czwartych socjalistyczny, 0 odcie- morjali zakomunikuje Rządowi,
było kiku urzędników wojewódz:wa
Drugi inspektorat, inspektorat sta- niu
wybitnie lewym,
Helsingforsie rząd
Nowogródzkiego.
rostw obejmuje p. Przeciszęwski, do- składa się wyłącznie z wsocjalist
ów.
- Na Łotwie
starosta
na współpracę z esdekami
pow. SłonimProgram zjazdu był bardzo
ob- tychczasówy
godzą się jedynie grupy «centrum». Ale od
zazna- takiego
szerny, nabrał jednak jeszcze większe- skiego. „Tu specjalnie chcę
zachowaj nas Panie. WprawTALLIN, 21 XIL PAT. Minister finansów Sepp po powrocie x Ge.
że przy- dzie do centrum
go znaczenia
wskutek
zasadniczego czyć, mówił p. Wojewoda,
pewnej łączności z niem poczuwa newy złożył wobec przedstawicieli prasy oświadczenie
o powzięciu pro
wiązuję
bardzo
wielką
wagę do stia- się zacny i rozumny Czakste, ale to wyi gruntownego ujęcia spraw organizapowi- nik raczej konjunktur wyborczych 'niżli istó- jek'u reorganizacji Banku estońskiego. Kapiał banku zostania podwojony
cyjrych, bezpieczeństwa,
samorządo- nowiska iaspektora starostw;
tnej solidarności pojęciowej. Rozproszkowa- Przyszła jednostka monetarna rówaać
się będzie
stu markom obecnym”
wych. i td., co było koniecznem z nien on bowiem nietylko przeprowa- na
miazga grup CEMTOWYCH łotewskich żaddzać
inspekcję,
ale
też
udzielać
intego właśnie względu,
że był to
nego rozumi: państwowego, a także Żadnej
-rzech,
pierwszy zjazd od czasu objęcia za- strukcji słarostom; inspektor starostw siły właściwie nie przedstawia, W Rydze
to-wyk'adnik myśli i woli wojewody, przewodzą więc tak samo Zellens, Rudenis
rządu: przez wojewodę Beczkowicza,
. BUDAPESZT, 21 XII. PAT. Według ostatecznego wyniku wyborów
starostów. i Zainis, jak w Finłandji towarzysze p. TenZjazd otworzył p. Wojewoda, po- a jednocześnie. doradca
nera. Jednii drudzy porozumieć się ż Euro- stronnictwo jedności zdobyło 170 mandatów,
zaś sprzyjający rządowi bez.
czem raczelnicy Wydziałów wygło- Jedno z głównych jego zadań będzie Pą zachodnią nie potrafią. ich abrakadabra partyjni
—4. mandaly.
sili dłaższe referaty na temat swych nadanie jednolitego kierunku w dzią- polityczna pcha ich w innym kierunku.
resortów; dawa'i oni gruntownie opra- łalności starostów. Uwałałąc, że to
Pobotuik rzecz eczywista nawycowany całokszialt spraw i dyrektywy właśnie stanowisko wymaga wyją'ko- myślał Głosowi Prawdy
za umiesz- .
dobrej obsady,
BIALOGROD, 21 XII, PAT. Po bezskutecznych rokowaniach ze stronpostanowiłem czenie. tego artykulu.
dla starostów.
Po każdym referacie wo
Nazwał
to
wywiążywała się dyskusja, w której pozbawić powiat Słonimski aobrego ukłonem w stronę Mannerheima. M. nictwami Uzunowicz złożył mandat utworzenia nowego rządu. Król powierzył przywódcy demokratów Dawidowiczowi utworzenia gabinetu koncentrastarostowie
oświetla'i
omawianą i sprężystego starosty, aby oddać p.
odpowiedzialny
i
cyjnego lub gabinetu opartego na szerokiej koalicji
sprawę z punktu widzenia stosunków Przeciszewskiemu
dziat przy Urzędzie Wojepaaujących
w poszczególnych
po- trudny
wia'ach. P. Woj:weda stwierdził, że wódzkim*.
„Wielki Kondeusz* odzyskany:
Co to jest «Mosawjachim>? — Obrona
- Na miejsce p. Przeciszewskiego
zasadniczych
sprzeciwów
nie było,
powietrzna Moskwy.
będą wprowadzać
w życis. dobrze, stępca starosty z powiatu Łódzkiego.
° Фамерса starosty
w
Wołożynie
bo
z prekonaniem
wewnętrznem o
będzie p. Łyszkówski, - referent
Stasłuszności prowadzonej polityki.
rostwa
z
Lidy,
zastępcą
starosty
w
Dla utrzymania harmonji
między
Baranowiczach
p.
Lubański.
|
p. Wojewołą a starostami, obecnie
Prócz tego przewidywane są dalskonstatowanej i dla dalszego Šcislėsze
zmiany personalne,
go zespolenia aparatu administracyj№
zakończenie wywiadu p. Wonego
podobne zjazdy odbywać się '
będą częściej. Następny zamierza p. jewoda wspomniał, iż otrzymał zaod wladz kolejowych, iż
Wojewoda zwołać w połówie stycznia pewnienie
dotychczasowy
tor kolejki Nowow celu omówienia specjalnego spraszerokości 60
wy sposobów i form rozwinięcia dzia- jelnia—Nowogródek
rozszerzony do 75 cm.
łainości
czynników
społecznych
w cm, będzie
komunikację
życiu gospodarcze (rolnictwo, zdro- Usprawni to zuacanie
do
chwii,
gdy
warunki
finansowe
wotność, opieka społeczna i t. d.).
Korzystając "ze zjazdu starostów kolej pozwolą na budowę toru,
P. Wojewoda czyni
usilne zabieobradowała również na tematy ekonogi
o
pozyskania
odpowiednich
kremiczne Wojewódzka Komisja
Rolna
ma wybudowanie w Nowoz udziałem starostów. Komisja rozpa- dytów
budynku,
mogącego
potrywała oferiy rozmaitych organizacyj gródku
mieścić
Okręgowy Urząd Ziemski,

życia

na którego łamach w ilustracji i w
tekście znajdzie przegląd najważniejszych wydarzeń ze wszystkich dziedzin, poczynając od wydarzeń
poli-

konferencji przedstawicieli województ-

<Wieczerniaja
Moskwa»
przyniosła - му
jednym ze swych ostatnich numerów ciekawy nąd wyraz wywiad z sekretarzera sekcji

systematyczne
aktualnego

12 numerów

wszyścy

miaaowany zoco jest dowodem, że wszyscy staro- starostą Siowimskim
stowie podzielają jego pogądy, które stał p. Dorosz, dotychczasowy za-

mieć

i myśli na całym
šwiecie—powinien
czytywać co tydzień

literaturze,

stwa litewskiego. ZSSR ocz*kuje, że rząd polski dowizdzias,
świadczenia o ochronie pokoju są istotne i prawdziwe, i że
będzie miaszała się do wewaętrzaych wa'k partyj litewskich.

.,Obozu Wiel-

* Obecni na zjeździe byi: dyrektor sprawy <«hurtków» i prosiiśmy o kiej Polski* ogłoszono:
„Wy strzegać się podrabjaū».
Departamentu Politycznego Mia. Spr. skonkrefyzowanie w tej sprawis staZałożono „obózż* w Wilnie, a teWewn. p. Świ'alski, marzelnik Wy- nowiska Rządu. Otrzyma'iśmy jedraz
z Warszawy
płynis przestroga:
działu Bezpizczeństwa
, Min. Spr. We- nak tyko bardzo ogólnikową 'odpo„łest
to
obóz
podrabiany,
nasz jedywnętrzn. p. Kawecki, zastępca gene- wiedź:
nis
autentyczny,
jedynia
narodowy,
ralnego dyrektora Służby Zdrowia dr.
<Rozwój działalności „Hromady> jedyny naprawdę
„obóz'* jeszcza
do
Hryszkiewicz, prokurator Sądu Apela« obecnie
uległ pewnemu
zastojowi, Ww iieńszczyziy nie
zawitał,
ale
niecyjnego w Wilnie, prezes Sądu Okrę- nawet daje się zauważyć pewne cofgowego p. Gałęzi:wi:z, prezes Okr. nięcie się akcji przynajmniej w kie- wątpliwie zawita.
Jednym słowem dowiadujemy się,
Urzędu Ziemskiego p. Trautsolt,
za- runku ilościowym.
Władze czujnis
że
w
zwycza ach kierowników taboru
stępca dowódcy 2 Brygady KOP. mjr obserwują terea poli'yczny w woje- leży przed
poważnem rozbiciem naNiedźwiecki, oraz. iaspektor admiai- wódziwie i z chwią zauważenia prze- miotów zagrać
małą, skoczną i wasostracyjny Województwa Wileńskiego jawów
antypaństwowej
dzialalności łą uwerturę.
Bo
przecież,
że w tem
p. Giatowi-Dziewałitow:ki i kierownik na ychmiast 'przystępulą do jej likwi- dezawuowaniu
p.
Kownackiego
przez
Oddziału Wodnego Wileńskiego inż. dacji, tępiąc jednocześnie wsze kie p. Dąbskiego
Prócz ==

KŁAJPEDA 21 XII, Pat. Potwierdza się tu wiadomość,
gubernator podał się do dymisji.

pragnie

informacje z zakresu

RYGA, 20—XII. Pat. Prasa łotewska donosi, że
sowisckie
„Izwiestja" piszą, że ostatnie wypadki
па Н м12 са inspirowane przez Polskę, i
organizacji.
1
Wobec tego, że podobue artykuły
i w być może przez iane państwa.
Widocznie
Waldemaras
i Smetona
są
innych pismach się ukazują, kierowane zre- wciągnięci do putchu, jako osoby mające
głośne
imiona.
Należy
oczekisztą najlepszą wolą, uważam
sobie za oboWypadki na Li'wiz mogą zagrażać
wiązek zaznaczyć, że ludzie pragnący się wać, że później zostaną oni usunięci.
przyczynić
do organizacji Q.W.P. mają mię- pokojowi na wschodzie Europy. ZSSR nis chce misszać się do wewnętrzdzy innemi jelno wskazanie: jsknajwiącej nych spraw Litwy, jednakże nis może
patrzeć obojętnie
na
stosowanie
twórczej pracy, jaknajmniaj dyskusji.
metody Żeligowski*go w zmodernizowanym
stylu celem zniszczenia pań:

niczyi p'zedstawiciele wszystkich ia- społeczeństwo. jednakże nie mogliśnych: gałęzi administracji państwowej. my się powstrzymać od poruszenia

Wiensz.

Korespondent

Dymisja gubernatora Kłajpedy,

skiego prowadzić ią będzie wspólnie mat O.W.P. tam prowadzone lub stamtąd
Syndykat Baranowi:ki i «Rolnik» z pochodzące nie są prowadzone z ramienia

wodzie rozmaiiych py ań, cisnących
uczest- sią na usta, a absorbujących całe

wtóre dlatego, że w zjeździe

artykuł

list następułący:

przy
pomocy
rządowych kredytów
konsumpcyjnych. Jako zasadę uznano
miejscowych

kilkoma dniami

p. konanym

na 'straży rządu

niedawno przewrocie świadczy jeszcze kilka aut panKownackiego donoszący o powstaniu cernych i tanków
stojących
przed
gmachem M-stwa Wejny.
— Korespondencja Słowa —
„Obozu Wielkiej Polskiej* na Wileń- Wstęp do ministerstwa
dozwolony już został dla publiczności.
Nowogródek 18-go grudnia.
szczyźnie i w Wiinie. Obecnie ta- Nocą krążą ulicami
patrole
wojskowe.
Od soboty
poczynając
grudnia w Nowogród- rolniczych
Gaz. Warsz Por. zamisszcza ruch uliczny dozwolony będzie do godz, 11-tej wiecz.
na
dostarczenie
ziarna sama

ku odbył się pierwszy zjazd starostów
pod
przewodnictwem
p. wojewody
dni później

O naszych

wo

co do

*) Dziękuję.

nowołania,

to

poeia-futurysia

i w braku metryki także tym

swoim

rawej kieszeni

i udaje,

iż

szuka

pa-

pierosów, których nie ma, bo już od

— Idziemy — do knajpy!
— A ty stawiasz?
— Stawiam.

— Ne, to dlaczego nieł—chodźmy!
GD.

Ni
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GOSPODARCZY

G

“D

cielęce

'190—208, baranie : 200—220,

przowe

250—270, schab

Część obszarii Rzeczypospolitej posiada urzędowe
zastępstwa przemysłu i handlu
w postaci izb handlo-

wych i przemysłowych,

podczas

gdy

pozostale tereny instytucji tej dotychczas nie znały, posługują: się wolnyami związkami gospodarczymi bądź o
charakterze ogólnym, bądź wy'wa zając odrębne związki dla strzeżenia iateresów, wy!wórczości przemysłowej,
bankowości, handlu i t. d.

Mamy

do

zanotowania

fakt decy-

dujący, który stanowiąc zakończenie
dotychczasowych
przygotowań i ratad, przesą za sprawę Izb przemy:ło-

handlowych
powa.

w

Polsce

w

kisrunku

Ostrów, Szczuczyn,

INFORMACJE.
o

.

pożyczce

aktualna

Sokółka,

kwestja

wydzierżawiania jednego z monopolów państwowych, przyczem z powo+

cych się pertrak'acji nie jest jednak się zajmują nie będzi: się przaszkaani dziarżawa k'Oregcš dzało, opró'z handlujących ra trotuaocząca się od kilku lat wa' ka mię- ani zastaw,
państwowych. Pró:z ra:h, gdyż ci tamują ruch uliczny.
dzy zwolennikami swobodnych zrze- z monopolów
szeń gospodarczych, a oticjalnemi normalnej gwarancji państwowej, kt*ó- _ Co się fyczy osób, k'óre handlem
i maą ku tym chcą się dopiero zająć, będą oIzbami jako składnikami ustawowego та _ polega na dochodach
samorządu
gospodarczego,
Zna'azła państwa, rząd żadnego ianego zabez- ne musiały posiajać specjalne zezwowreszcie racjona'ne rozwiązanie w pła- pieczenia udzielić niz może.
lenia wła1z administracyjny
ch.
Pozatem wiadomo, że obecniz w
szczyźnie rzeczowego kompromisu.
— (o) W sprawie odstępowania kongospo-

zastępstiw urzę-

finansowej.

dowych i wolnych zrzeszeń, ale że w

Nowa

Zainteresowane

czynniki

350—400,

и

poza przedstawici'ami pe-

cesji szynkarskich.

Wobec

częstych

ser twarogowy

istnienie obok

mianowicie

siebie

ustawa stemplowa.

łania i uzupełniać będą swe usiłowania,
Izbom przemysłowo - handlowym
rzypadnie w dziale organizowanie
blicznemi

a

zostanie ogłoszona. Nowa ustawa
przynosi osoby, która koncesję otrzymała. W. pewzmianę co do opłat stemplowych od. podań, nych jednak wypadkach władze wydają zea mianowicie od dnia 1 stycznia 1927 opłat zwolenis na wykonywanie zawodu przez zata ta bez względu na ilość arkuszy od każ: 8
lub dzieržawcę, a mianowicie kiędy
> o e Waga dep) sw będzie zachodzi pilna po temu przyczyna. W innych
ży ia gospodarczego i
. załączniki
podlegają
о)
е
r. ой wypadkach, mniej ważnych, tranzakcje takie
o
między
władzami pu- każdego załącznika. wzi
są p
i pociągają za sobą utratę kon-

kołami

gospowarczemi

cesji.

podczas gdy wolne zrzeszenia gospo- Nowe
darcze obejmą tak doniosłą dziś dzie-

ustawy

—

i rozporządzenia.

grudnia

(n)

rb.

Ceny

w

Ryby: liny żywe 380—420, śnięte 300—
320 za I kg,, szczupaki żywe 380 400, śnięte
280—300, okonie żywe 380420, Śnięte 320:

350,

karasie

żywe (brak),

39, otręby żytnie 28 — 29, pszenne 29—30,
ziemniaki 7.50—8.00. Tendencja utrzymana,

dlowe spotkały się przy stole obrad
z wolnymi związkami gospodarczymi

pospolitej z dn. 10-XI 1926 o przedłużeniu
terminu wykonania R-nia Prez. Rz. z dn.
27-Xui 1924 w przedmiocie rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów,

hurcie),

obu Śląsków i Małopolski Izby handla dokonania generalnego przeglądu
zarówno dotychczasowych za:ług dla

— Rozporządzenie

Prezydenta

Aka pszenna

Rzeczy-

amzery|

Śnięte (brat), dzenia

650, młode 360—400, gęsi żywe
bite 800—1200 gr. za sztukę.

Tranz

Sprz.

i na

wysokim

dzona oyskusja

gruntowne

poziomie

wydały

narady

przeprowa-

rezultat nad-

zwyczaj cenny. Umożiwiły
one bowiem osiągnięcie jednomyślnego sta-

nowiska Związku izb przemysłcwohandlowych,
Centralnego
Związku

przemysłowego, Zrzeszenia Związków
przemy:łowych Zachodu ji Pcłudnia,
Rady Naczelnej Związku
Kupiectwa
Polskiego i całego szeregu poważnych

zrzeszeń

gospodarczych całego pań-

stwa.
"W toku narad, odbytych w Warszawie w dniach 8 i 9 grudnia ćzęścią w łonie samych organizacyj gadarczych,
częścią
w gronie ofi-

alnem pod przewodnictwem Ministra Przemysłu
i Handlu p. Kwiat-

kowskiego, nastąpiło zupełne
nienie zapatrywań
zarówno

, faglana 700.

wych, podatku spadkowego i od darowizn,
jako też do wpłaconych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin (poz. 697);
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.
6-XI 1926 0 przyznawaniu nagród za przyCzynianie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej (poz.

Mięso wołowe

— Rozporządzenie Minisra Skarbu z dn.
20-Х\ 1926 w sprawie ustalenia stopy opłanad

zakładami

ubezpieczeń

ŚRODA.

za

1925 rok (poz. 702);
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.
29-X1 1926 w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za Spirytus w kampanji 1926—27 roku (poz. 703).

Dolary
900 | 806
Holandja
360,80 361,70 _ 359,90.
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12744
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Włochy
41.12
4022
4002
Papiery wartościowe.
83,50

GIEŁDA
Wilno,

8550

+ 50

Z «Dziennika

Ustaw

Rz. P.» Nr

122, z dnia

17-XII 1926;
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczyospoli'ej z dn. 10-Xil 1926 o ustanowieniu
jura Badania

Csn

(poz. 704);

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.

Wsch. aż, o g. 7 m. 89.

Zenona

Zach. eż, © g.

M.

Wiktocji

postrze

38,25 "38,25

38,75

WILEŃSKA.

dnia 21 grudnia

Dol. St. Zjedn.—8,98

1926 r.

8.971/2

Pań. B. Rol. zł.100 w/zł. —

Ciśnienie
średnie

uzgod- 30-XI 1926 o sposobie przerachowania i konwersji poź czek państwowych z lat 1918 — Temperatura
między 1920, AZ
postanowienia R-nia

M-rami: Skarbu, Przemysłu i Handiu oraz
Rolnictwa i D. P. o podwyższeniu taryfy

138 ,93

kom-

Skład osobowy nowych korporacyj

»

jest

w

ten

Sposób,

niej elementów gospodarczych.
Zgodność zapatrywań kroczących
sdlotąd odrębnie Izb przemysłowo-han-

we

książek

ciekawych,

zewnętrznie

oraz

ukazują się cztery tomki, przeznaczone dla młodszej dziatwy i cztery dla

pracownikom

oficerów

młodzieży,
„Książki różowe*(dla

dykta Hertza, stare bajki, opracowane

wierszem

wpadającym

pracowników

i

młodszych)

zaprezentowały nam w pierwszej linji
„Kciuka* i „Kota w butach"
Benetak

wesolym

i laiwo

w ucho, że každe dziec-

ko po parokrotnem przeczy'aniu będzie je umiało na pamięć. Dalej idzie

6 kasami

czarnego króla, czarny jego
pałac i
czarne ciasto, k'óÓrem częstuje gości,

szko-

zainteresuje niejednego leniuszka, któ-

Uni-

owiane nowele Zzzanny Rabskiej „Pod

ły średniej również
będą
kierowani ry z nim dotąd nie chciał mieć do
do szkoły podchorążych rezerwy, ale czynienia, a można ręczyć, że bliższa
tylko piechoty. Nie będą oni jedna: znajomość z dziećmi k ólewskiemi —
kowoż korzystali z przywileju służby Literami — każdemu wyjdzie na doHeleny Duskróconej i podporucznikami rezerwy bre. Trzecia książeczka,
ninówny
„O
czem
mówiły
jaskółki",
zostaną tyko w wypadku wojny. Natomiast poborowi z ukończoną szko” to pow astka o podkładzie przyrodniz prawa Czym, łatwo i przystępnie, w formie
łą średnią będą korzystai
do służby półtorarocznej i mogą być ciekawej bajeczki, pouczająca dziecio
przydzielani nietyko do szkė! pod losach i obyczajach ptaków u nas i
chorążych rezerwy piechoty, lecz i w ciepłych krajach, do k.órych odlatują jesienią.
do broni specja'nych.
Bibjoteczka dla starszych
dzieci,
Z UNIWERSYTETU. błękitna, zawiera— prześliczne, wiekim
— Egzaminy magisterskie na sentymentem i duchem
pa'rjotyzmu

Humanistycznym

publiczność
z głównemi
zasadami
wiary oraz udzielał odpowiedzi na py-

—

(x)

O

energję

zmniejszenie

elektryczną.

opiat

Sekcja

wlašcicisli piwiarń żydowskiego związ.
ku kupców w Wilnie
zwróciła się w

do Magistratu

z

—

rynkach

wileńskich

ukazały

się

po- skiego. Pierwszy prelegent zaznajomił

atr

Na
w

‚
18-Xii 1926:
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.

powinny rozciągnąć

kontrolę i zażą-

tania publiczności.
Drugi prelegent pan
han-Baranowski

tarów w wojnie

mówił

Tu- danej przez dzieci

o udziale

Ta-

1792 i 1794 r.

uczestników sławnej
żerów

tastyczną opowieścią

Stefan

Biorąc za
podstawę
źródła, wykazał nazwiska

nego chrześcijańskiego rycerza. Wreszcie przemiła „Wojna bez zwycięstwa, Z. Dromiewiczowej
jest fan-

której k'ól

poważne
Tata'ów

szarży

Siera. Opowiedział też ładny

dzizci

wkrótce

rozumieją, że im bez niego
smutno
j nudno i same proszą, by bajki ze-

szwoie-

polskich w wąwozie

bajek

być zwyciężony, ale

o wojnie, wy:
królowi
bajek, w
narazie zdaje się

chciały

Sommo-

na

świat

baikani wraca

powrócić, Wraz z

też

do dzieci

pizyja-

epizod jaciółka ich, poetyczna Nelly, jedyna,

z wojny 20 r. pod Płockiem.

Boha- k'óra z bajkami nie

chciała walczyć,

terem
Plocka, o którym wspominał
prelegent, jest p. Aleksander Achma-

a nawet uci:kła *do
nich i przebywała z niemi przez cały czas trwania
towicz, który był obecny na odczycie, wojny.
i pubiiczność urządziła mu owację.
Wszystkie książki zaopatrzone są
P. Stefan Tuhan-Baranowski daw- w liczne, dobrze pomyś'ane i żywe

no już skrzętnie zbiera materjały, ty- ilustracje i każda z nich stanowi miły

czące

się udziału Ta'arów

w wojnach

j

pożyteczny

podarek

od czasów Barskiej Konfederacji i ma dla naszych milusińskich.

przyszłości

w

dka

gwiazdkowy

Md

ogłosić je w

Ч

u.

O- 1222227527—>——59595 77:
przez cia, oraz sprawy ubezpieczenia ой — — Walne zebranie Rady
;
Kategorja druga — sprzedaż deiali- kom, L. O. P. P. Główny komitet bezrobocia i od wypadkow w zakla- piekańczej Kresowej, Zarząd Rady
RÓŻNE
zawiadamia
Kresowej
piekuńczej
czna tak konsumentom, jak zarówno L.O.P.P. zamierza w najbliższym cza- dach przemysłowych.

handlu

si sią tyko do

hurtowego. ,

— (X) Budowa

lotnisk

— Zarząd Central. Z. К. В. W.
poReferent, wymieńiając poszczegó!- swych członków, że w dniu 23 grudkupcom. Kategoria trzecia — drobna Sie przystąpić do budowy szeregu lotdaje
do
wiadomości
swych
członków,
sprzedaż wyłącznie spożywcom Z Za- nisk i lądowisk ma całym terenie ne działy opieki społecznej iich zna- nia rb. o godz. 6-ej wieczorem w od dn. 15 grudnia 1926 r. do dnia 1 sty-iż

misję, która z począkiem stycznia należące do spółdzielni. Kategorja zwrócił się ostatnio do poszczegól- specjalnego znaczenia, gdyż w przezebrać się ma w Zakopanem, aby u- \М-!а — dla drobnego handlu wyłą- Pych Wojewódziw o poparcie tej ak- ciwnym razie cała akcja opiekuńcza
zgodnić opinję miarodajnych czyani- cznie konsumentom, dokonywanego Cis Oraz zbieranie ofiar iskładek na nie może być prowadzoną planowo i
ków gospodarczych
o szczegółach z małych
pomieszczeń. Zatrudniać Powyższe cele. Woi
i skutecznie. Zorganizowanie w m.
organizacyjnych i przepisach wyko- obcych wówczas nie wolno. Katego„10 też p.
ojewoda Wileński Wilnie przez W-ł Pracy i Opieki Społ.
nawczych dekretu.
ца V-ta dla handlu domokrążnego. mając ma względzie doniosły cel tej schroniska dla dzieci gruźliczych i
_ Spodziewać się należy, iż także w
Jedmocześnie zaznacza się, że wy- akcji zwrócił się w dniu wczorajszym w Warszawie przez Generalną Dysam
określa jego do Magistrału o wstawienie do preli- rekcję Zdrowia kursów dla przeszkotej sprawie uda się osiągnąć pełne kupujący patent
porozumienie i uniknie
się rozbież- kategorię i rodzaj.
Urząd skarbowy minarza budżetowego pewnych sua lenia lekarzy oraz powstające obeenie
i zdań w opinji, której rząd ocze- obowiązany jest wydać patent, który na wspomniany cel.
w Warszawie
kursa dla czynnych
e połowy stycznia roku przysz- rzemieślnik iub kupiec żąda. Nato- _ — (o) Z posiedzenia miejskiej pielęgniarek-wywiadowczyń do zwa!miast jeśli zosiał wykupiony niewła- Komisji Fimansowej. Dnia 20 grud- czamia tych klęsk, będą bardzo poDia naszych Kresów, pozbawio- ściwy patent, to i odpowiedzialność nia odbyło się posiedzenie miejskiej mocne.
nych jednolitej reprezentacji w
Pan wojewoda, podkreślając kasto- pouosi ten, kio go wykupywal. Pie- Komisji Finaasowej. Na posiedzeniu
sunku do rządu,. sprawa powstania między za miewłaściwie wykupiony tem były rozpatrzone nadzwyczajne mieczność
należytego
sprawowania
izby przemysłowo-handlowej ma pietw- palent urząd skarbowy mie zwraca
i preliminarze budżetowe: 1) na wy- opieki społeczaej i akcji kulituralnoszorzędne znaczenie. Z chwilą wpro- mie przerachowaje na iane poda'ki.
dałki, związaue z utrzymaniem komi- oświatowej u mas ma Kresach, gdzie
wadzenia tej jnstyłucji jak również
— (o) Zakazy wywozu
bydła syj obywatelskich do dnia 1 kwietnia mamy różnolity skład pod względem
Izby Rolniczej, upadną same przez się z powodu
koepidemij.
Zgodnie
z 1927 r. i 2) na ukończenie
budowy narodowościowym, wskazał na
nietortunne _ pomysły
stworzenia ostatnio ogłoszonym wykazem
zara- szkoły powszechnej przy ul. Szeptyc- nieczność skoordynowania tej działa!„Związku organizacyj społecznych i źiwych chorób zwierzęcych zakazany kiego.
mości w powia'aca
i wszelką inicjagospodarczych Ziem Wschodnich*.(h) jest obecnie z powodu pryszczycy
astępnie komisja uchwaliła
zni- tywę starostów, w celu ulżenia nie-

Wyprzedaż

nie

własnym

dilowych i wolnych związków zazna- kładów, sklaca'ących się z jednego Rzplilej Polskiej.
czenie, oraz przyłaczając cyfrowe da- lokalu
Rady przy) ulicy
ZygmuntowKa!
‹
й
w prze- ne, wskazywał na rozwój, względnie skisj 22 odbędzie się nadzwyczajne
czyła się także w dalszej takiyce о- pokoju. Zakłady te mają prawo zaRoboly te ZEE
brad nad szczegółami dokretu o wpro- trudniać najwyżej jednego dorosłego C/4gU trzech lat i będą wykonane ko- zaniedbywanie niektórych akcyj opie- walne zgromadzenie. Porządek dziennajemnego subjekla. Kategorję Ш-а SZiem 6.000.000 złotych.
Е
wadzeniu Izb.
ki, koniecznych w powiatach. Walka ny: 1. Sprawozdanie Zarządu. 2. Spra
Wspólna konferencja wyłoniła ko- wykupują rėwniež handle towarowe, = Wobec powyższego komitet ten z gruźlicą i wa'ka z jaglieą nabierają wa przyjęcia otiarowanych nierucho-

mebli na składzie S. Ancelewicza
Wilno, Niemiecka 15 (w podwórzu).

wej Kwia kowskiej, liczy sobie dopiero miesiąc istnienia, ale już wypuściło w śwat k!ka
doskonałych
prac,
które pozwa'ają umieścić je wysoko

będzie przedłożona na następnem
siedzeniu Radzie Miejskiej,
— (o) Choinki
wigilijne.

po-

że 20-X1 1926 wydane w porozumieniu z M-rami:

dziem na drodze do szybkiego amalgamowania zróżniczkowanych
daw-

pp. Stefa-

Remigjuszo-

prośbą o zmniejszenie opłat za energję elektryczną, zużytą przez piwiarnie
do taryfy normalnej, czyi do 75 gr.

z

— (x) W sprawie otrzymania dać zaświadczenia skąd pochodzą te
dalszej
raty pożyczki inwestycyj- drzewka. Jak się dowiadujemy, ta
dwie piąte radców lzb pochodzić ma Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, PrzePracy Pte
Sp., Komu- nej,
Zarząd Wojewódzki w Wilnie kontrola praktykowana jest w wielu
z bezpośrednich wyborów stanu han- mysłu i Handlu,
nikacji, Reform Rolnych i Spraw
у a zwiócił sią w dniu wczorajszym do miastach polskich.
dlowego i przemysłowego, dwi2 piąte zawierające
przepisy wykonawcze do Ustaz delegacji wolnych zrzeszeń gospo- wy z dn. 1 lipca 1926 o opłatach stemplo- Magistratu © nadesłanie sprawozda- PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA
nia z wykonanych dotychczas robót
darczych danego okręgu, dalszych 20 wych (poż. 713).
inwestycyjnych, z poprzedniej raty poproc. w połowie z koJpiacji w poło— (t) Sprawy pracy i opieki
KRONIKA MIEJSCOWA. życzki
rządowej.
wie z nominacji rządu.
społecznej. Podczas zjazdu staroto Województwo stów Nacz. Wydzału Pracy i Opieki
Sprawozdanie
Charakter kompromisowy składu
— (0) Świadectwa3 handlowe
nowych Izb jest z jednej strony o0d- na rok 1927. Władze skarbowe wy- przesyła zwykłe do Ministerstwa Ro- Społecznej p. Konrad Jocz poruszył
opieki spobiciem obecnego układu sił i wpły- jaśriaą, że kategorja pierwsza świa- bÓt Publ., w celu otrzymania dalszej ważniejsze zagadnienia
«wów, z drugiej zaś wa'nem
narzę- dectw handlowych na rok 1927 odne- Ta!y pożyczki inwestycyjnej,
łecznej, pośrednictwa pracy, bezrobopomyś'any

proc.

wydziale

Gł | Wschodni.
sprzedaży choinki wigi ine. Ponieważ
prormis polega w kwestji zasadniczej, osobowej na wąskotorowych kolejach pańprzy
tej okazji wiele młodych
drzeUw.
Półpochmurno.
Mgła.
Minimum
znajdujących się w
ma przychyleniu się do projektu rzą- stwowych i Pp
handla'zy i włośbarometryczna wek pada pastwą
"dowego, który zasowiała wprowa- zarządzie państwowym, położonych w obrę- za dobę szla oC? Tendencja
bie Dyrekcyj kolei państwowych w Warsza- stały wzrost ciśnienia.
cian okolicznych, przyczem drzewka
dzenie w ciągu roku 1927 jednolitych wie, Radomiu, Wiinie i Lwowie (poz. 709).
=—m————
sprzedawane często pochodzą z kraIzb przemysłowo-handlowych na caZ «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 123, z dnia
łym obszarze państwa.
MIEJSKA. dzieży, wobec tego władze odnośne
Osiągnięty na.tych naradach

kierownictwem

za kilowat godzinę. Sprawa powyższa kiewicza i p. Stefana Tuhan-Baranow- j z dzikiego korsarza zrobić sz'achet-

średnia

opinjami zrzeszeń terytorjalnych, jak Prez. Rz. z dn. 17-IX 1926 r. (poz. 707);
— Rorporządzenie Ministra Komunikacji Opad za do
też ze Związkiem Izb przemysłowoj
11-XIl
1926, wydane
w porozumieniu z bę w mm.
fiandlowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na Gwiazdkę.

wersytetu.
W trymestrze jesiennym harcerskim sztandarem”, k ótych trebr. przystąpiło do egzaminów
ma- ścią jest udział młodzieży harcerskiej
gisterskich 31
osób
składając
57 w wojnie
z bolszewikami.
„Wyspa
egzaminów, z tych 4 egzaminy dały elektryczna” E. Jezierskiego przenosi
wynik ujemny. Dwie osoby, kióre u- nas w świat niczwykły:h wyna azków
kończyły wszystkie egzaminy,
otrzy- ji przygód w stylu książek Juljusza
mały stopień magistra filozofji w za- Verne'a. „Rycerz Huno i piękna Inkresie filologii polskiej.
ga“
St. Jerwiczowej
stauowi
tom
trzeci, Jest to pełaa wdzisku legenda
ZEBRANIA I ODCZYTY duńskao pięknej dziewczynie, chrze— Z życia Tatarów.
Dnia 18 ściiance, kóra
pokochała
dzikiego
dnia w Związku Kulturalno-Oświa- Wikiaga—poganina i mocą swej mi:
(owym Ta'arów odbył się odczyt]. E. łości i poświęcenia potrafiła nawrócić
Mutii'ego w R. P. dr. Jakóba Szym: jego i całe jego zbójeckie otoczenie

dniu wczorajszym

1926 r.

dyżury

rowi z ukończonemi

Funty szterlingów — 43,70—43,72

za

z dnią 21—XII

Antokolska
)
(t

nji Jerwiczowej i Janiny

wojskowe wy;aśniły,
nowego rozporządzenia, które wejdzie
w życie Ww najbliższym czasie, pobo*

Banknoży.

3 m. '41

Meteorologii USB,

ul.

również wierszowana baika E. Solskiej o „Przygodach Zost i Rysia «
państwo
iż na podstawie króla Atramenta*. Czarae

—

> tej zaliczki w ciągu 3 mie-

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu

Do VI Komisarjatu,
36. 38, 40/10, 42.
|

wytrawnem

cywilnych oraz 10 proc, szeregowych.
:
j
— (0) Foborowi z 6-cio klasowem wykształceniem.
Władze

A7J5
ATS ——ке
°
—

wysokości 50 proc. poborów,

DO pzis|

43, 45, 35.

34, 36,

Rydza Śmigłego

„Książki różowe i książki błękitne”,
Wydawnictwo to, pozostające pod

Naro-

cywilnym w dwóch kolejkach, a mianowi ie: 1) od dnia 24 do 27 grud<
nia 1926 r. włącznie; 2) od dnia 29
grudnia 1926 r. do dnia 3 stycznia
1927 r. włącznie, w'iczając w powyższe dnie także i dnie jazdy. llość
urlopowanych nie może
przekraczać

"KRONIKA

700)

ty za nadzór

a

170 — 190 gr. za 1 kg.,

30, 32,

46, 48, 50.

Szefowie w hierarchji dziecięcej literatury. Zazarządzą daniem wydawnictwa jest dostarcza-

od zajęć.
wydziałów

rom, szeregowym

Kupmo.

Złoto.
monopolem skarbowym (poz. 696);
reprezentowanych przez siebie intere- objętych
— Rozporządzenie Prezydenta RzeczyRuble — 4,743/* — 474:/4
sów, jak dla rozstrzygnięcia kwestii, pospolitej z dn. 10-Xil 1926 w sprawie poListy zastawne.
jaką konstrukcję
nadać przedstawi- bierania w r. 1927 nadzwyczajnego 10 pro<ieistwom tych gałęzi życia społecz- Centowego dodaiku do podatków bezpośred- 1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, Towarz. Kred. m. Wilna R.100—35,50
nich, podatków pośrednich, opłat stempiorana 85—95,
perłowa 80—95,
k Wil. B. Ziemski zł..100—32,50
nego na przyszłość,

Ki kugodziane

18, 20, 22, 24, 28,

zakresie. Na ekres świąt Bożego Na- estetycznych i tanich. Poszczególny
rodzenia i Nowego Roku wolno u- tomik kosztuje 1 zł. 20 gr., w pre80 groszy. Co miesiąc
dzielić urlopów
świątecznych
ofice- numeracie

GIEŁDA WARSZAWSKA

kra.

jowa 50 proc. 90
— 100, 60 proc. 75
— 95,
żytnia 50 proc.
60 — 65, 60 proc, 55
— 60,
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana
60—70, orz
55—60.
Chleb pytlowy 50 10
60—65, 60 proc.
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg.
Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za

1927 r. wolne
poszczególnych

1000-1400,

w fych dniach

kańska 90-100
.
(w

100 — 110 (w detalu) za 1 kg,

Bożego

360-380, śnięte 270—300, leszcze

s-pi/połydć low.

pospolitej z dn. 10-XIl 1926 o utworzeniu
Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu
(poz. 695);

WOJSKOWA

— (o) Święta

w wojsku.
W
związku z
nadchodzącemi
świętami
Bożego
Nażywe 380.420, śnięte 320—350, sieława 250—
300, wąsacze żywe 380400, sniete 260—280, rodzenia i Nowego Roku, Min. Spraw
zarządziło: dnia 24-go
z
(brak), płocie 180 — 220, drobne Wojskowych
grudnia urzędowanie do godz. 12-iej,
Drób:
400—550 gr. za sztukę, kur- dni 25 i 26 grudnia r. b. il stycznia
częta 250—300, kaczki 550—800,
bite 450—
karpie żywe

Rz. P.» Nr 121, z dnia
Ziemiopł:
żyto koco Wiino
dzinę, która wysuwa. się coraz silniej Z «Dziennika Ustaw
рг розусж ковм,
15-XII 1926:
43 zł za 10
klg., owies 35—37, jęcz. —proc.
listy zast
w płaszczyźnie działań gospodarczych
37 —
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- mień browarowy 4ł — 42, na kaszę
ziemskie przedw.

obecnej doby.
łstniejące na terenach Wielkopolski,

16-a,

40, 42, 44,

dniczych, przyczem
kasy
te winny
Miłą niespodz'anką dla skłopotabyć' nia
tyko dła urzędników,
ale nych mamuś, szukaą-ych prezentów
szki 120—20), śliwki 180—220.
.zainteresó- po księgarniach, będzie
szereg ksiąCukier; krysztął 130-135 (w har), 135-140 wzbudzić należy wi:ksze
warie
i
w
szerszym
ógóle
społe- żeczek dla dzieci i młodzieży, wystę(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w
czeństwa,
detalu) gr. za 1 kg.
и
pująrych
pod
ogólnym
tytułem:

21 Pożyczka dolarowa
Са
ь
42 — -pr,

Wilnie
z dnia

Do V Komisariatu, ul. Pożarowa 4, 6,
10 (czyli Rvdza Śmigłego 42). Ponarska

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

wy-

nielegalne. Dotychczasowa bowiem ustawa
pizemystowa dopuszcza jedynie sprzedaż
urządzenia kuchennego i restauracyjnego,
gdyż sama koncesja szynkarska jako uprawnienie przemysłowe
przywiązana jest do

myśl zasady podziału pracy oba tyZ dniem 1 stycznia 1927 wejdzie w żypy instytucji znajdą pełny zakres dzia- cie nowa ustawa stemplowa, która wkrótce

wewnętrznego
pośrednictwo

Nr. 15, 17, 19, 19-b.
ul. Przyjsźń Nr. 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28.

180 — 200,

do prze- waej fi aasowej gropy amerykański=j, padków sprzedaży koncesjonowanych re21 grudnia 1936 r.
konania, że nie tylko jest pożądanem nie bawią delegaci żadnej ianej grupy stauracyj, władze skarbowe wyjaśniają, że Dewizy i waluty:
w zasadzie tranzakcje takie uważane są za
darcze przyszły

przemeldunkowej,
Do I Komisarjatu, właściciele lub rządcy domów przy ul. Klaczki 13, 17, 19. Tro-

Wyso”* tana 230--250, twaróg 100— 120

du sprzeciwu rządu amerykańskiego,
prowadzącego u sizbie poliyke prohibicyjną, monopol spirytusowy przestał wchodzić w rachubę,
a temsa—
Handel
uliczny. W
tych
mem wysuwała się kwestja wydzierża- dniach u p. Komisarza Rządu interwiania monoplu tyluniowego, — po- wanjował w sprawis nowy-:h
zarzązbawione są wszelkich podstaw.
dzeń włajz administracyjnychw spraRzą1 polski, istotnie prowadzi ro- wis haadlu ulicznego dr. Wygodzki.
kowania
O wielką pożyczkę
zagra- Komisa'z Rządu zaznaczył, że zasadnicznąi sprawa ta znajduje się na niczo jest preciwko ha1diowi ulicznedobrej drodze.
Podstawą odbywa4- mu, jednak tym, k'ó:zy tym handlem

Warszawie

sadio

dziś powinien zgłosić się do komisji

za 1 kg., Cka 18, 20, 22.
masło niesos
Do Il Komisarjatu, Raduūska NrNr 9 S,
16,
Nowogródzkism — Ba a1owi:zs, Li- tone 680 — 720, solone 55) — 580, deseró' i 48. Słowiańska Nr 4, 6, 7, 11 i 15.
Do III Komisarjatu, w. CieSna Nr 7, 38,
da, Nowogródek,
Nieświaż,
Słonim, we 780—800,
9, 11, 13. Pańską Nr 2, 4. Taitaki Nr. 19, 41,
Jaja: 250—260 ża 1 dztesiątek.
Stołoce, Wołoży1; w woj. Poleskism—
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 19-a, 21, 23, 23. Fisowa Nr. 1, 2, 4, 6, 8.
B'ześć, Kobrya, Prużany, Sarny, Sto- cebula 60—70, marchew 12—15 gr. za 1 kg., zaułek Więzienny Nr. 4, 6.
34,
Do IV Komisarjatu, ul. Tuskalańska
li; w woj. Wileńskism — Brasław, pietruszka 8—12 (pęczek), buraki 10—15 gr.
za 1 kg., brakiew 10 — 15, ogórki kwasz.
O-zmiana, Wilno. Z powodu zarazy 800—1000
gr. za 100 szt., groch 50—60 gr.
płucnej pozostaje zamknięty
wywóz za 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg. kapusta
większej uwagi
na
bydła rogatego z cał:go wojewódz- świeża 15—2) kwaszona 20 — 25, kałafiory lecał zw ócenie
konieczność
zorganizowania
kas
urzęLai. 90 za sztukę, pomidory 90 — 100 ża
twa Białostockiego i Poleskiego.

zagranicznej.

stawałą sią

Kto

Nabiał: mieko 50—55 gr. zą 1 fir, śmię-

kis Mazówi>ckie, Wcikowy-k; w woj.

Pogłoski, jakoby w związku z po-

ży-zką

wie*

boczek

=4.00, IIbeszcze:
słonina krajowa | gat. 330 н
gat. 320 — 360, szmajec wieprzowy
450—480,

Wprowadzenie izb przemysłowokandlowych w całej Polsce.

280—290,

wywóz zwierząt racicowych z mastępujących powiatów: w województwie

żyć do 5 proc. podatek widowiskowy
pobierany od teatru opereikowego.

Grodno,

pracownikom

Białostockiem

Kolno,

—

Białystok,

Łomża,

Bielsk,

Ostrołęka,

W

końcu

uchwalono

miejskim

1927

r. przeprowadza

genera'ną

tymacje. Członkowie,

=

tri

tut

sig wymagana

do prawomocności

przez

uchwał

ksórzy

mie

i

legi-

staną

do

przerejestracji we wskazanym terminie,

staną wykreśleni z listy
się mieści przy ul.

s

członków.

Popławskiej

TBATR

ilo:

zo-

Zarząd

Nr 16—14.

i MUZYKA:

- Reduta ša: Pokulanos: Dzisiaj

członków następne zebranie odbędzie
się w tymże dniu i w tymże lokalu

o godz. 7 wieczorem

prze:

i wydaje

mości. 3. Sprawa nabycia nierucho- Godziny przyjęć od 17 do 19.
mości. O ile w oznaczonym czasie
ra

trzeci

«Don
m

będzie pra- teczne <Don

Juau» Zorilli. Jee =
RK
przedźwią”

Juan». v" piątek

teatr nieczyn-

womocne bez wzglądu na ilość obec- *); IPA wę Doa Joko, deko do)
nych członków.

Lej «Świętoszek» Moliere'a,o godz. S-ej z

Zaproszenia rozsyłane nie będą.

<Don Juan>, PA.

go

SL

KRONIKA TOWARZYSKA. postać odtwarza lrena Solska. We wtorek
rwszy

а

<3iostra

atryks>

№1'п drugi «Sicstra

Beatryks»,

wą

w

&гой

» Zarząd Wil - Romaktyczni> i ostania. ы w Eris
Oddz. Ligi Morskiej i Rzecznej, urzą- «Šiostra Bealryks> = Solską.W piątek o 4-ej
—

Bal

Morski,

dza dorocznym zwyczajem

ma

cele pp. "EZ

Z

związane z rozbudową floty Ojczystej. stra Beatryks> o g. ej wieci
=

Z

roku

spi w na

w

salonac

B

ii

pti

wienie Sylwestrowe: <0j

ecepcyjnyci

edry

Pałacu Reprezentacyjnego, Protelio“ Web
Emo

Pa

Wojewod a

syna w

a I

ads

inscenizacji

pa

przedsta-

e a 1 >
Zespi

aa

Polski

(sala

<Luinia>).

ar.

Wileński
Władysław Raczkiewiczi iu- pręmjera ostatniej nowości repertuaru
amecyyaiskie
an
spektor Armji gen. bryg. Stanisław mawskiego
i
PATRZ Buk BEM,
odyń,
ista: pa.
SOSPOCYM,

kłó

re

znaczną część biietów sprzedały,
pisrač jak najgoręcej,
Na zakończenie pan wojewoda za- każe się w najbliższym czasie.
w

udzielić

zaliczkę

doli istotnie potrzebującychi inicjatywę
szerzenia kultury polskiej obiecał po-

cznią

rejestiację swych człorków

Dziś

warko:

Hopwooda «Nasza żoneczka». W roli
medji
2 :уш{опеірчущьі Janina Piaskowska. Reju
żyserję prowadzi K. Wyrwicz- Wichrowski.

U- Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.
czątek o g. 8-sj wiecz.

Po-

.

Ś$Ł O.W

4

g.

bez kłamstwa» —

KAA AA AEA KIEJEIAEIAKUIGJA

przebijaniu podkopu trwała
według
obliczeń około
3-ch
się, przybiżonyck

skarbca okazało

W

Mongo-

poniedział k, przed

godz.

że włamywacze
nie zdołai
nietyko kasy ale i kasetek.

9-ią

podziemi
Ba'ku
celem
oiworzenia
Skarbca ze zdumieniem stwierdził, że

się ich łupem
dovychczas
trudao
ustaić, gdyż w pakach, sk zyniach i
zamka przy drugi h drzwia:h
pro- waizach znajdowały się wyłącznie
waczących
do skarbca
nie możną т2‹ сгу depczytarjuszy Banku.
czorne—od 20 gr. do 2 zł. 50 gr, na przed- o woizyć.
Kasjer
odniósł wrażenie,
W
tcku dalszego ślecztwa ustaNa
popołudniowe — od 15 gr. do że zamek uszkoczory
jest od we: lono,
że włamywacze dostai się do
Bilety już nabywać można w kasie Te- wrąrz O ni zwykł modk'yciu kasjer ska'bca Ba ku
Dy:kontcwego przez
atru od_ll-ej r. do 9-ej wiecz. bez przerwy. zamiadorrił ua y.hmiast cytkcję, kó: pockop. W podło: ze wypiłowany jest
„— Teatr <Operetka
Wodewil> (Lu- ra z kolei mocno zaniepckojona
za- otwór szerckości ck: ło 50 em.
Otdwisarska 4). Zespół artystów operetki wara
armowała
Urząd
Śledczy.
wór ten jest wy'otem
pirzekopanego
szaw:kiej z racji przygotowania repeitiiaru
mery'ego.
We wtorek 28 grudnia — «Nasza ž0neczka — Hopwooda.
Ceny miejsc: na przedrtawienia wie-

świątec.nego, zawiesił przedstawienia aż do
świąt. W sobotę 25 bm. zostaną odegrane
2 przedstawienia, na które złożą się następujące

operetki: popołudniu

o g. 4-ej—Ksi

4
Soko-

Żniczka lica» z p. Kawecką, Redem,
łowską i innymi na czele, oraz „wieczorem
9 @. 8 m. 30 — «Marica», w której pp. Kawecka i Redo za fa-cynującą grę swoją,
zbierają zasłużone cklatki. P. Janina Sokołowska,

zyskawszy

u wilnian

paiję, craz balet — «girls»

nież o wartości

zespołu,

ogólną

sym-

stanowią

rów-

podnosząc

Do

Ba ku

przybył

na'ychmiast

zastępca na zelnika Uizędu

szybu,

jego

Śladami
k'a!

siaowych

całej

cały

cługcści

około

47-iu

przeprowadzona

insta'aca eltktuyczna,

jest

co |ki kanaście

krcków wiszą lancki.
Suterynę, od
kiórej
pookop się zaczyna
odna/ął
przed kiku miasjącani od niejakiego

zrobionemi

ujrzaao

clugcšci

do suteryny domu
przy ul. Ni całej nr. 9. Oibrzymi tunel precyzyjnie wykorary
wyłożony
jest deskami, k'óre podparte są równomiernie
usawionemi belkami,
na

podkopu.

Za trzecitmi dizwiami
z

Szyb

Śledcze- metrów prowadzi

go, p. kom. Sobola
na czele
wy
wiadow.ów. Przy pomocy zawezwa
nych speclais Ów z fab'yki kas
Roberta Bohte oraz z fabiyki ka'owóz
po
kiku
godzi ach
pray,ck ło
godz.
3-ej niecaące
się ouworzyć
dizwi do skarbca wyłamano.

poziom.
W. diugi dzień świąt również dwa przedstawienia, przyczem wieczorem wznowienie
dawno niegranej +Gejszy>. W roli tytułowej mkaże się poraz pierwszy w Wilnie p.

Bundurtwicza Józci Ma kowicz.

stos

worków rapitoionych
trocinami. Po
Kim jest Józef Markowicz?
tym ock yciu policja nie miała już
Kawecka.
3
gospoca*
Bilevy na wszystkie przedstawienia od wątcliwości, że w skarbcu
Józef Ma'kow'cz jest osobistością
środy do nebycia w księgarni <Lektor> — rewai włarywa ze. W skarbcu ude- ogromni= tajemri.zą
W domu przy
ul. Mickiewiczą 4.
rzył poiicję niemiły
gryzą y zasach ul. Niecałej O zajmcwał on dwa lokale

WYPADKI

Od Administracji.

I KRADZIEŻF,

jaki iš gazów, który tamcwał oddech.

i suterynę oraz z aiduią y się na par-

Mimo trudncści jeden
z wywiadowców pocążył w głąb skarbca Pieiw— Pożar dzwonnicy cerkiew- szą rzeczą było siwierdzerie stanu
nej. W nocy na 21 b. m. o g 2 m. głównej ka y pancernej, zawierającej
35 wybuchł pożar w dzwonnicy cerkwi ck ło 4-ch mijorów złoiych
'w go*
prawosławnej przy ul. Ostrobramski-j tówce oraz znaczną ilość cennych pa9. Siraż ogniowa o godz. 3-ej ogień pierów procentcwych. Kasa ta była
stłur iła.
ra szczęście cała.
Włamywacz,
czy
Pizyczyną
pożara
jest wadliwe włamywa'
ze próbowai widocznie rc Zustawicnie iury b'aszanej od pi cyka bić tę kasę,
świawxzą o tem ślady
żelaznego. Suay wyaoszą 2000 zł.
rczpruwaria zamka. Cięć przy zamku
jest trzy, „każde
gł,bokości
ckcło
2-ch tai Z pancerzem
ka:y, kóry
ma grubości 5 cm., nie mos!
sobie
widoczria włamywa z dać rady.

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.

terze warsz'at

stolarki, k óry wydzier-

żawił od p. Kamińskiego.
rz wi
Ma

domu

kowi

oraz

z podał

zabaw k. Oba

p

się

Gospoda-

Kamińskiemu
za

producenta

l ka'e miały służyć za

pomi:szczeni- fabryczki zavawek. Rzekomy |fabrykant,
Įėzet Ma kowicz
mieszkał pizy ul. Wieńskiej 13 jako
subloka:or.

Prywa'ne

Ma kcwi-z

swe

mieszkanie
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22-lėtnia Marja Martujzówna ze wsi Kojucie pow. Lidzkiego z namowy rodziców
oddała swą rękę sąsiadowi Adamowi Ulbinowowi. Małż: ństwo te nie różniło się niczem od szeregu innych z tej wsi. Nie było różowych tęcz, ale też i burze domowe
zrzadka się tylko zdarzały. Tymczasem teść
zamiast

wydzielić syna

i oddać

mu

część

ziemi zaczął robić długi obciążając niemi ojCowiznę. Od tego czasu pomiędzy ma'żon-
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często powstawały

sprzeczki.

Trzecie-

go maja r. ub. po wsi Kojucie rozeszła się
pogłcska, że Adam Ulbin powiesił się na
postronku w stodole, Ogólnemu ździwieniu
nie było granic gdyż poprzedniego dnia
chodził on wescły i opowiadał ludziom o
swych projektach na dzień nas'ępny.
Wobec dziwnego zachowania się Żony
sarządzono śledztwo, które ustaliło niezbicie,
że
do śmierci Ulbina przyczyniła się jego
żona.
Wyjsśniono, że wieczorem 2-V Uibinowa namówiła męża pójść spać do stodoły i
tam udusiła Śpiącego przez zadziezgnięcie na
szyi petli i śmierć nastąpiła natychmiast.
Chcąc zatuszować swoją zbrodnię potworna
żona powiesiła trupa na belce, przyczem
petla obejmowała szyję i prawą rękę.
Po ujawnieniu trupa i zebraniu danych
rzucających cień na morderczynię
policja
aresztowała ja,
W dniu
5-XII 1925 r. Sąd okręgowy
Marję Martujzównę
skazał na dożywotnie
ciężkie więzienie.
Podczas przewodu sądowego wyjaśniło
się, że śpiący w sąsiedniej stodole Kazimierz i Janina Ulbinowie słyszeli jakieś szamotanie się i stuk. Rano ci sami Świądko-
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