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Ža i przeciw. 

Nastroje antysowieckie w 
| Europie. 

„W nastrojach europejskich nastą- 
„pił amtysowieckie zwrot. O iłe lata 

<owpoprzednie „zgniły Zachóds 0 któ- 
rym z taką pogardą odzywali się bol- 
szewicy jakby psd hypnozą z Kremla 
szedł na leg obiecanek sowieckich, o 
tyle teraz we wszystkich państwach 
europejskich można stwierdzić pewne 
oziębienie spowodowane rozczarowa” 
niem, które opłacone zostało gorzkie- 

, mi doświadczeniami. Anglja, Francja, 
, Bulgła, Szwajcarja a nawet Niemcy 

nie biorą już tak jak przed tem bez- 
krytycznie oświadczeń polityków i 
dyplomatów sowieckich, zdając sobie 
sprawę z dwulicowości polityki mo- 
skiewskiej. Nastroje nie tylko wśród 
miarodajnych czynników politycznych 

' Europy uległy wobec Rosji Sowiec- 
, kłej znaczniej zmianie, ale w społe- 

czeństwach Zachodnich coraz - mniej 
budzi uroku i zachwytu Rosja - jako 

| pafistwo proletarjackie. Takie antyso- 
wieckie nastroje społeczeństw na 

, kontyn ncie europejskim znajdują 
, swój wyraz w żywiołowych odru- 

chach. Odruchem takim bardzo zna- 
uamiennym było zniszczenie  wysta- 

_ wy sowieckiej w Brukseli przez młe- 
, dzież belgijską, Odmówienie prawa 

wjazdu koressondentem sowieckim 
do Szwajcarji pod naciskiem przewa- 
żającej opinji społeczeństwa szwaj: 

| €arskiego jzgrupowanego w Lidze 
| antybolszewickiej, wstrzymanie się 

| 
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Jugesławji przed uznaniem Sowietów 
( 1t p. Narodom zachodu  opadłv 

, łuski z oczu i więcej zdaje się bluff 
sowiecki nie będzie święcił tryumfów. 

Tron Drakona. 

| Według doniesień prasy dvktator 
| Chin Północnych, marszałek Cxzang- 
( Tso-Lin zamierza proklamować się 
, eBsarzem Chin, Podobno nawet zo- 
, stała wyznaczona data ogłoszenia no- 
, wej maadżurskiej dynastji, która przy- 
( pada ma czerwiec bieżącego roku. Że 

| marszałek Czang-Tso-Lia oddawna 
, marzy o ustanowieniu dynastji man- 
© dżurskiej i ogłoszeniu się cesarzem 

o tem oddawna było wiadome. Ostat- 
nio na bliski termin realizacji tych 
zamierzzń wskazuje fakt zamieszkania 
przez Czang-Tso-Lina w byłej cesar- 
skiej rezydencji. 

Z chńskiego punktu widzenia 
rzeczą niezmiernie doeniesłą jest o- 

, pracowanie odpowiedniego ceremon- 
© jału. W tym celu powołana została 

tada, w Skład której weszli przedsta- 
, wiceiele starych rodów mandżurskich. 

zy posztową 4 zł, | = 

Odpowiedź liteoska 
„ RVGA, 18—1 godz 1 m. 30 PAT. Łotewska agencja telegra- 

Tic:na «g'asza zakomunikowany iej przez litewską agencję tele 
graficzną tekst odpowiedzi rządu litewskiego na notę ministra 
Zaleskiego, 

‚ „Po doiładnem przedstawieniu układu genewskiego odpo- 
wiedź litewską zwraca uwagę że Polska nie dotrzymała 7acią- 
gniątych zabow qzań; po pierwsze wyd fonym z obszaru w leńskie- 
go nie dano możnośc: powrotu, po drugie nie został położony 
kres organzowaniu armji emigrantów pod wod/ą Plec kajtisa. 
Należący do tej armji zostali zaopatrzeni przez Polskę w litew- 
Dad 7 i znajdują się w dalszym ciągu w koszurach w 
idzie. Е 

Co do zaproponowanego programu rokowań odpowiedź 
stwierdza brak konkretnych projektów ze strony Polski i brak 
wskazań co do zakresu podstaw tych rokowań, co Litwa uważa 
za nezbędny warunek prowadzenia rokowań. Litva proponuje 
uzupełnienie zaproponowanego programu rokowań przez kwe- 
stę lkwidacji następstw wolny, a mianowicie odnośnie @о а@- 
s.kodowań za szkody wyrządzone Litwie przez Żeligowskiego. 

Co się tyczy propozycji min. Zaleskiego rozpoczęcia rokowań w Ry- 
dze w dniu 30 stycznia b. r. rząd litewski zapytuje, jak Pelska wyobraża 
sobie te rokowania, z udziałem czy bez udziału Ligi Narodów. W pierw» 
szym wypadku zarówno miejsce jak i termin rokowań muszą być uzgod- 
nione z Ligą Narodów. W zakończeniu rząd litewski zawiadamia, że od- 
pis tej odpowiedzi będzie przesłany do ;Gen. Sekretarjata Ligi Narodów, 

Powrót hr, Tarnowskiego z Kowna nastąpi 
we czwartek. 

WARSZAWA, 171, (el wł Słowa). Z Rygi nadeszła wiadomość, że 
dzisiejszej nocy przybywa tam kurjer rządu polskiego p. Adam hr. Tar- 
nowski. który przenocuje w Rydze i stanie w Warszawie we czwartek 
rano. Treść noty rządu litewskiego nie jest dotychczas tu znana. 

„Perspektywizm rokowań', 
KOWNO, 17. | Pat. Organ ludowców „Lietuvos Zinios” pisze w 

artykule wstępnym zatytułowanym „Perspzktywizm rokowań* co następuje: 
Wczoraj wyjaśniliśmy, że propozycja polska co do rokowań tylko w spra- 
wie wznowienia kemunikacji z ominięciem zasadniczych w naszych sto- 
sunkach z Poiską wniosków jest dla nas nie do przyjęcia. Z drugiej 
strony pozycja taka dowodzi ża Polska, nawiązując rokowania z Litwą 
nie zamierza bynajmniej ustąpić i dąży tylko do zrealizowania swych pro- 
łektów. To stanowisko rządu polskiego nie wróży nic dobrego: Jest mo- 
żliwem, że wobtc stanowczej różnicy zdań już co do samego programu 
rokowań wypadnie zaapelować do Ligi Narodów, Stanowisko nasze w Ge- 
newie jest dość mocne, albowiem uchwała Rady Ligi Narodów przewi- 
działa rokowania w celu rozwiązania wszystkich kwestyj spornych polsko- 
litewskich nie zaś tylko sprawy komunikacji. 

Instrukcje sowieckie w sprawie Litwy. 
BERLIN 17: PAT. „Deutsche Allgemeine Zig.” donosi z Rygi, że 

peseł sowiecki w Rydze po krótkim pobycie w Moskwie powrócił do Rygi 
przywożąc ze sobą instrukcje co do stanowiska Rosji w Sprawie polsko- 
litewskich rokowań. Instrukcja obecna posła sowieckiego ma pozostawać 
w związku z pobytem p. Tarnowskiego w Kownie i z. propozycjami jakie 
przywiózł on tam w imieniu polskiego Ministerstwa Spraw Zag.anicznych 
p. Voldemarasowi. : 

KOWNO. 17.1 PAT. Organ ludowców «Lietuwos Żnios» podaje za 
prasą moskiewską wiadomość, że w związku ze zbliżającemi się rokowa- 
niami litewsko polskiemi poseł sowiecki w Kownie Arosjew wkrótce zo- 
sianie wezwany do Moskwy, skąd ma przywieść Woldemarasowi notę rzą- 
du sowieckiego w Sprawie wspomnianych rokowań. 

Redzzcja rąkopi sów miezamówiowych nje zwra ca. 

| Zadaniem rady jest opracowanie no- 
wego „li“ te jest ceremonjalu zwją. 2203-75 575577 55 III 

ао ца presizega Wyjaśnienia w sprawie linji Libawa-Romny 
ściśle tradycje historyczne. Zwycza- KOWNO, 17—l1. Pat. W związku z zarzutamsi łotewskiej prasy z po- 
jam cesarzy chińskich odprawił sam wodu zdjęcia szyn na linji Libawa-Romny „Lietuvis“ dowiaduje się, że 
osobiście doroczne nabożtństwo w władze litewskie nie zdjęły ani jednego metra szyn, które mają znaczenie 
olbrzymiej świątyni Konfune usza, dla ruchu libawskiego. Od:inek kolei Koszedary-Gajzuny, który łączy ma- 

, przy każdym wyjeździe każe przed gistralę wileńską z linją Szawle-Libawa pozostał rienaruszony i ruch na 
, Sobą sypać ma drogę złoty piasek. tej linji może być w każdej chwili podjęty. Usunięto tylko drugi tor po- 
| W kołach politycznych w Pekinie między Kiejdanami i Linkaiczami. «Lietuv s» korzysta z tej sposobności, 

przypuszczają, Ż£ ma przyśpieszenie ażeby zaatakować ostro prasę łotewską. Dziennik dopatruje się w  łotew= 
preklamowania dynastji mandżurskiej skiej kampanji prasowej ręki ministra Zaleskiego, dlatego, że w Genewie 
może wpłynąć zajęcie przez wojska minister mówił o potrzebach gospodarczych Libawy. Czang-Tso-Lina prowincji Szansi г ва P. Woldemaras wyjeżdża do Berlina nowanej przez generała Feng Hiu- 
Sianga. Ten sukces wojenny primo BERLIN, 17—l. Pat, Zbliżona de ministra Stresemanna „Taegliche 

* že powigkszylby terytorjum znajdują- Rundchau* podając ponownie wiadomość o przyjeździe premjera litew- 
<e się pod władzą Czang Tso-Lina skiego Woldemarasa do Berlina podkreśl:, że nietmiecko-litewskie rokowa= 
secundo zaś utrwaliłby autorytet przy- nia w sprawie eptantów toczyć się będą dalej w Kownie. Gdyby do chwi- 
szłęgo ceserza. W chwili obecnej zi- li przybycia p, Wołdemarasa do Berlina nie osiągnięto w rokowaniach 
mia wpłynęła na zawieszenie działań tych porozumienia, to i fak sprawa ta nie będzie przedmiotem rezmów 
wojennych, które należy się spodzit- między ministrem Stresemsnnem i premjerem Wołdemarasem, 
wać, wybuchną zdwojoną siłą z Konferen cj a Rz eszy Niemiecki ej. 
chwilą gdy premienie wieseunego 
słońca silniej przygrzeją. Wówczas BERLIN, 17.1. PAT. Konferencja pomiędzy rządem Rzaszy a premjera- 
się dopiero rozstrzygnie czy tron mj i ministrami spraw wewnętrznych i finansów 18 krajów związkowych 
Drakena obejmie zwycięski dotych« toczyła się dziś w dalszym ciągu: Z pośród wczurajszych referatów wiel- 
czas CzangeTso-Liu. kie wrażenie wywołał referat bawarskiego premjera dr. Helda, który zajął 

> VA WRROCZZCZIKKKEA zdecydowane stanowisko przeciwko wszelkim tendencjom i próbom unifi- 
Obrady międzynarodówki _ kacji i rozwijał myśl powrotu do państwa fedaracyjnego Bismarka, Prem- 

zawodowej jer bawarski wypowiedział się przeciwko istniejącej lego zdaniem obecnie 
: centralizacji gospodarki t 1ansowej | kredytowej w Berlinie. Wystąpienie 

| BERLIN. 17. IL PAT. Dzisiaj O premjera bawarskiego znalazło zdecydowane poparcie w przemówieniu 
_ godz, 10 rano rozpoczęły się w domu premjera Wirtemberskiego dr. Basilie. Natomiast przedstawi 'iele Saksonii, 
/ związków zawodowych obrady mię- Hesji i Turyngji wystąpili ostro przeciwko federacyjno-saparacyjnym ten- 
| dzynaredówki zawedowej, w których dencjom południowych krajów, wskazując na to iż rozwój wewnętrzny 

biorą udział także przedstawiciele za. Rzeszy niemieckiej zmierza do unifikacji. 
wodowych  sekretarjatów międzyna- 
rodowych. _ Wczoraj zarząd. między. Zamach na magazyn wojskowy. 
narodówki zawodowej przyjął na BIAŁOGRÓD, 17.-1. PAT. Niswykryci sgrawcy usiłowali dziś doko- 
swem posiedzeniu SprikczCa CA Nać zamachu na magazyn wojskowy w Ralja w pobliżu Bialocrodu. Ta- 

- działalneści za drugie półrocze kiejże próby zatmachu dokonano dziś również na magazyn wojskowy w 
roku oraz uchwalił program prac na Mladencvacz. Wartownik po wezwaniu podejrzanych osobników da cof- 
rek 1928. Pozatem rozpatrywał za” nięcia się dął egnia, na który osobnicy ci odpowiedzieli strzałami rewol- 
rząd sprawę prac przygotowawczych werowemi poczem zbiegli. Komendant warty zażądał pomocy policji, która 
drugiego kongresu między innemi wszczęła niezwłocznie pościg. 
sprawę reorganizacji pracy Oraz Spra- : : 
wę zwalczania wojny Г niebezpie- B dygnitarze policyjni przed sądem. 
czeństw wojennych. WARSZAWA (żel, wł. Słowa) Głośny proces wom? byłemu 

| Zaprzeczenie: naczelnikowi policji śledczej w Warszawie Ludwikowi Kurnatowskiemu o | nadużycia, który onegdaj się rozpoczęł w tutejszym Sdzie Okręgowym bu- 
MOSKWA, 17.1. PAT. Agencja dzi wielkie zainteresowanie stolicy. Sala sądu jest przepełniona. W pierw- 

| TaS8 zaprzecza wiadomościom, {ако- szym dniu po sprawdzeniu generalji oskarżonych odczytano akt oskarże- "by Papież miał otrzymać kopię Wyro- nia oraz przystąpiono do przesłuchania świadków. W drugim dniu trwało 
“ku Śmierci, wydanego na jego przez. również przesłuchiwanie świadków. Proces: potrwa prawdopodobnie dni 
| Sawiety. kilkanaście. 
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Sytuacja wewnetrzna w Sowietach, =— 17- !. 28. 
Zesłanie wodzów opozycji komu- 

nistycznej w „miesta nie stol oddalon= 
nyja" stanowi etap w dziejach So- 
wietów, który w przyszłości zostanie 
nazwany jako zakończenie okresu jed- 

ności partyjnej, Ferment wywołany 
przez opozycję pozostawił ślady, któ- 
rych żadna najbardziej wyszukana 
djalsktyka nie zatrze, Chwilowa likwi» 
dacja opozycji pozwala rządzącej 
grupie wewnątrz, w której również iste 
nieją tarcia i jedynie chęć utrzyma- 
nia się u steru władzy łagodzi anta- 

gonizmy, zająć się realizowaniem wy- 
tycznych opracowanych przez XV 

zjazd partji kemunistycznej* 

Realizacja  jeduakoweż wskazań 
zjazdu i szerokiego pregramu «budo- 
wy socjalizmu w Rosji» napotyka na 
znaczne przeszkody. Najważniejszą 

niewątpliwie jest ostry kryzys gospo- 

darczy jaki przeżywają Sowiety w 

chwili obecnej. Polityka zagraniczna 
Moskwy i zmiana nastrojów ma ca- 
łym globie ziemskim w stosunku do 
Bolszewji doprowadziła do tego, że 
nadzieje na uzyskanie niezbędnych 

kapitałów zagranicznych są minimal- 

ne, a bez nich nie może się dźwi- 

grąć przemysł sowiecki który teraz 

dopiero po 13 latach; w niektórych 
dziedzinach osiągnął poziom przed- 
wojennej produkcji. 

Wielki program idustrjal zacji, na 
który pokładano wiels nadziei i od 

zrealizowania którego uzależniają bol- 

szewicy szybkie opanowanie wsi s0- 
wieckiej, drogą wzmożenia wymiany 
towarów pomiędzy miastem a wsią i 

w tem sposób podniesiecia ogólnego 
stanu gospodarczego, wobec braków 

kapitałów zagranicznych na długo po: 
zostanie w sferze marzeń polityków 
sowieckich, Aby wyjść z tej trudnej 

sytnacji i choć w części złagodzić 
kryzys gospodarczy, rozpisano dwie 
pożyczki wewnętrzne; industejalizacyj- 
ną i włościańską. Pożyczki te w pew- 

nym stopniu mają wypełnić lukę w 

braku kapitałów i choć w części przy- 
czynić się do zrealizowania uprzednio 
nakreślonych zamierzeń. Sama nazwa 
pożyczek wskazuje na jakie cele są 
ous przeznaczone. Kłopot (jednakże z 

tem, że nie bardzo kto chce w Rosji 
swoje oszczędności lokować w. _pa- 

pierach państwowych. Jedni chłopi. 

którzy posiadają jakie takie eszczęd- 

ności w czerwońcach, wolą konserwo- 

wać w cholewach niż kupować Sobli- 
gacjs pożyczek sowieckich, gdyż nie 

mają zaufania i są usposobieni do 

rządów sowiackich wrego. Te nastro- 
je opozycyjne wsi sowieckiej wyraża- 
18 się jeszcze w niechętnym stosunku 

do urządzeń sowieckich. Znamiennym 

fest fakt, stwłerdzeny przez prasę se- 

wiecką, że ludność wiejska wol, na- 
bywać i sprzedawać kugcom prywat- 

nym aniżeli udawać się de koopera- 

tyw sowieckich, Urzędowi publicyści 

sowieccy tłómaczy to zjawisko wadli- 

wością aparatu sowieckiego. 
Wislka kamipanja gospodarcza tk. 

zw. „chlebozagatowok* polegająca 
na skupowaniu zboża przez organy 

handlu państwowego | kooperaiywy 

sowieckie, przeznaczonego w znacz- 

nej części na exgort, zawiodłą oczeki- 
wania ekonomistów sowieckich. 

Prasa sowiecka eskarża przede-. 
wszystkiem aparat handlowy sowiec- 

ki, który w cżas nie poczynił odpo- 

wiednich przygotowań a obecnie wy- 

kazuje bierność i ospałość. Kospera- 
tywy sowieckie, które winny byłyby 

być w tym czas'e pełne zboże, świecą 
pustkami, punkty zborne na stacjach 
kolejowych ulokowane zostały wzdli- 
wie. i nie zawierają odpewiednich urzą- 

dzeń, ceny. na zboże nie zastały usta- 

lone. Ponadto zachowanie się so- 
wieekiełt urzędników jest niesłychane. 
Traktują oni włościan dostarczających 

50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe 
świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagranic:ne 
o ao drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 704 + 

Tie 

  

Zjazd prezesów urzędów ziem- 
skich. 

WARSZAWA, 171. PAT. W dal- 
szym ciągu obrad odbywających się 

zboże nmiżej krytyki, biurokratyzm 
sprawia, że za sprzedane zboże chłop 
musi sporo czasu Stracić aby uzy» 

Skać paleśność, Wszystko to sprawia, gbęcnie w Ministerium Reform Roi- że obok  kooperatywy sowieckiej nych pod przewodnictwem p. Mini- 
„czastnik" załatwia świetne interesy i stra prof. dr. Witelda Staniewicza 
chłop woli mu sprzedać bo zara: na Złazdu prezesów Okregowych urzędów ё iemskich w dniu 16 stycznia r. b. miejscu otrzyma pianiądze, nabędzie е у 
co mu jest potczebne i nikt mu nie w godzinach popołudniowych pp. Prezesi Okręgowych Urzędów Ziem- 
potrąci z należności na poczet pó- skich eraz dyrektorzy centrali i od-. 
życzki „dla umocnienia wiejskiego działu Państwowego Banku Rolnego 
gospodarstwa” jak to czynią sowięce Udzielili wyjaśnień w sprawach wy- kie organa handlowe, konania planu prac i budżetu w ro- 

: ku 1927. zem p. Mi r 
Niepowodzenia kampanji „chlebo. pewne fstmiejące braki zek 

zagotowok“ ujawniły; siłę elementów Urzędów Ziemskich podkreślając rów* 
kapitalistycznych na wsi sowieckiej. Necześnie efiarność i dobrą wolę pp: 
Prasa sowiecka przyznaje to otwarcie, vmi so W nejbliżs się — 

ы ; Zym Cza- 
a awk. poj sie wszelkie dztyczasowe sielomoje: 

g: LAW! W mia, co wpłynie na dalszy rozwój 
Bolszewji. Jest ona jednak niezmier- prac nad przebudową ustroju rolne- 
nie utrudniona wobec nastrojów wsi go. W drugim dniu Zjazdu obrady 
i wobec nieprzygolowania — na co trwają w dalszym ciągu. 
zwala winę prasa sowiecka — odpo- _ Rewjzyta niemieckich sier 
wiednich czynników sowieckich, Tak przemysłowych. 
ważna np. kwestja wymiany towarów WARSZAWA. tel. wł. Słowa 

pomiędzy wsią i miastem kuleje o- Przyjazd delegacji niesieckych = 
gromnie. Cały szereg fabryk i trustów gospodarczych do Warszawy ozna- 
sowieckich nie wykonał planu pro- czuno na dzień 27-go'stycznia, będzie dukcyjnego i wobec tego sowizckie to rewizyta niemieckiego Lewiatana 
placówki handlowe wzamian za zbo- 72 Wizytę pelskich przemysłowców w › Berlini iu r. ub. е %е i produkta gospodarki rolnej nie ASA m aa 
mogą dostarczyė produklow przemy- į zabawi w Warszawie dwa cn; oprócz 
słowych. Następnie wielką rolę ode- przyjęć prywatnych przewidziane są 
grywa jakość fabrykatów. Wieś rosyj. dwa rauty u Ministra Spraw Zagra: 
ska usposobiona jest do własnej krą- Ticznych i u posła niemieckiego... (1) 
jowej produkcji sceptycznie i woli ua» Obiad w Posęlstwie polskiem 
bywać fabrykaty zagraniczne. . w Moskwie. 

Polityka wewnętrzna Sowietów _ MOSKWA. 17,1, Pat. Post! Rze- 
zmierzająca ku opanowaniu wsi so- Czypozpolitej p, Patek wydał wczoraj 
wieckiej za bazę obrała sobie biedo- data ogł na eg A С ч o Spraw zagranicznych p. Czi. 
Z CN czerina obiad, ue aš Sosaił row 

BSA nież zaproszeni zastępcy p. Cziczeri- 
Cika wydany z okazji dziesięciolecia na L twinow i Kerachan, członkowie 
zapowiedział szereg ulg podatkowych kolegium Stomoniaków i _ Rotstein 
anulując znaczną część zaległości z ai i i mis ein run 

Zi e! Wa lać poprzednich, Jest to manewr obli- dy bił wa: a Jawie Francji 
czony na pozyskanie szerokich warstw Włoch, Niemiec i Turcji oraz przez 
średniaków, którzy precentowo stane- posłów Danji, Finlandji i Estonii. 
wią od 40 do 50 proc. całego zaludnie- Ambasador japoński nie mógł być 
nia. Również znaczne ulgi poczyniono ai S S A weż 

chi abiego Gato. ob e- Baigė wiejskiej asygnując dodat* gzie wzięli też udział wszyscy człon- owo sumę 10 miłjonów rubli na kowie poselstwa polski:go. 
urządzenia gospedarstw rolnych dla 
tej kategorji chłopów. Ulgi i ułatwie- 
nia dła sredniaków mają jednakże 

skutek dla bolszewików mieeczekiwa- 

Nowy dyrektor poczty w 
Gdańsku. 

GDAŃSK. PAT. "W dniu dzisiej- 
ny, zamiast związywać masy sredniac- roi d as os 
kie z rządem i ustrojem sowieckim czypespolitej w Gdzūsku p. Zakrzew - 
z tej warstwy rekrutują się spore ka- ski, zajmujący. dotychczas to samo 
dry nowych kułaków wiejskich. stanowisko w dyrekcji poczt i tele- 

Wieś sowiecką z jej nastrojami pm Bydgoszcay. soros 
jest nielada orzechem do zgryzienia spolitej a dia RZ 
dla polityków sewieckich. Ten stan nartowicz przeszedł z powodu prze- 

rzeczy w Bolszewji skłonił między kroczenia granicy wieku w stan Sro- 
innemi Cik de odroczenia wyborów Czyūku. 
do rad miejskich i wiejskich do je- Zagadkowe zabójstwa i samot 
sieni roku 1928, bójstwo. 

Jeżeli do tego wszystkiege doda- WARSZAWA, (żel. wł. Słowa) 
my fiasko kampanji antyreligijnej i Na terenie województwa Stanisławow- 
„wzrost religijności w społeczeństwie Skiego zaszedł niezwykły” wypadek: 
rosyjskiem zwłaszcza na wsi, obraz do lokalu policji powiatowej w Ocho- 

rowszczyznie wszedł pesterunkowy 
stosunków wewnętrznych na tym od- pająk i bez słowa wyjeśnienia zastrze- 
tinku frontu sowieckiego będzie mniej lił dwóch przodowników policji Szeli- 

więcej kompletny, A trzeba dodać, że gówskiego i Sobolewskiego następnie 
wnętrzna polityka sowiecka mastą- WyStrzałerm z rewolweru odebrał s0- 

dzi jest ace na wieś. bie życie. Powodem całego zajścia był 
„,_ fakt, iż posterunkowy był niedawna 

Tam bowiem zostaną roztrzygnięte ukarany dyscyplinarnie  jednodnio- 
zagadnienie dalszej ewolucji na dro- wym areszt*m. (2) 
dze drobno burżuazyjnych odchyleń ‹ 2 : 

jakby to nazwała wykluczona opa- 
zycja komunistyczna. Sz 
ЕРХОНИОРЮТЕЕНННЕЕЯ Z ZCCESTRZAOORIKSAOACIE | 
Czescy lotnicy w dezercji. 
HRUBIESZÓ w, e, Pat. Ё 

stycznia w godzinach wieczornych QQ; MIA 2 ' 
ш;цаошах obok wsi  Jądrzejówka 4) 70% 3 odpisami świadectw | 
gminy Miętkie pa Hrubieszowskie- 9 do Związku  Rewizyjnego / 

0 z powodu defektu motoru samo- $ Polski L й 
tot cidióioodiij na którym dwaj $, skich Spółdzielni Rolni 
wydaleni z czechosłowackiej lotniczej © czych, Wilno, Jagiellońska 3 
szkoły wojskowej żełnierze Edward 208030 > 
Mika i Franciszek Marek uciekli pra. 81—0 
wdopodobnie w celu udania się do ="MĄSŁO deserowe © m. Dzikuszki 
Rosji Ia kiai a> b nim : mów Piw a 

i o tej pery nie dał J. ZWIEDRYŃSKI. 
As I R ak DEO este 28, tel. 12—24, 

        

Г pracownik z 
P oszukiwany wykształceniem T prawno-ekonomicznem lub handio- 4 wem, z gruntowną znajomością bu- 
chaiterji oraz praktyką, Nieprzekro- 4 czony 35 rok życia. Wynagrodzenie p/g kwalifikacji, stanowisko do obję: 4 cia zaraz. Zgłoszenia pisemne z ży- | 
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Na szachownicy Wyborczej, 
Obrady Rady Naczelnej Związku Ziemian 
WARSZAWA, (żel. wł Słowa). Dziś w środę odbędą się obrady 

Rady Naczelnej Związku Ziemvan b. Kongresówk. Na posiedzeniu będzie 
rozpatrywana sprawa czy iść z Komitetem Zachowawczym czy też wyłą- 
czyć się z solidarności konserwatystów i pójść z Stronnictwem Chrzešei- 
jańsko Narodowem: 

Rada Naczelaa Związku Ziemian b. Kongresówki nie będzie miała 
wpływu na Poznańskie, gdzie tamtejsze Stronnictwo  Chrześcijansko-Naro- 
dowe zainicjowało listę grorządową, ani też ma Małopolskę Zachodnią, 
Wschodnią i Kresy, 

Ks. Janusz Radziwiłł u Marsz. Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 171. (żel. wł. Słowa). Korespondent ;wasz dowiadu- 

je się, że Marszałek Piłsudski przyjął na dłuższej audjencji w Belwede 
rze ks. Janusza Radziwiłła. Podczas rozmowy poruszone były najaktual- 

niejsze zagadnienie wyborcze oraz ustalenie mazwisk wybitnych członków 
obozu zachowawczego na liście Bloku Współsracy z rządem. () 

Burzliwe obrady Bloku Mniejszości, 

SŁ ONY 0 

Z nad morza Białego do Wilna. 
Powrót księży z czerwonych ka. wszystkich radnych. Wsksiek aresztu 

zamatów. ks. Cimaszkiewicz zostaje zwelaiony 
i wyjeżdża do Leningradu. 

RE ME o E Tu decyduje ostatecznie poświęcić 
cu do Polski, va osawo, 32-ch sję służbie Bożej, do czego czuje po- 
rodaków, więzionych przez długi sze- wołanie od lat najmłodszych. 
reg miesięcy w więzieniach sowiec- Trudności piętrzą się, gdyż w cza- 
kich, nadeszła druga — o powrocie sję tym seminarjum duchowne nie ist- 
księży, juljana Cimaszkiewicza i Ka: meje i studja teologiczne odbywać 
zimierza Sskołowskiego, z których irzępą grupowo, drogą prywatną jed- 
pierwszy od kilku już dni znajduje nocześnie pracującina chi:b. K lku- 
się w Wilnie. kx ‚ Mastu kandydatów dożstanu duchow - 

Ks. Juljan Cimaszkiewicz udzielił nego, wśród których jest obecny ks. 
nam chwilkę czasu aby o swoich i Cimaszkiewicz, pod _ kierownictwem 
cudzych przejściach opowiedzieć. Na wielce zasłużonego ks. doktera Rut. 
wstępie udziela nam trochę danych kowskiego przygotowuje się gorliwie 
tyczących własnej biografji i ególnych go stanu kapłańskiego. 

_ W tych trudnych warunkach stu- 
dja irwają aż do października 1925 r, 

WARSZAWA 17.1. (Żel. wł. Słowa) 
Dziś do godziny 5-tej rano toczyły 
się obrady bloku mniejszości naro- 
dowych przy udziale żydów, Ukraiń: 
ców, Niemców i Białorusinów. L twi: 
mi byli nie ebecni i ich udział w Blo- 
ku mniejszości jest jeszcze niepewny. 
Niezależnie od tego toczyły się obra- 
dy przedstawicieli partji ukraińskich 
z przedstawicielami Ukraińskiego Ko- 
mitetu Wyborczego na Wołyń, Chelm- 
szczyznę i Polesie. 

Narady misły ma celu ostateczne 
przygotowanie akcji wyborczej «i uło- 
żenie listy państwowej, która ma być 

Obrady mniz]szości) narodewych 
były bardzo burzliwe. Według po- 
głosek epór szedł głównie o manda: 
ty. Mianowicie Niemcy domagali sig 
przyrzeczonego im przez Ux<raińców 
mandatu w Mał polsce Wschodniej 
oraz mandatu senackiego z listy Okrę- 
gowej w Łodzi. Sprzeciwili się temu 
żydzi utrzymując, że Niemcy nie po- 
wiani dostać mandatu w Małopolsce 
Wschodniej, zaś żydzi są liczniejsi 
w Łodzi i im sią mależy pierwsze 
miejsce. Da ostateczaego porozumie- 
nia jeszcze nie doszło i w ciągu dzi- 
siejszego ranka żadna lista do @Ю- 

zgłoszona do Głównej Komisji Wy- wnej Komisji wyborczej nie wply- 
borczej. nęła. (2) 

. OBUGREGCZERŁA 
Technika kampanji wyborczej. 

Z dnierń 16 stycznia upłynął pierw- 
szy okres przedwyborczy, zapoczątko- 

wany dekretem Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej rozpisu'ącym wybory de 
Sejmu i Sznafu. Mianowicie dzień 
ten był ostatecznym terminem składa- 
nia reklamacyj w przedmiocie nieu- 
mieszczenia w  Spisia wyborców, 

wzglądnie. umieszczenia osoby, nie 
posiadającej do tego kwalifikacji, a 
tem samem skrystalizowały się też 
ostatecznie kadry przyszłych wyber* 
ców do Szjmu i Senatu, 

Jeśli chodzi © dane statystyczne, 
to naogół zainteresowanie wyborami 
wśród szerszych, niezaangażowanych 
politycznie warstw ludności jest nikłe. 
Dość wspomnieć, iż w przeciągu dwu* 
tygodniowego okresu sprawdzania list 
wyborczych do soboty dnia 14 b. m. 
tzn. do przedostatniego dnia spraw* 
dzania Ilst frekwencja w jednej z ob- 
wodowych komisy| miejskich za cały 
czas wyniosła, nie mniej ani więcej 
tylko... pięć osóbl Jednak, jak nas 
poinformowano ze źródeł miaredaj- 
nych, w stosunku do przeszłych wy- 
borów z roku 1922 widać w tej dzie- 

dzinie pewien posięp. Jak dotychczas, 

zdradziło swe zainteresowanie do wy: 
borów, sprawdzając listy — od trzy- 

dziestu do pięćdziesęc u procent wy- 
borców, czvli przeciętnie biorąc, prze- 

szło jedna trzecia uprawnionych do 
głosowania. W tej liczbie najwięcej 
mamy przedstawicieli średnięzamożnej 
inteligencji miejskiej, Wśród warstw 
robotniczych daje sią zaobserwować 
natomiast zainteresowanie w tym kle- 

runku przeważnie w eśrodkach, pod- 

ległych po części wpływom polityku- 

jących związków zawodowysh. Ogół 

robotników jest tu raczej biernym. 

Tak samo warstwy włościańskie, wśród 

których gorliwa agitacja wywrotowa, 
jak widać nie trafia na grunt podatny, 
pomimo obfitych poczęstunków i czę- 
stych libacyj „wyborczych“, 

Mniejszości narodowe interesują 
się wyborami najwięcej. I tak naprzy* 
kład, ogół zrzeszonych przeważnie w 
różnych organizacjach wyborców ży- 
dowskich sprawdził spisy wyborcze 
w 90 ciu wysadkach na sto. Tłoma- 
czy się ten f kt tem, iż każda z tych 

  

warunków życia i prześladowań w 
obecnej Rosji. ; 

Ks. Juljan Cimaszkiewicz urodzo- 
ny na terenie obseuej Łotwy (Balbi- 
nowo, teraz Indra) ukończył w Wil- 
nie gimnazjum poczem wydział praw- 
ny uniwersytetu  pioirogradzkiego. 
Studjując srawo nie (racił kontaktu z 
Wilnem, Ewakuacja zanosi ga do 
Moskwy, gdzie już w roku 1919 pia- 
stuje stanowisko naczelnika wydziału 
handlowego drogi żelaznej Rygo-Or- 
łowskiej. 

Lata udręki i prześladowania. 

Rok 1921 rozpeczyna lata udręki 
i prześladowania. Oskarżony © agita- 
cję antysowiecką trafia w Ore do 

organizacyj przez specjalnych kontro- więzienia, lecz szczęśliwym zbiegiem 
lerów sprawdzała, czy każdy z jej okoliczności nie na długo. Areszt ten 
członków znajduje się na liście, oraz wywołany został bezsilaą złością ko 
wnosiła ewentualne reklamacje. Ilość munistów z powodu obrania do Ri- 
reklamacyj w poszczególzych obwe- dy miejskiej Orła—wyłącznie bezpar- 
dach była rozmaitą. Niektóre obwody 
miały ich kilkaset. 

Obecnie komisje poszczególnych 
obwodów wybzarczych sprawdzają li- 
sty wyborców, z uwzględnieniem 
wniesionych już poprzednio reklama: 
cyj. O wynikach zostanie powiadę- 
miona O<ręgowa Komisja Wyborcza 
Nr. 63 obejmująca tereny m. Wilna 
oraz powistu Wileńsko-Treckiego:z 
przewodniczącym p. W. Dmochow- 
skim ma czele, która tu komisja roz- 
strzygnie wszystkie kwestje sporne w 
tej dziedzinie. 

Po zakończeniu dopiero tej syzy- 
fowej pracy przygotowawczej w tech- 
nice organizacji wyborczej — nastąpi 
okres czynności właściwych komisyj 
ebwodowych — w przepisanym usta- 
wowo terminie zbieranie głosów de 
urn, które, jeśli wierzyć niektórym 
pismom, za przykładem szeregu kra- 
jów Europejskich —— mają być dweja. 
klego rodzaju: dla mężczyzn i dla 
kobiet oddzielnie, a to w celu prze- 
prowadzenia statystyki stopnia zainte- 
resowania się kebiet polityką i wybo- 
rami w szczególności, P. 

Agitacja Hramady i P. P, S, na prowincji. 

Wiadomośc! nadchodzące Z po 
wiatów - nadgranicznych  stwierdzeją 

niesłychanie intensywną agitację b. 

proćes przywódców Hramady w Wil- 
nie. Oskarżeni Hromadowcy przed- 
stawiani są jake męczennicy za lud. 

tyjnych — inteligentów, a w ich licz- 
bie i na czele ks, Cimaszkiewicza. 
Wybór ten, przęgrowadzony zresztą 
w myśl obowiązującege prawa, po- 
woduje (już nie w myśl prawa) areszt 

kiedy to w jednej z kolenji katolic- 
kich pod Odzsą otrzymuje ks. CI- 
maszkiewicz święcenia kapłańskie, a 
następale nominację na wikarjusza w 
Moskwie 

Aresztowany po czynie Kowerdy. 
Zaczyna sig ciężka praca duszpa- 

sterska w kolonji katolickiej. Strzały 
ma dworcu warszawskim 2 VI, 1927 
r, głośnem echem oabijają się w 
całej Rosji. Więzienia przepełniają się 
wskutek masowych aresztów prze” 
prowaczonych 9, 14 1 23 czerwca r.ubs 

Razem z ianymi irafia ks. Cimas2- 
kiewicz do osławionych Butyrek. W 
geli przeznaczonej dla 24 osób, sier 
dzi Ó3-ch, w strasznych warunkach 
hygjeaiczaych. 

Akt oskarżenia skonstruowany na 
podstawie 122 art. Koaeksu bolsze- 
wiki go przewidującego katę av io- 
ku więzienie, „wzmocniony* zostaje 
art. 58 (szpiegostwo). 

w myśl art. 122, oskarżene za* 
rzuca ks. Cimaszkiewiczowi wykłada” 
nie religii w szkolach sewieckich, co 
jest zakazane. Oskarżenie to władze 
sowieckie popierają kaaonem Košcio- 
ła katelickiego (Nr. 2319) opićwają* 
cym, że rodzice, którzy uiGsą. dziEci 
swoje do chrziu u duchownych aka- 
tolickich, wzglęunie oadają je na wy* 
chowanie akatolikom podlegają ек5- 
komunmice (zastrzeżonej B.skupowi). 
Czyli u według interpretacji władz 
sowieckich wywiera się przez to swo- 
jego rodzaju „teror* aa; ludność. Ja- 
ko powód dó oskarżenia o szpiego- 
stwo „posłużyło utrzymywanie stosun- 
kÓW z pracownikami konsulatu pol- 
skeigo, przychodzącymi służbowo do 

Blok Współpracy z Rządem w Nieświeskiem, 
W Nieświeżu zawiązał się Blok 

Współpracy z Rządem który utwo- 
rzył już swój komitet wyborczy. Do 
Bloku zgłosiły akces Wyborczy Ko- 
mitet Ziemiański, Związek Nauczy- 

Karaimi zgłosili akces do Bl 

Zar'ądy gmin karaimskich w Wil- 
nie i Trokach zgłosiły w dniu wczo- 

Kalendarzyk wyborczy. 
22 atycznia. Ostateczny termin zgłasza 

nia sprzeciwów przeciwko reklamacji o wy- 
kreśfeniu ze spisu (art. 37 ust. 1). 

24 stycznia. Zgłaszanie państwowych 
fist kandydatów (art. 58 ust. 1). 

26 stycznia. Obwodowe komisje wy- 
borcze przesyłają okręgowym komisjom wy- 
borczym dwa egzemplarze spisu: wyborców 
art, 39 ust. 2). 

30 stycznia. Obwodowe komisje wy* 
borcze przyjmują nspływające sprzeciwy 
przeciwko wykreśleniu ze spisu wyborców 
i przesyłają je dodatkowo do okręgowych 
komisyj wyborczych (art. 39 ust. 3). 

1 lutego. Kandydaci z list państwowych 

człenków białoruskiej Hramady i agi- Pezatem agitacja głównie skierowana składają na ręce przewodniczącego pafistwo- 

tatorów Zw. Zawodowega Robotni- 
ków Rolnych, który jak wiadomo iest 
ekspozyturą P. P. S. Agitatorzy Hra- 
mady za główny atut 
obrali sobie niektóre niedociągaięcia 

miejscowej _ administracji. ależy 

stwierdzić, że agitacja ta znzjduje 
posiuch. Drugim nie mniej ważnym 
atutem agitacyjnym jest zbliżający 819 

jest w kierunku wzniecenia antagc= 
nizmów klasowych. «Zrebić porządek 
z obszarnikami i intel gencją»: jest 

tacyjnych zarówno Hromadowcow 
jak agiratorów P. P. S., która stara 
się przelicytować radykalizmem Hra- 
madę. 

   

wej komisji wyborczej oświadczenia o 
dzie na ubieganie się o mandat oraz stwier- 
dzenie, że kandydąt uważa się za obywate- 
la polskiego i że wedje swej najlepszej wie- 

agitacyjny stałym leitmotywem przemówień agi- dzy posiada blerne prawo wyborczej (art. 
59 ust. 1). 

3 luiego. Jeneraloy komisarz wyborczy 
ogłasza w <Mouitorze Polskim» państwowe 
listy _ kandydatów (art. 60 ust. 1). 

Zgłaszanie okręgowych list kandydatów 
(art, 44 ust. 1): 

cielski, Związek _ Rzemieślników 
Chrześcjan, Komitet Wybarczy Pa- 
refjalmy oraz delegacja Zjazdu Samo- 
rządowego. 

oka Współpracy z Rządem. 
rajszym akces do Bloku W spółpr. 
z rządem Marszałka Piłsudskiego. 

KRONIKA WYBORCZA. 
— Sprostowanie. P. Fr. Stą. 

żowski madsyła następujące pismo; 
Na mocy Ustawy prasowej ogło- 

szonej w Dzienniku Ustaw Rzeczy: 
pospolitej Polskiej Nr. 45, poz. 398, 
art. 32, proszę 0 następujące spro- 
stowanie: 

Nieprawdą jest. by ua wiecu P.P, 
S. w dniu 15 I. 28 r. wymknęło mi 
się, że ideałem stosunków Pafństwo- 
wych jest Rosja Sowiecka, gdyż o 
Rosji Sowieckiej wcale nie mówiłem, 
a gdybym mawet mówił nie mógłbym 
jej pochwałać, gdyż jestem przeciw- 

3g0- nikiem ustroju tego Państwa, tem 
samem i partija P.P.S. nie może po- 
ch .alać tego ustroju. ; 

— Wiece wyborcze. Krajowe 
Stronnictwo <Zjednoczen e» zwołało 
większe wiece w pew. Święcizńskim, 
w Łyntupach i w Kemajach. Na każ: 
a wiecu było okołe 200 uczest- 
ników. i 

kancelarji kościelnej, 

Na Sołówki i w kazamatach lo- 
dowatego morza. : 

W dniu 18 listepada 27 r. „Oto 
boje sowieszczanje” kolegjum G.P,U. 
wydało wyrek—trzy lata katorgi w 
Sałowkach na wyspie morza Białego. 

Rozpoczęła się więc podróż dłu: 
ga poprzez głębokie lasy półaocnej 
Rosji w ciemne przestrzenie. Pedróż 
to była straszaa. Znikąd—epowiada 
mam ks. Cimaszkiewicz—spodziewač 
sę nie meżna wybawienia. Już pod- 
czas rozmów w towarowych wago- 
nach, gdzie pospołu jechali wszyscy: 
zbrodniarze, przestępcy różaego auto> 
ramentu, dowiedziałem się jakie okrop- 
ne są warunki więzień ma wyspach 
Sołowieckich i w Kiemiu na brzegu 
morza Białego. Uciec z tamtąd jest 
prawdziwera niepodebiefistwem, 

Partija zesłanych przybywa nad 
brzegi morza Bałego. Był to okres 
strasznych mrozów. Z tego też po- 
wodu nawigacja jest wstrzymana, O 
podróży morzem na wysgy mowy 
narazie być nie może. Wszyscy po- 
zostają w Kiemi, gdzie się mieści 
czasowy obóz karny. 

Popłynęły ciężkie dnie żmudnej 
pracy wśród lasów, mrozów i... wro” 
gów. Od świtu do nocy trzeba było 
ładować belki, wozić wodę, taezać 
beczki z naftą Ludzie tam wyglądali 
jak cienie. Zdawało się, iż cierpienie 
usunęlo z ich twarz wszystkie czło- 
wiecze cechy. Trzymani jak bydło w 
okropnych warunkach, niedokarmiani, 
maltretowani przez dezorców—poru- 
szali się jak manekiny. Po dłuższym 
pobycie w Kiemi ksiądz C maszkie- 
wicz za dobre Sprawowanie... został 
stróżem nocnym składów spožyw- 
czych, ce uważane było powszechnie 
za nie byle jaką ulgę. 

Niespodziewany dzień 'wyba- 
wienia. 

Przyszedł dzień Nowege Roku, a 
z nim wybawienie, w tym bowiem 

dniu zawezwane do kancelarji ks. 
Cimaszkiawicza „z rzeczami”. W 
chwilą gotem przybył hydropłanem z 
Sołowek ks. Kazimierz Sokołowski 
poczem obydwaj, pod ochroną «spec- 
komweja» oaesłani zostali do Mh- 
ska. Nie wiedząc nic o decyzji wy- 
dania Polsce jechali obaj księża nie 
przypuszczając nawet, że jadą po raz 
ostatni koleją sowiecką, 

Mińsk, czwarty styczeń—kilka dni 
oczekiwań w lochu GPU, kilka w 
więzieniu. Tu dopiero konsul Pelski 
p: Kolankiewicz w obecności przed- 
stawicieli władz więziennych oznaj- 
mł zgnębionym  radośną nowinę. 
Jeszcze moc w więzieniu i 11 b. m, 
ostatni etap, M ūsk—Kolosowo. Wy- 
zwoleni od towarzystwa straży 80- 
wieckiej wchedzą męczennicy za wiarę 
i cywilizację na ojczystą ziemię. 

Na ojczystej ziemi. 
Następuje gorące powitanie przez 

Starostę Baranowickiego p. A, Kul- 
wiecia dowódcę edcinka KOP. i prze- 
jazd do Baranowicz. Tu już witają 
przybyłych Staresta miejscowy p. A. 
Kulwiec i ks. dziekan Ż:browski. 

Przybywają na powitanie uczestnie 
cy odbywającego się właśnie zjazdu 
dekan:lnego, a ks. prałat Sawicki, 
wikarjusz generalny przemawia gorąco 
imieniem J. E. ks. Biskupa Łoziń- 
skiego. 

Koniec męączarniom, koniec okrop- 
nego bytowania w zimnych barakach, 
odżywiania się czarnym niedopieczo- 
nym chlebem i zupą, . pospolicie 
„bałandą* zwaną. Księża Cimaszkie- 
wicz i Sskełowski wiócili, als wszyst- 
kie więzienia sowieckie mieszczą w 
swoich murach niejednego jeszcze 
księdza. 

W samym obozie Sołowsk czeka 
na wybawienie 12-tu, a w Kiemi 
trzech, a z nich dwóch ciężko cho- 
rych. Być może przyjdzie czas, a pi- 43 
Sać będziemy i o ich poeg | 

Motywy degradacji generała Gajdy. 
PRAGA 17.1 PAT. Czechosłowackie biuro prasowe po- 

daje: Wyższa komisja dyscyplinarna przy ministerstwie obrony 
narodowej ogłosiła orzeczenie w sprawie b. gen. Gajdy recte 
Geidl Orzeczeniem tem gen Gajda skazany został na degra- 
dację i zmniejszenie emerytury o 25 proc. Orzeczenie to moty- 
wowane jest tem, że obwiniony postępowaniem swem naruszył 
obowiązki wysokiego funkcjonarjusza państwowego. Między 
innemi uznano b gen. Gajdę za winnego następujących czynów 
1) zabiegania o przyjęcie go do armii sowiecsiej w momencie, 
gdy stosunki pomiędzy Czechosłowacją i Rosją Sowiecką były 
naprężone, 2) oświadczenia pułkownikowi sowieckiemu Krako- 
wieckiemu iż może mu dostarczyć informacyj o charakterze 
wojskowym ze szkoły wojennej w Paryżu, gdzie Gajda studjo- 
wał oraz dostarczenia temuż Krakowieckiemu dwóch zeszytów 

acy z francuskiemi studjami wojskowemi w celu skopjowania ich, 
3) utrzymywania od maja 1923 roku stosunków z Czechosło 
wackiemi ugrupowaniami faszystowskiemi, 4) ujawnienia w roku 
1926 zamiaru przygotowania zamachu stanu. 

Sensacje 0 pojedynku Mussoliniego. 
RZYM, 17 I. PAT. (Stefani) Wychodzący w Zagrzebiu «Hivącki Narodni Glas» 

RE wiadomość o rzekomym pojedynku Mussoliniego ze szwagrem 'róla włoskiego 
pt. Calwi Bergolo. Powodem pojedynku był podobno fakt, że Mussolini chciał wybić 

na nowych monetąch dwulirowych pęki rózeg liktorskich na odwrotnej zaś stronie swo 
ją podobiznę z napisem: <M"ssolini dux». — Król sprzeciwił się temu projektowi Mus: 
soliniego oraz miał go prosić o porozumienie się w tej sprawie z następcą tronu, który 
z kolei zapytał podobno o radę kpt. Calvi Bergolo. Ten ostatni również sprzeciwił się 
zamiarowi Mussoliniego przyczem miał go obrazić, co doprowadziło do pojedynku, 
w którym Mussolini odnió:ł rzekomo ranę 

«Giornale d'italia» podaje fę wiadomość z Zagrzebia, przyczem pisze: Nie będzie- 
my poteplali tej głupiej bajki, ogłoszonej przez pismo jugosłowiańskie, to znaczy przez 
pismo kraju, w którym poczucie odpowiedzialnoścj politycznej winuoby być w tej chwili 
Silniejsze niż kiedykolwiek. Nie osądzamy tej sprawy tak, jak sądzić się powinno to, co 
ma chociaż odrobinę sensu i poczucia odpowiedzialności, nawet to co jest tendencyjne. 
Nie można jednak sądzić tego, czego z powodu olbrzymiej głupoty nie można nawet 
zdefinjować jako kroku antyfaszystowskiezo lub antywłoskiego, Chodzi w tym wypadku 
o bestjalską złośliwość przechodzącą granice wyobrażni. 

10-tysięczny tłum linczuje więźnia. 
FLINT (St. Michigan) 17 I PAT. Po aresztowaniu osobnika oskarżonego o porwa= 

nie 5 letniej dziewczynki 10-tysięczny tłum otoczyt więzienie z zamiarem zlinczowania 
więżnia. Włedze więzienne musiały uciec się do użycie gszów łzawiących dla rozpro- 
szenia tłumu, który został ostatecznie odparty przez wojsko. » 
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miara i harmonia. Sportowym jdea-| 
em teraźn ejszym jest—rekord. Sport 

Temi dniami machnął gdzieś pió- Przed wojuą był to „przybytek* 
rem jeden z najlepszych obecnie nies najsopularniejszy i najmodniejszy. 
mieckich feljetom stów, czystej krwi Tam się szukało kokot najbardziej 

ECHA BERLIŃSKIE, 
Bstlina najbardziej nie lubią ci, co 

platz, między O anienburger Thor a pauzach jeść lody i przyglądać się— 
Spittelmarki? Kaajpy z piwem dla konkursom i <zap”som». 
przybyszów z prewincji i ulicznice _ Sportpalastl Od czasu do czasu 

stolicy nad Szprewą ani przedwojen- 

nej ani powejennej—nie znają. 

Powtarzają za panią matką pa- 

„cierz: „Brzydkie, nudne, sztywne mia- 

sto..." Pfuj, B=:linl i 

Czem jest Berlin dziś—po wojnie 

— mewiem. Dziś się jeździ zagrani - 

cę nie inaczej jak za paszportem <dy- 

plomatycznym» na koszt państwa. 

Reszta ludności tego państwa jest od 
tego aby wnosiła do skarbu podatki. 

Musi przecie ktoś epłacać niezliczone 
podróże zagraniczne „kurjęrów dy- 

plomatycznych“,  komisyj, delegacyj, 

ministrów mniej lub więcej pelnomoc- 
nych i mniej lub więcej potrzebnych 
tam—dokąd się „udają. 

O5+: nie udało mi się ed roku 
1914 go „udać się* de Berlina, Czy- 
tam tylko berlińskie, a i inne zagra- 

niczne gazety. Powinno to przeciętne- 

mu polskiemu inteligentowi wystar- 
zyć. 
> W  gazełach zaś zagranicznych 

pełno wiademości się znajdzie stwier= 

dzających niezbicie, że Berlin nie 

przestał być tem, czem 'był: elne 
Welśstadć Niema co mówić! Bar- 

dziej, o wiele więcej miż np. Wiedeń, 

odbyła ter. źniejszy B-"lin całe skom- 

plikovane życie powojenne, z jego 
tak nową fiejognomią, z jego tylu 

nowtmi cechami, z jego gorączką i 

bezczelnością, z jego cudactwami i 

grymasami.., 

berliń-zyk, Kurt Miiazer. O Berlinie renomowanych i tam się je znajdo- 
piszł najświeższej daty... O tem, co wało. Frak—obowiązkowy. I szampani 
się źeraz zowie w Berlinie „sensacją”. Tam hulali incognito drobniejsi kró- 
Na ce teraz, właśnie w tegorocznym lowie bawiący w Berlinie, wielcy ksią- 
karnawale, maibardziej ludzie „letą**w żęta i książęta. Tam  zabawiała się 
powojennym Berlinie... 

Właściwie tej zimy—pisze berliń- 
ski feljetonista — żadnych niema na 
naszym horyzoncie „sensacyj”. Prze- 
praszam. Jest jedna, wielka sensacja: 
Berlin przestaje tańczyć. Jeszcze rok 
temu bale szły za balami po salach 
i salonach, pe, domach prywatnych i 
klubach. Zaczynano tańczyć już po 
drugiem śniadaniu... Obecnie nic z tes 
go. Podobnie, jak mija i znika fana- 
tyzm „lioji“, tak też spada gorączka 
taneczna. Zaczynają jludzie rozsiadać 
się po kanso»'h i fotel-ch i—rozma- 
wiaćl-Man beginnt eu plaudern. 

1 осгет? А по, © śniegu, co spadł 
masami, o Sporcie, tylko nis o naj- 
nowszym utworze Hauptmanna „Eu: 
łenspiegel*. Na „gwiazdkę* puszczo- 
no go w rbieg w 20 tysiącach eg- 
zemplarzy. Daj Boże aby rozeszło się 
pięć tys'ęcy... A niby symbol upadku 
tańca w Berlinie, zamknął w  pierw= 
szych dni.ch karnawału podwoje(swo- 
je największy  berlński Tanzhaus: 
zawsze przepełniony noc w noc „Pa- 
villon Mascotte" połączony z „Palais 
da danse“. 

gwardja poczdamska w ubraniu .cy- 
wilnem; tam uświetaiały zabawę „gwia- 
zdy” różnych „rewij* i artystki z Va- 
rieies (Go, jak śpiewa ktoś w „Czar- 
daszee“, nie biorą miłości zbyt tra- 
giczniel) Tam tłoczyły się chórzystki, 
których jeszcze mia nazywano girls; 
tam spotkać było można jedną, arugą 
i dziesiątą Probierdame; kręciły się 
<szczury» baletowe... właściwie «mysz- 
kiss Kogo tam nie bylo! Podczas 
wojny zajaśniał raz jeszcze pełnym 
blaskiem Palais de danse połączony 
z Paviljon Mascotte —i zgasł w po- 
wszechnej t. zw. żałobie narodowej, 
aby zaraz po ustaniu wojny о2уё па 
nowo. I jak jeszczel A dziś .. Zawiele 
było w Berlinie tych sal do tańca i 
dla różnych rendez vous, za wiele 
parkietów, zwierciadeł, aksamitnych 
Qtoman,. Stary Paląis de danse 
był unmodern.., staroświecki. W do- 
datku był w centrum miasta a całe 
mocne pulsujące życie co się zowie 
berlńskie, przeniosło się już teraz do 
dzielaicy wschodniej, in dem Westen, 
Co ma dobry ład zostało w t, zw. 
centrum Berlina, w dzielnicy do nie- 
dawna jeszcze najparadniejszej, między 
Bramą Brandenburską i Alexander- 

dla poczciwych wieśniaków. Nawst 
panowie akademicy nie raczą już za- 
bawiać się w centrum Berlina. Zaś 
goście hotelów z Uater den Linden, 
z Poczdamskiego placu. z Friedrich- 
strasse jadą spędzić noc na Kurfiir- 
$ Aden i we Wschodniej dziel- 
nicy. 

Cry żałuje kte jeszcze Pawilonu i 
Palais de danse? Stali bywalcy roz- 
pierzchli się, a kokoty przesiadują już 
teraz wszędzie po barach i „tanckla- 
sach“, po holach hotelowych i ka- 
wiarniach słuchając jazzbandowych 
orkiestr ałbo — przez radjo — or- 
kiestr paryskich i londyńskich. Noża 
bene po niemiecku radjo — Laut. 
sprecher. ) 

Tok, takl Przestają ludzie tańczyć. 
Tego roku tyle śniegu po wszystkich 
„klimatycznych* miejscowościach, naj- 
bardziej fashionable! N.e potrzeba na- 
wet jechać do Szwajcarji. W byle jae 
kich spodeńkach, w byle jakim swea- 
terze można dowoli nagrać się ma 
lodzie w bob'a lub hockey gdzieś w 
Schwarcwaldzie,. Zresztą w samym 
Berlinie gdzie tylko była jaka woda, 
zamarzła, Nigdy jeszcze nie było w 
Berl'nie tyle ślizgawek! Gremią or- 
kiestry w Zoo (ogród Zoologiczny) 1 
w Thiergartenie. A gdy odwiiż to się 
leci do Sportpalastu. Tam dopiero 
možaa našlizgsė się w jedwabnej jest twórczy. Nie móweie nic o Gre- niesamowite. 
bluzce przy 20 stopniach ciepła! A w cji starożytnej. Ideałem helleńskim były; dziecko wici w pieluszkach żywe 

pokrywa się olbrzymią taflę odu de- 
skami, linimi odgradza się podjum— 
nałznakomitsi świata bokserzy popi: 
sują się wobec 10000 (tak) ludzi. 
Giy temi dniami zmierzył się „mistrz 
Europy”, Niemiec S hmeling z Wło- 
chem Bonaglją, który chciał mu mi- 
strzostwo Europy wydrzeć — toż to 
była sensacja nad sensacjami! Przez 
calutką godzinę zajeżźdżały przed Pa- 
łac Sportu auta i przez godzinę roz- 
jeżdzały sę. Kolosalny stadjon, a 
głowa przy głowie! Schmeling, naj- 
wspanialej zbudowany mężczyna ja- 
ki kiedy istniał, gladjator antyczny; 
niedościgły wzór harmonji kształtów— 
położył Włocha na obie łopatki w 
ciągu dwóch minut i piętnastu se- 
kundl Opisać się nieda co to był za 
entuzjazm. Taka owacja mie spotkała 
chyba jeszcze nigdy żadnego polity-: 
ka, żadaego artysty, żadnego aktora, 
żadnego dyrygenta. Przez dobry kwa- 
drans, a może przez 20 minut wy- 
krzykiwano, klaskano, tupano. Zwy- 
cięzca niósł wieniec olbrzymi — na 
glzcach. Czy to był człowiek? Nie. 
To był ucieleśniony Sport, ubóstwia- 
ny dziś przez świat cały: Wznoszono 

ky padano w proch w ebliczu 
„.. Idei. 

A jednak, niech ugodzę w Sport 
śmiertelnym pociskiem. Sport — nle 

teražai-įszy, uprawiany z taką zapal- 
czywoś ią pochłania moc energii, 
którą się ujmuje... innym zadaniom, 
innym zajęciom, innym sprawom sto- 
kroć ważniejszym niż np. Skakanie 
«na wysokość» z tyczką lub bez. 

tyczki. | 
В 

Onowiada Mūuzer, že wielki Bo. 
xabend w berlińskim Pałacu Sporto- 
wym to festyn, to uroczystość, tai 
seusačja, to atrakcja, jakiej nie jest 
w stanie dać ludziom ani teatr, ani 
par'ament, ani żaden uniwersytet, ża- 
den koncert, żadae muzeum, Akurat 
tegoż wieczora kiedy się S:hmeling 
potykał ma kułaki z Włochem w 
Sportpalas('cie występował raz j 
w Smagakademie wręcz fenomenela 
pianista młody Włoch, Zecchi, gra- 
jący wprost bosko nietylko Bacha lecz 
„Szopena. | cóż? W Ssortpalast'ci 
"bylo 10 000 ludzi (przynajmniej tyle 
jest miejsc, a trzeba dodać z dobryc 
500 widzów nadprogramowych) a n 
koncert Zecchi'ego przyszło — pięćse 
osób. Czy ów tłum  dziesięciotysię 
czny byłby w stanie choćby tylko 
wysłuchać Schumanna opus 17? Prze- 
nigdy. 

Innego dnia, niedawno, wali si 
cała jedna berlińska kamienica, a nie 
mal zaraz potem wylatuje w” powie: 
trze cała kamienica. D:ieją się scen, 

Tylko co urodzonć 
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KURIER GOSPODARCZY 
Kredytowanie właścicieli 

średnich gospodarstw ro|- 
nych. 

Na pedstawie uchwały Rady Nad- 

zerczej Państwowego Banku Rolnego, 
Oddział tegoż Banku w Wilnie przy- 

stępuje do kredytowania za pośred - 

nictwem odpowiedzialnych Spółdzielni 

kredytowych, względnie powiatowych 
Kas Oszczędności właścicieli śred. 

nich gospodarstw rolnych o obszarze 
od 50 do 150 ha ziemi, posiadają- 

cych obory, pod warunkiem, że go- 

spodzrstwa te przystąpią bądź do 

mleczarń spółdzielczych, bądź pow- 

stających związków serowarskich, 
Na akcję tę przeznacza się mara- 

zie na Wojew. W'leńskie i Nowo: 
gródzkie po 500000 zł. na każde, 

Repariycję tych kredytów ma po- 

szczególne powiaty dekonają specjal- 
nie powołane przez pp. Wojewodów 
Komisje. W porozumieniu z temi ko» 
misjami zostanie ustalone przez Bank, 
za pośrednictwem jakich mianowicie 
instytucji kredytowych pożyczki te 
zostaną rozprowadzone. 

Pożyczki będą wydawane na ter- 
min do jednego roku przy oprocen- 
towaniu 9 i pół proc. w stosunku 
rocznym płataym zgóry. 

Instytucjom kredytowym rozpro- 
wadzającym ten kredyt wolno będzie 
pebierać nie wyżej 12 proc. w sto- 
sunki rocznym bez doliczenia jakie|- 
kolwiek prowizji . 

Ubiegający się o pożyczki właści- 
ciele średnich gespodarstw rolaych 
winni będą składać podania do wła- 
ściwych iastytucji kredytowych Da 
робсй należy dołączyć następujące 
dokumenty: opinję spółdzielni mle- 
czarskiej lub serowarskiej, względnie 

związku serowarskiego do którego 
petent należy. Opinja wiuna stwier: 
dzać, że petent jest członkiem spółe 
dzielni i że dostarcza do spółdzielni 
wszystkie mleko ze swege gospodar- 
stwa. Zobowiązanie petenta dostar- 
czania całej ilości mleka ze swego 
gospodarstwa do spółdzielni, infor- 
macje w/g przewidzianego przez Bank 
wzoru o stanie majątkowym pożycz- 
kobiorcy i poręczycieli oraz wzory 
ich podpisów. Ostatnie dwa doku- 
menty winne być urzędowo stwier- 
dzone (Urząd Gminy, albo Starostwo, 
albo Notarjuszs). ! 

Instytucje kredytowe,; za pošredni- 
ctwem których kredyt ten będzie roz- 
prowadzony zgłoszą się z podaniami 
do Państwowego Banku fRolnego © 
przyznanie im kredytu w wysokości 
ustalonej przy repartycji przez Woje- 
wódzką Komisj £ „,Rozdzielczą, nadsy* 
łając jednocześnie urzędowo |.stwier- 
dzone informacje o stanie majątko- 
wym proponowanych przez nich po- 
tęczycieli. 

Na zabezpieczenie przyznanego 
kredytu instytucje kredytowe składać 
będą weksle własne żyrowane przez 
trzech majątkowo odpewiedzialaych 
człoaków i na ostatnim miejscu z 
żyrem spółdzielni wystawiającej wek- 
sel. Do weksli winne być dołączone 
deklaracje ugoważniające Baak do 

Il niniejszego komunikatu. W wypad- stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 kig. 
ku niezastowania się instytucji kre- taga majowa LI0--1 za 
dytowej do powyższego warunku na- 105, * przecierana 06-108) - podowę 80—95, 
stąpi przymusowe przedterminowe pęczak 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana 
sciagjącie oo ona kredytu. ES E dlode" Mn. 250 r a 1 

anstwowy Bank Rolny zastrzega 200 К * » 
sobie prawe reztaczania odpowiedniej A ŠE Bani 280 о250 wię: „DP we 300—350, schab 350—380, boczek 
kontroli nad użytkowaniem tego kre: 380, szynka świeża 350—380, wędzona 

aa AL dl оа O ile będzie miał miejsce fakt RON Bao 
niedostarczania mleka przez. poszcze- zela ay arai gr nų ij 
gólnych petentów do Spółdzielni, 400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
Państwowemu Bankowi  Rolnemu 240—260. : 
przysługiwać będzie prawo przedter- , _ Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię 
minowego ściągnięcia kredytu od da- Lai 0 200 pk IB 
mego petenta. (—) tone 650 — 700, solone 600 — 650, desero' 

INFORMACJE 
we 700—800 

Jaja: 25022) za 1 dziesiątek, 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» 

Owoce. Jabłsa 60—100, gruszki 120 - 

4 stycznia 1928 r: 

Warzywa: kartofle 15—17 gr, za 1 kg., 
e- 

Nr 1, z dnia 

— Rozporządzenie *JMinistra Spraw We- 

cebula — 80, marchew 15 — 20, pi 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, ogórki 80—120 gr. za 1 dzie- 
siątek, SĄ 60 — a E L: qe. 

+ fasola 70 — . za „_ kalafiory - 
wnętrznych z dnia 20 grudnia 1927 r. wyda: 150 gr. za Ró A šwieža 25—30 za 
ne w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, į kg, kwaszona 25—30, pomidorv 140 — 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o ure- zgq "grzyby suszone 8.00—1200 za i sg. 
gulowaniu wypieku chleba pszenno-żytnie- | Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuk 9 
go (poz. 4); : е kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
‚ — — Rozporządzenie Ministra Przemysłu bitę 500—600, młode 3.00—.400, gęsi żywe i Handlu z dnia 22 grudnia 1927 r. o czę 8,00—1200, bite 7.00—-10.00, indyki ży- 
ściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń e 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 zł. 
Ministra Przemysłu i Handlu s dnia 15 li- wzoję 8.00—12.00 zł. za sztukę. ! 
stopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. m й 3 4 
o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na DR 220200; 
niektóre rodzaje narzędzi. mierniczych 
(poz. 5). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» 
7 stycznia 1928 r.: 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia 

Nr 2 z dnia 

soma seiės edo ooo u- SRODA 
jeczeń za rok (poz. 11) scbód sł. g. . 34 

9 :—5 ROPA płowa i: 18 Dziś m Roca 
ieki Społecznej z dnia iistopada 1927 r. |St.św. Pi | Sł. d т 

p. fawozdaniech m działaimości i rachunko- ių Kao 
wošci Instytucyj opiekuńczych (poz. 13); 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 27 grudnia 1927 roku o zmianach 
taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji 
towarowej (poz. 15). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U.S. B. 

а &а 17 —I. 1678 > 
Nr 3, z dnla 

10 stycznia 1928 r.: zz ' 764 
1 z» wo Rouge : ań 

pospolitej z dnia grudnia 1927 roku o Yemperaiara | _ 
sminšie i dekretu o rejestrze handlowym średnia f 16 
(poz. 19); 

— Rozporządzenie Prezvdenta Rzeczypo- Ogad za do) ||| 
spolitej z dnia 23 grudnia 1927$r. o zapobie- BĘ w mum, / 
ganiu upsdłcściom (poz. 20); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo: *7laór ) Połnocn.-Wachodni, 
spolitej z ania 28 grudnia 1927 r. o uregu- P"zeważający 
lowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążączch 
na przymusowo wykupionych nieruchomo- 
ściach ziemskich (poz. 22); 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol: 
nych z dnia 21 grudnia 1927 z. wydane w 
porozumieniu z Ministrem. Skarbu oraz _Mi- 
nistrem Rolnictwa o zamianie statutu Pań* 
stwowego Banku Rolnego (poz. 23). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 4 z dnia 
13 stycznia 1928 r.: 

— Rozporządzenie Ministra Starbu z 

Uwag i: Pochmurno. 
Minimum za dobę — —20C, 
Tendencja barosnetryczna: Stały,wzrost ci. 
śnienia. 

KOŚCIELNA 

— (c) Liga Katolicka w Wil- 
nie Liga Katolicka powstała w 1926 
roku ma miejsce S:kretarjatu general- 
nego. Obzcnie prowadzi Liga kursy 

fk 0 orndóia:4027 r. w ś jmsiruktrukcyjne dla księży. Czynione 

mieniu z Ministrem Przemysłu i Hapdiy w 8а przygotowania do kursów, dla 
sprawie zmiany rozporządzenia wykonaw- działaczów świeckich m. Wilna. Przy« 
WE = ustawy o opłatach stemplowych gotowane w ten sposób a 

> Raipirsiižditė Miniaių rozpoczną pracę organizacyjną na 
28 grudnia '1927 r. w Is aaa Lies szerszą skalę, Liga dąży do skupis- 
cennika detalicznej sprzedaży importowa- Mia i zespolenia akcji wszystkich or: 
nych wyrobów tytoniowych (poz. 30). ganizacyj katolicko-społecznych istnie- 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr5, z dnia jących w Wilnie, skupiając je w j*dnym 

14 stycznia 1928 r.: gmachu  Chrzešcijaūskiego Domu 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z Ludowege. (K.A.P.) 

dnis 21 grudnia 1927 r, © przekazaniu spraw 
rybołóstwa morskiego Ministrowi Przemysłu URZĘDOWA. 
i Haadiu (poz. 33); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 7 stycznia 1928 r. wydane w porozu- 

— Podziękowan'e P. Marszałka 

mieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu Punadskięgo: Pen Prezes. ady. Mi. 

"` 
k wo 

GELDA WARSZAWSKA 

17 stycznia 1928 › 

Dewizy 1 waluty: 

Trans. Sprz. Kupno 
Dolary 8885 8,905 8,865 
Funty 43 45.5 43.56 4335 
Hojandja 359 45. 36035. 358,55, 
Londyn 43,45,5 43,56 43,35 

Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35,08 35,17 34,99 
Praga 26,415 26,48 26.35 
Szwajcarja 171,76 172.19 171,33 
Wiedeń 125,60 12591 125,29 

Włochy 41,17, 47,29, 47,05 

Papisry Prosentowe. 

Dolarówka 63,— —— ——. 
kolejowa 102,— 102,25 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers. kolejowa 61,50 —.— 
Listy i obl: B-ku Gosp. Kraj, 92— —— 
Listy Banku Roln. 93 
Listy B-ku Gosp. Kraj, 93.——.— 
4 i pół proc. ziemskie 5750 —— 
8 proc. warsz. — 80,50 80.75 
6 proc. oblig.m. Warszawy 63.25 
5 proc. warszaw. _ 65,75 — — 
8 proc. m.Łodzi 77.75 — — 
10 proc. m. Radomia 89.50 
10 proc. m. Siedlce 85——, 

IREK 

GIEŁDA WiLENSKA, 

Wilno, dnia 17 stycznią 1928r. 

Banknoty... 
Dolary St. Zjedn.  8,86s/< 

Złoto. 

Ruble 4,705/* 4,70 
Listy zastawne. 

WAB. Ziemsk. z, 100 6280 —— 

  

KRONIKA 
dokonał wszystkich innych formal 
ności i uiścił należne opłaty. Kto nie 
został immatrykulowany, nie będąc 
tem samem jeszcze studentem, nie 
ma prawa do żadnych świadectw uni- 
wersytecklch, 

Wszyscy więc dotychczas nieimma- 
trykulowani winni się bezwarunkowo 
stawić w czwartek, dn. 19 b. m. 
godz. 12ej w Auli Kolumnowej dla 
spełnienia obowiązku peddania się 
immatrykulacji. Aby wszysev megli 

  

Si tam 
artysta dramatyczny, zmarł dnia 1 

Wyprowadzenie zwłok z Kaplic 
kolejowy odbędzie się dziś, w środę 1 

o czem zawiadamiają 

Dyrekcja i artyści Testru Polskiego w Wilnie, 

Wspomnienie posmiertne. 
Śp. sędzia Wincenty Mokr:ecki- 

Niedawno sądownictwo wileńskie po- 
niosło dotujiwę stra'ę w postaci zgonu Śp. 
sęd iego Wincentego Motrzeckiego. Od je. 
dnego z przyjaciół i kolegów zmarłego 
otrzymujemy kilka słów wspomnienia. 

p W. Mokrzecki pochodził ze starej 
od wieków osiadłej ua Kresach naszych ra 
dziny rlemiańskiej; urodził się 26 paździer- 
nika 1859 roku w maj. Dzitryki pow. Lidz- 
kiego. Średnie wykształcenie pobierał w 
Wilnie, skąd po ukończeniu gimnazjum wsią 
pił na uniwersytet w Petersburęu na wy: 
dział prawny. Tu juź jako student wykazuje 
wybitne zdofności i zostaje odznaczony po- 
chwałą od Uniwersytetu za swą pracę pod 
tytułem «Przegląd historyczny prac filozo 
ficznych o wolnej woli człowieka». Mając 
powołanie do zawodu sędziowskiego, lecz 
nie mogąc, jako Polak, nie ukrywający swe' 
go obicze narodowego, poświęcić się pracy 
u siebie na Kresach śp: W. Mokrzecki, po 
ukończeniu studiów uniweraytectich, znie” 
welony był do przyjęcia w 1880 r. steno- 
wiska aplikańta sądowego na dalekich krań- 
cach Rosji północnej przy Sądzie powiato- 
wym w Onedze, a wkrótce potem zostaje 
mianowany Sędrią Śledczym pow. Jareń- 
sklego Sądu  Okrągowego w Wołogdzie, 
Dalsze etapy służby zawodowej śp. W, Mo- 
krzeckiego na obczyźnie — to sianowisko 
podprokuratora z siedzibą w Solwyczegodzku 
a potem w Ust-Sysolsku, które piastuje od 
W cosie roku do marca nd 
następnie dzie powiatowego 14 

Okręcówych > Wołogdzie Т '*те&‹іш \}ш'п› 
gu, na którem pozostaje do lutego 1917 ro- 
ku, wreszcie—Sędziego Sądu Okręgowego 
we Włodzim erzu. Na tej ostatniej placówce 

o trwa śp. W. Mokrzecki do czasu, kiedy pod 
kaiec 1917 roku władze bolszewickie biorą 
reorganizacją sądownictwa w swoje. ręce, 
Pracując w tych odległych stronach śp. W. 
Mokrzecki zyskuje wielkie uznanie [udności 

spełnić ten obowiązek dnia 181. r. b, s Zwłąszcza wygnańców politycznych, któ- 
o godz. 12'ej do 15-cj wykładów ani 
ćwiczeń nie będzie. 

KRONIKA TOWARZYSKA 

wiada się. jako największa i najświet 
niejsza zabawa karnawałowa. Ogani- 
zatorami balu, odbywającego się, jak 
i dawnitj ma Frzecz Zakładów opieki 
nad dziećmi, są Pan Wojewoda WŁ 
Raczkiewicz 
wiczowa. 
wkrótce 
dyń iPanów Gospadarzy Balu 

SPORTOWA 

—Z Wil T:wa Hodowi 
i Popierania Sportu Konnego. 
Jak dowiadujemy się, w dniu 14 bm 
edbyło się zebranie Zarządu W. 
H.K.iP.S. K. pod 
twem Prezesa p. Antonlego A 

pułk. Czesława 

i Pani J dwiga Raczkiee 
tKarty wstępu па bal będą 
do nabycia u Pań Gospo- 

przewodnie. Kto będzie 
xn: 

drowicza, na którem przyjęto de wia- 
domości sprawozdanie Wice-prezesa 

rym świadczył wieie dobrego. Dalszy pobyt 
w Rosji Sowieckiej Śp. W. Mokrzecziego— 

Kawczyński 
4 stycznia 1928 r. w wieka lat 44, 

y Szpitala Św. Jakóba na dworze“ 
8 stycznia, 

to jedno pasmo ud'ęczeń, ażnadto dobrze 
znanych tym z pośród warstw inteligencji, 
które zmuszone były pozostawać tam przez 
Czas dłuższy, to też czyni on wszelkie zabie: 
gi i starania, aby wydostać się stam'ąd i o- 
fiarowsć swoje siły umiłowanym  Kresom. 
Nareszcie wybiła godzina radośna i w poło 
wie 1922 roku Śp. W. Mokrzecki wracs do 
““iina, a już w dniu 28 września tegoż roku 
zost3je mianowany dekretem Naczelnika Pafń- 
stwa na stanowisko Sędziego Sądu Okręzo- 
wego w Wilnie i,obejmuje urzędowanie w 
Wydziaje Il Cywilnym, gdzie pracuje do 
ostatniej chwilijswego życia. Zawsze po 
godny, skromny, uczynny, cichy © sercu 
wrażliwem niezmiernie. . na niedolę łudzką, o 
nieskazitelnej, kryształowej duszy Śpi W: 
Mokrzeczi zdobył sobie wśród grona współ: 
pracowników tych, którzy go znali 
"=" powszechne poważanie i miłość. 

_ Ogólnie wiadomą jest rzeczą, jak Sądy 
Wileńskie obcążone są pracą i tu właśnie 
na tak odgowiedzłalnem 'tanowisku śp W. 
Mokrzecki wykazał uie tytka wielką wiedzę 
i doświadczenie prawnicze, lecz również 
szczere zadowolenie i radość, iż nareszcie 
może pracowzć dla swoich, a była to prąca 
miówcza, wytężcn:, unikająca rozgłosu, nie- 
znająca wytchnien'a aż do ostatka. Z jakiem 
5. p. W. Mokrzecki, który miał prawo do 
emerytury, umiłowaniem oddawał się pracy 
w przekonaniu, że szełuia tylko swójąobo- 
wiązeż względem ojczyzny, Świadczy fakt, iż. 
wielokrcć razy Przewodniczący Wydzi»łu, 
czy też kojedzy, widząc oznaki przemęczenia 
i przepracowania, prosili go, aby pofolgował 
nieco w pracy, wtedy ten łagodny, zawsze 
chętny co usług koleżeńskich człowiek sta- 
wał się tward'm, nieustępiwym. W dniu 
29 grudnia 1927 r, w petal tężyzny umysło- 
wej, lecz wskutek wyczerpania organizmu 
przeżyciami wojennemi i ciężką pracą, śmierć 
bezlitośna przecięła pasmo Jego Życia. Tu, 
w umiłowanem Wilnie, żegnany szczerym i 
głębokim żalem rodziny, współpracowników 
1 bliskich osób położył się na;sen wiekuisty 
u stóp Matki Ostrobramskiej ten wyjątkowej 
zacności i czystości sumienia obywatelskie- 
go człowiek. Cześć jego pamięci, 

BENT AI E TO YOKO WTSTE OCE ESRT 
: PoE 

2 bal Sojos Odroczenie „„Kaziuka 
adbyć w sobotę 4 lutego w Salach 
Reprezentacyjnych Pałacu, i w tym 
reku—wzorem lat ubiegłych — zapo- 

Jarmark doroczny w Wilnie t. z. 
„Kaziuk* na placu ŻŁukiskim, odby- 
wający się w dniu 4 marca (dzień 
Św. Kazimierza) ściąga tradycyjnie 
w tym daiu do Wilaa nader liczne 
rzesze ludności waj o wewatnia 

j z powiatów sąsiednich Ż uwagi, że 
w myśl zarządzenia Prezydenta Rze: 
czypospolitej w dniu 4 marca r. b. 
odbędzie się głosowanie do S:|mu, 
zaś tłumne przybycie na jarmark de 
Wilaa łudności powiatów sąsiednich 
mogłoby odciągnąć tę ludneść od 

„ udziału w głosowaniu a co za tem 
idzie — od wykonania obowiązku 

Koni obywatelskiego, co w  poszczegól- 
. nych miejscowościach wręcz sprowa- 

dziloby do minimum frekwencję wy- 

W związku z odbytym w tych 

ze względu na wybory, * 
borczą, — Pan Wojewoda Wileński 
zarządził przeniesienie w roku bieżą- 
cym jarmarku na placu Łukiskim z 
dnia 4 marca na czwartek dnia 8 
marca 1928 r. 

Równocześnie Pau Wojewoda 
zwrócił się do Kurji Metronolitalnej 
oraz do Konsystorza Prawosławnego 
z prośbą o zarządzenie, by Ducha- 
wieństwo  jaknajszerzej powiadom ło 
swych parafjan o przeniesieniu jar 
marku. 

Pozatem zarządzono, by ludneści, 
przybywającej w du. 4 marca na jar- 
mark do Wilna, nie dopuszczano do 
miasta, zaś przybywających ioformo- 
wano, że jarmark odbędzie się dnia 
8 marca. 

przedstawicielem kupiectwa żydow- 
skiego. 

J:żeli delegacji zjazdu nie uda się 
Kozierowskiego z dnlach Zjazdem Kupców żydowskich nskłenić p. Truskiera do wzięcia na 

wystawienia daty płatności zaopatrzo- dowiadujemy się, že b. Senator Tru- siebie obowiązku obrony interesów 
„ne w opłatę stemplową w wysck: ści 
zł. 3—i podpisane przez pożyczko- 
biorcę i wszystkich poręczycieli. Wszy- 

> 1 nistrów Marszałek Józef Piłsudski poS'edzenia Komitetu do Spraw, Wy» 
a Many sprawie wyznaczenia ostać orzesłał na ręce Ba Wojewody Wi- ŚCgÓw Konnych w Warszaw e. Sło« gkier nie przyjął manda'u propeno- kupiectwa, wysuwana jest kandydaiu“ 
1 października 1927 r, do 30 września 1928 izńskiego podziękowanie za nadesła- SOWniE do postanowień powyższego wanego mu przez kupców. ra inż. Spiro z Wilna; 
r. (poz: 35). ne Mu przez P. Wojewodę w imie- Komitetu sezon włosenny wyścigów ' 

KRONIKA MIEJSCOWA, niu własnem oraz przedstawicieli trwać będzie od @та З.ро do 24-g0 stkie podpisy na deklaracji winne być 
urzędowo stwierdzene. 

Ponadto w przeciągu dni 30-tu od 
podęcia pieniędzy z P.BR instytucje 
kredytowe winne będą złożyć do 

Państwowego Banku Rolnego oddział 
w Wilaje w charakterze dodatkowe- 
go zabezpieczenia, weksle poszcze- 
gólnych pożyczkobiorców z ostatniem 
żyrem instytucji kredytowej rozpre-. 
wadzająctj dany kredyt. Do weksli 
winne być dołączone wszystkie do- 
kumenty wyszczególnione w punkcie 

рО 

całe, na wysokości ze 20 metrów nad 
ulicą zawieszone na rębie rozwalonej 
ściany, a obok d iecka matka porwa- 
na ma strzępy; albo dziewczyna ae 
kaś w panicznym strachu ucieka Z 
płonącej kamienicy kompletnie nie- 
przytomna i pędzi przed siebie gdzie 
oczy peniosą. D':piero po kilku 
dniach ją znalezione; a szukano jej 
pod gruzami. We 24 godziny po nie- 
bywałej katastrofe, już ją pokazują 
w kinach «na srebrnvm ekranie». Lecz 
to wszystko prawdziwe, żaden to 
pomysł... reżyserski; tedy żadnego 
film wrażenia nie wywiera. Ludzie 
patrzeć nie chcą, 

Liecz co znaczy para „niebywa- 
łych* katastrof na takie miasto jak 
Berlin, dla takiega  Welźstadi| To 
też musi nastąpić trzecia. Wybuch 
niebywały w suterynie, Preparował 
tam pewien uczony eliksir mający za- 
pewnić człowiekowi jeżeli nie wiecz- 
mą młodrść to możność odmłodze- 
mia go d la Faust. Wyzew rzucony 
Bóstwu? Urażone Przeznaczenie zwa- 
lilo całą kamienicę na głowę, bezczel- 
nego śmiałka. Bo—bo życie łaknie 
Śmierci. Jeszcze całe hekatomby Wy- 
rosną zanim Życie zdecyduje Się 
wiecznie trwać. 

Opowiada naoetatek Miiazer jak 

W gmachu starej F.lharmenji wystą- 
Piłą niedawno jako solistka symfonicz* 
lego konceriu dyrygowanego przez 
Furtwenglera, dawno w Berlinie nie- 
Widziana Wanda Landowska, Jest w 
Starej Filharnson] nie 10.000 ale 1200 
—€0 też jest poważną liczbą. 1 nie- 

(o) Ceny w Wilnie z dnia I5 władz i społeczeństwa wileńskiego 
"ma. = dwaj życzenia Noworoczne. 

Ino 41— — K = m 2 we Audjencje u p. Wojewody. 
43 W dniu wczerajszym p. wojewoda 

— 44, na kaszę 40 — 41, otręby e 29 Raczkiewicz przyjął delegację inicjato- 
—30, pszenne 30—31, słoma a 9—10, rów uczczenia pamięci pułkownika 
« Ё—‘ё‘›"":&"ш 12—15. Tendencja Berka Josielewicza. ' 

.Мцьос'рпеш amerykańska 100—110 gr. — Dziś obraduje Zjazd Staro- 
E 1 kg,, krajowa I gat: 95—100, II gat. Stów. W dniu dzisejszym w lokalu 

|-90, żytnia 65 proc. 58—60, > — Urzędu Wojewódzkiego odbędą się 
paki e gf | ale m aa ETY- obrady jednodniowego Zjazdu Sta- 

Chleb pytlowy 50 proc. 60-65, 60 proc. rostów woj. Wileńskiego. Tematem 
: obrad będą sprawy administracyjne i 

wyborcze. 
— Dekoracja p. Orlicza od- 

było jednego wolnego miejscal Ach, znaką Złotego Krzyża Zasługi. 
Landowskal Jedyna, niezrównana u W dniu wczorajszym Wojewoda Wi- 
klawesenu, aby nie użyć słowa „klawi- łeński p. Władyslaw Raczkiewicz 
cymbell* „Grałampisze Miinzer—Kon- wręczył na sp'cjalnej audjencji w imie- 
cert Haydna mając na sobie długą niu Pana Prezydenta. Rzeczypospoli- 
suknię z czerwonego aksamitu, rzekł- tej odznaki Złotego Krzyża Zasługi 
byś, Muza jakiejś przebóstwionej już p. Michałowi Orliczowi, naczelnemu 
epoki; włosy utreflone jak widzieć je redakterowi dzieła p. t. „Polska Dzi- 
można u kobiet Feuerbacha. Grała: siejsza” oraz obecnemu kierowniko- 
senne marzenia, legendy, uniesienia wi literackiemu Reduty w uznaniu 
mistyczne. Struny drżały—jakby bały chlubnej i pożytecznej działalności 
s.ę realności wydawanych przez nie na pelu propagandy kultury polskiej 
same Paa oz prose zagran'eą. 
razem! — zawierał rzetelną, istotną, 
prawdziwą Muzykę. Tym razem nie FPWERZROKA 
poszedł wielki dyrygent na żaden — Uroczysta immatrykuiacja 
kompromis. Nie „urozmaicił* progra- w Uniwersytecie Stefana Bato- 
mu żadną Suitą atonalną. Zaczął ken- rego odbędzie sig w czwartek, dnia 
cert od Beethov:na, skończył na 19 b m. o godz. 12.ej w Auli Ko- 
Brucknerze. Na «Siódmej» ,. lumnowej. : 

Bo wszystko inne tylko zowie się Rektorat przypomina, że art, 91 
Muzyką a nie jest nią. Muzyką jest Ustawy o Szkołach Akademickich 
oto te adagio, co go dyryguje Furt- orzeka, że: „każdy zapisułący się do 
wevgler z zamkniętemi oczami, co szkoły akademickiej w charakterze 
jakby wypływało z niego, które jak- studenta podlega aktowi immatryku- 
by on sam tworzył... To była na- lacji" oraz, że welni słuchacze „po- 
prawdę Muzyka. winni złożyć piśmienne przyrzeczenie 

Nir! Niema czego rozpaczać—do- przestrzegania przepisów i zarządzeń 
póki Bruckner jest jeszcze grany. akademickich”. 

D spiero—kończy Miiazer — gdy Przypomina też Rektorat, że art. 1 
Filharmonię przeroblą na stadjon a Rozporządzenia Ministra Wyznzń Re- 
naszą Singakademie na kino, wów- ligijnych i Oświecenia Publicznego z 
Czas My... Niel wówczas nikt z nas dn. 20 VIII1921 r. w: sprawie imma- 
nawet się nie odezwie. Wówczas nic trykuiacji i wpisów brzmi: 
już msy nie będziemy mieli do powie- kulacja jest aktem, 
dzenia. 

Cz. J 

nie od gatunku), jęczmień browaro 

  

na mocy którego 
poddający sią jej uzyskuje prawa stu- 
denta uniwersytetu". 

Zatem, kto nie został Immatryku- = 
lowany nie jest studentem, chociažby 

+ 

„immatry-- 

czerwca włącznie ebejmując siedem 
dni wyścigowych. Na nagrody —Mini- 
sterstwo Rslnictwa przeznaczyło zł. 
52.280. Po raz pierwszy na torze wi- 
leńskim rozegrana będzie nagroda o 
Wielki Steeole Chase Wojskowy w 
sumie zł. 10280 Jako stałego trenera 
T-we zaangażowało p. M. Tatarow- 
skiego i przyjmuje konie do treningu 
w stajniach na Pośpieszce. Bliżs:ych 
informacji udziela Sekretarjat Towa- 
rzystwa czynny we wtorki ed 12—2 
ne, od 4—6 pp. (Mickiew cza 15 
m. 17). ‚ 

Na podstawie $ 112 Rozpor:ą- 
dzenia pana ministrą spraw wewtgtfz- 
nych z dnia 20 grudnia 1027 roku w 
Sprawie uregulowania wypieku chle- 
ba ps enno-żvtniego (Dz. Ust. Nr 1 
poz. 4 z 1928r) pedają do wiadomo- 
Ści, że z dniem 18 stycznia r. b. wy: 
piek na sprzedaż chieba pszenne -żyt- 
niego z ciasta innego, jak tylko z 
ciasta, zawierającego 25 części maki 
pszennej 50 groc. przemiału, oraz 75 
c”ęści z mąki żytniej, pochodzącej z 
65 proc przemiału został zakazany. 

Uregulowanie wypieku chleba, 
Jedaocześnie wzbroniony został 

wypiek na sprzedaż chleba pszen1o0- 
żytniego w bochenkach innych, ani- 
żeli © wadze pełaych kilogramów tj. 
waga bochenków tego chleba powin- 
na wynosić 1 kg, 2 kg. I t. d. 

Wiani przekroczenia przepisów 
wymienionego Rozporządzenia bedą 
karani na podstawie artykułu 415 
Rozporządzenia Pana Prezydenta 
R'=czypospolitej z dnia 31 sierpnia 
1926 r. grzywną do 10000 złotych 
lub aresztem do sześcu tygodni. 

AKADEMICKA. (DADA O I O I RI A I I 0 

o — Sekcja Pośrednictwa Pracy przy 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzież 
kademickiej USB. poleca rutynowan, 

korepetytorów ze wszystkich przedmiotów w 
zakresie azkoły Średniej Zgłoszenia na lekcje 
należy skierowywać pod adresem Brai 
Pomoc Polsuiej Młodzieży Akadem: USB. 
ul. Wielka 24 Godziny urzędowania biura 
13—15 i 19—21 codziennie oprócz Świąt, Nr 
telefonu 770 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posied;en e w sprawie T wa 
Miłośników ieziora Narocz. W dn. 
16 bm. w Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się pod przewodnictwem p. 
Woje” ody posiedzenie w sprawie Or- 
ganizacji Towarzystwa Miłośników je- 
ziora Narocz, na którem to posiedze- 
niu przedyskutowano projekt statutu 
T-wa oraz bieżące sprawy w związku 
z budewą schroniska turystycznego 
nad tem |exiorem, 

— VIII kolejne posiedzenie Wil. T-wa 
Ginekologicznego odbędzie się 19 bm. o 
godz. 8 wiecz. w lokalu Kliniki Potožn.-Gi- 
nokolog. USB. Na porządku dziennym: Dr. 

. Pióro: Przypadek Missed jabour, Ho n- 
ofczeniu posiedzeria naukowego. 0 godz: 

8 m. 30 odbędzie się Walne Zebranie T.wa 
z nasiępującym porządkiem dziennym: 1) 
Sprawozdanie Zarządu, 2) Wybory Władz, 
3) Wybory członków honorowych, 4) Wol- 
ne wnioski; RÓŻNE. 

— (c) Więcej światła. Były cza- 
sy, w których na ulicach Wilna pa- 
lły się lampy nafiowe. Czasy te na 
szczęście minęły, Dziś mrugają ró- 
żowe banie elektryczne (podobno, jak 
głosi Magistrat— doskonałe.) Pomija- 
jąc fakt niezbyt wielkiej doskonałości 
tych lamp dziękować należy, iż takie 

mamy, Gorzej. jest, że mamy tych 
„błędnych ogoików” zamało. Oto ца 
Placu Katedralnym chodnik wiodą: 
od skwgrku do wylotu ul. Mickie- 
wicza tonie w tajemniczym mroku. 
Aczkolwiek mrok otulający miły ten 
zakątek jest wielce poetyczny, ta jed- 
nak prozaiczne zgoła są wielkie ka- 
łuże wody, w których brną przechod- 
nie opryskujęc sią wzajemnie i zło- 
rzęcząc nieprzystojnie. Dodając do 
tego sielskiego, obrazku wądoły, usu 
wające się z pod nóg. deski i cegły 
ułożone zamiast mostku przy rozko- 
pach „geologiczno-kanalizacyjnych“— 
otrzymamy w ogólnych  zarysach 
przyjemności perygrynacji pieszej po 
ulicach Wilna. 

— Hotel Georges na czarnej 
liście. Z rozporządzeńia p. Komi- 
sarza Rządu na m. Wilno właściciele 
hotelu Geerges ukarani zostali grzy- 
wną tysiąc złotych za antysanitarny 
stan hotelu. Ponadto do dnia 10 ma- 
ja r. b. przeprowadzone być mają 
zmiany urządzeń wewnętrznych, jak 
wanny i t. p. oraz przeprowadzony 
remont. 

NADESŁANE. 

— Księga adresowa Polski. W tych 
dniach ukszaża się z druku wiejka Księgą 
Adresowa Polski wraz z w. m. Gdańsk em, 
se Handlu, Przemysłu, Rzemiosł | Rolnic- 

* twa. 
Księga ta, ukazująca się po raz drugiżw 

Polsce, zawiera około miljoną adresów pize- 
mysłowych, handlowych, ster ziemiańskich 
etc. oraz adresy przedstawicieli woinych za- 
„wodów w każdej wymiesionej w Księdze 
miejscowości. Oprócz tego Księga zawiera 

w dziale adresowym około 40000 miejaco- 
wości z dokładnem podaniem przynależności 
powiatowej, gminnej, sądowej, pocztowej, 

CY ec. oraz podaje najbliższe stacje kolejowe, 
ilość ludności, charakterystykę miejscowego 
przem słu i handlu i t. d. 

© W dziale branżowym wytnienione 
wszystkie istniejące zakłady Sedano I 
handlowe. Dział ogólny zawiera charaktery- 
stykę polskież0 życia gospodarczego, waż. 
niejsze dane, dotyczące ustroju państwa, 
szczegółowe informacje aikowe, przewo- 
zowe, celne, taryfowe, etc, 

Księga jest Toya informato- 
rem dla każdego kupca przemysłowca, a 
wartcść jej ocenił już nasz Świąt gospodar- 
> p oem wydaniu, rozkūpu- 

y nakład w ciągu kill . Kalęcetyszta ągu kilku miesięcy. 
nakład Tow. Międsyńatodowej, aktadem Tow. Reklamy 
jen. repr. Rudoli Mosie; 

TEATR I MUZYKA, 
— <Reduta» na Pohulance, Uciekła 

mi przepióreczka.. W poatek, 20 go ban, 
o godz, 20ej komedja St. «romskiego 
<Uciekła mi przepióreczka..» z Juljuszem 
Osterwą w roli Przęłęckiego. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Wy: 
stępy Operetki Warszawskiej, Dziś i ju. | 
tro odbędą się w gmachu Teatru Polskiego 
dwa wysiępy gościnne operetki warszaw- 
Skiej z p, Kazimierą Horbowską i Marjanem 
Wawrzkowiczem na czele, Odegraną zosta 

ODA operetka F. Leharą <Paga- 
5 2 
Role pozostałe spoczywają w doświadczo- 

nych ręzach następujących artystów: Meri 
Gabrielli, Janiny Łaszczykówny, Bronisława 
Romaniszyna, Witolda O:łowskiego i ianych. 
Po skoficzonej operetce dana będzie najaow - 
szą <Rewja warszawska». 

Bilety są do nabyciu w kasie Teatru 
Polskiego w godzinach zwykłych. 

— Pigtkowa premjera. Na piątek ze- 
spół Teatru Połskiego przygotowuje najno w- 
szą komedję Molaara <Złodziej i jego mece- 
kis odznaczającą się niezmiernie dowcipną 
treścią.



— «Kredowe koło». Wobec niezwykłe- 
go powodzenia, jakiem się cieszy <Kredowe 
«oło» sztuka ta grana będzie raz jeszcze w 
poniedziałek najbliższy. 

RADJO—WILNO 
Fala 435 mtr. 

Środa, 18 stycznia 1928 r. 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Zuła Minkiewiczówna. 

17.20— Kwadrans akademicki. 
17.45—18.10. «Co się działo na mojej 

półeczce?> beje własną opowie artystka Re- 
duty H. Hohendlingerówna. 

1810-1900. 

muzyce P. Czajkowskiego, 

<Natha» walc, Suita liryczna. 
19.00— 19 10. Rozmaitości. 

nien?» odczyt wygł. radca prawny Wil. wspólników, 
Urzędu Wojew. W: Reiss. S 

Rejeste Kamdlowy. E 
Do Rejestru Handiowego Sądm Okr. w Wilnie wciąg- 

Dział A — w dniu 16—XIL. 1927 r. 

7485, 1. A. <Drucka-Lubecka Marja» w Szczuczynie, 
16,35—17.00: Gazetka rądjowa: Wykona pow. Lidzkim, tartak parowy: Firma istnieje od 1888 roku. Wła: 

šcicielka Drucka-Lubecka Marja sam; iamże. Prokurentami są: 
17.00—17.20. Komunikat dla rolników w Srzednicki Kugenjusz, zam: w Grodnie, ni: Orzeszkowa 24 i 

opracowaniu Zw. Kółek i.org. Roln. Z. Wij, Minczewski Teodor, zam. w Szczuczynie* Każdy z prokurentów 
samodzielnie i nieograniczenie podpisuje za firmę 

w dnin 17—Xi: 1927 r. 
7486. I. A, <Kahanowicz Szaja i Finger Mejer—S'ka>. 8 

oncert popoł. orkiestry Sklep spożywczy, galanterji i naczyń, Siedziba w Wołożynie, __ 
mod dyr. prof A. Kontorowicza poświęcony przy ul. Wileńskiej 11. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 

z dn. 1-go sierpnia 1927 r. Wspólnicy zamieszkali w Wołoży- 
Fantazja z op. <Eugenjnsz Oniegin», nie: Kahanowicz Szaja i Finger Mejer. Spółka firmowa zawar: 

ta na mocy umowy ustnej w dniu 1 sierpnia 1927 
obleczonej w umowę piśmienną w dniu 24 listopada 1927 r. 

1910—19.30. <Co każdy obywatel o ru. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Wszelkie zobowiąza: 
chu na drogach publicznych wiedzieć powi- nia i iune dokumenty podpisuje w imieniu R 

5 6 о Х о 

  Dziś najnowsze monument. arcydzieło ze <Złote 

В „Яет1а оЪ есапа“ & 50е Wi M powieści 
  „Helios“ 

Witefūska 38. 

dozwolone. Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz, 

Serji» Polski. lm 

Mistrzyni ekranu polskiego JADWIGA SMOSĄRSKA. Mistrzo- 
wie scen Polsk ch: Kaz. Junosza Stępowski i Ludwig Solski, Marja Modzelewska, Marja Gorczyń- 
ska, Gruszczyński i inni. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku w Łowickiem. Tereny 
fabryczne; «Widzewska Manufaktura» i zakłady <Scheibler i Grohman» w Łodzi. 

nująca wizja Życia lud.kiego 
. St. Reymonta. W rol. gł. najpopularn. sp 

® 
4 
e Dia młodzieży 

  
Dziś Premier:! 

Bl. Polonjać a „DAMA © gronostajach“ zna granie 
ER 
R 

ul. A. Mickiewicza 22, © Austji i we Włoszech. Wykunawcy ról głównych: 
2440—VI CIS BUSHMAN. Zaakomity odtwórca 

Porzątek e godz. 4 nm. Ostatni 

Od dnia 16-go do 19-go stycznia r. b, 
Miejski Kinematograi | włącznie będzie wyswiettany film: 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(m, Ostrobramska $) 

r. przy- 

«Messali» 
Hauson. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą 

Nizwvkły frapułący dramat, Osnuty ma znanym motywie p. t© 
4 Dramat duszy kobiecej, która dla męża nie 

poświecenia: Rzecz dz'je sę v 
CORINNE GRIFFiTH, FRAN 

w «Ben Hurze> oraz Einar © 
Mikołaja Salnickiego © 

ans o g 1025 CZ 

„Wsród dzikich szczepów Borneo * 
Ekspedycja naukowa Pawła Hutta w 8-mlu aktach: Najszlachetniejsze karty z annalów epopei Bia- 
łego Człowieka wsród dzikich Jądów i egzotycznych mórz. Niezwykle ciekawe zdjęcia łapania dzi- 
kich zwierząt żywcem Walki dzikich zwierząt, Fascynujące obrazy najpiękniejszej flory torneo, 
gdzie na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo. W poczekaini koncerty radjo. Kasa czynna od 

  

  
1930— Transmisja opery Dworzaka <Ru- 

sałka» z Katowic, 
22.40—23.30. Transmisja muzyki tsne- 

exnej z restauracji St. Georges'a. 

  

każdy ze dz. 3 m. 30 początek seansów o g. 4ej. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. i KASUJ y Sol т росаа! 8: )) y parter gr on gr. Ostatni seans 

7487: |. A. «J. Rabinszteja i A. Kroel S-ka». Eksploa- ERU; r - 
tacja lasu. Siedzi w. maj, Anto, gm. Na niuczyńwniej pow. & O: 17 a. 22 b. m. Włącza€e, NajnoWsze arcyucicio Rosyjsa:cj Złotej Ś.rjl К о28 © 
;т'и_‹шь%дг._ ШБ“: :яёз‘:;]_е s a i. eo wa © „polskie Kimo ы pały sie trony! Nastały = i ada aa |. i wz na obczyźniel © 

ali w Wilnie: Josel Rubinsztejn—przy ul. Stefańskie| i Abel 4 Wiel 6 aktowa historja życia pelnego blasku i pi i dzi 

WYPADKI | KRADZIEŻE R czczą Wio AS Emo arjra n: © Wanda" 6 i „JIslqżę ORŻOW" mości rezygnacji „osmky mate ateis) poniai p. a czas do ia ‹ 
1-go listopada 1928 r. Zarząd należy do obydwóch WAĆ e „Priersburskie Bisłe Noce”. Cud rozkoszy. o 

FB — (x) Ohydne morderstwo. 
Onegdaj we wsi Kobyłki gm. Poło- 
czańskiej miejscowa ludność znalazła 
zmasakrowaną głowę ludzką, którą Sa 3 

, świnie ogryzały. 
Powiadomiona o powyższem po- 

licja, zarządziła natychmiasto- 
we dochodzenie, w wyniku które- 
go odnaleziono w kałuży pod chle- 
wem również i rozćwiartowany kor- 
pus męski. Szczegółowe dalsze śledz- 
two ustaliło, iż są to zwłoki mie- 
szkafica tejże wsi, niejakiego Miko- 
łaja Łazera, który w sposób ekrutny Giliński Lipe, zam. tamże. 

wspólnicy łacznie, 

1536. 1. A. «Giliński Lipe> 

ków. Weksie i zobowiązania, podpisują w imieniu spółki obaj 
2442—VI 

7488. I. A. «Natanzon Basia» w Wilnie, ul. Mickiewl- | 
sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1926 roku: | 

ściciel Natanzon Basia, zam. przy ui. Mickiewicza 48 

w dniu 21—XII. 1927 r. 

1520, |. A. <Bamdas Fania» w Wołożynie, pl. Rynko 
23, sklep skór, farby i dokładów siewckich.| Fra iarsieja 2 
1920 roku. Właściciel Bamdas Fania, zam. tamże. 

w Poluszach, gm. Łyug. 
miańskiej, pow. Swięciańskim, sklep bakalejny, galanterji, to- 
warów bawełnianych i półwełnianych krajowego wyrobu oraz 
wyrobów glinianych. Firma ietnieje od 1919 roku. Właściciel 

  

  

  

2443 —\| 
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šwieže 

  zamordowany został prawdepodobnie 
przez swą własną małżonkę Elżbietę 
Łazarową. Łazarowa, którą podejrzewa cjańsk 

w dniu 22—XII, 1927 r. 
7549. |. A. «Kajacka Fejga» w Łyngmianach, pow. Swię- 

* 1 im, sklep bakalejny i galanterji, Firma istnieje od 1920 
się e morderstwe, miała we wSi kQ- roku. Wł ściciel Kajaota Fejqa, a tamże. 

  

  chanka i chcąc się pozbyć męża, do- 
jg >< i ze zbrodni. 

włoki zamordowanego zabezpie- i 
czono do dyspozycji odnośnych władz 1924 raku, W: 
sądowych, a zwyredniałą żonę Osa: 
dzono w więzieniu. 

— Wykrycie składu z bibulą 
komunistyczną W dniu onegdaj- ściciel Kioner Sonia, zam. tamże. 

pow. SŚwięciańskim, 

w dmu 23—XIi. 1927 r: 
7550, 1. A. «Kapłan Wulf» w Nowo-Daugieliszkach, gm. 

p apteka. Firma istnieje od 
łaściciej Kapłan Wulf, zam. tamże: 

7551. 1. Ax «Kloner Sonia» w Brasławi, ul: Pitsudskie 
go 106, sklep towarów włóknistych i ubrań chłopskich bez 
wyrobów wytwórniejszych, Firrna istnieje od 1925 roku. Wła: 

są największą w Europie rewją wzorów 

    
|Meść przedło odmrożeniom 

LECZY 

w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m, 
Wilnie przy ul. Jakóba Jasińskiego 

i zastarzałe N AO
 

    

  

na oprocentowanie 
dogodnie każdą 

. odmroženia : 

2445—VI : : zapobiega odmroženiom : о jlooce 0 

aż, TARGI LIPSKIE || SBikisszezenie. || Umieszczam 
| 
| i najkorzystniejszym na Świecie rynkiem 

zakupów. więcej niż 1600 grup towa- ! 

rów z wszystkich galęzi przemystų | 
będzie reprezentowanych 10000 wy. | 
stawców z 21 krajów zaprezentuje | 
ostatnie zdobycze swej produkcji. 

  art. 1030 U. P, C. 
mości publicznej, & 

2447—VI Iki o Gods 

licytacji 

  %żym władze bezpi: czeństwa wykryły 
przy ul. Rydza Śmigłego skład bibu- 
ły komunistycznej w ilości kilkadzie- 
siąt tys, sziuk. Właściciel Komraz Henia, zam. tamże. 

w dniu 27—XII. 1927 r. 

1552. 1. A. «<Komraz Henia> w Duksztach, pow. Swię: 

ciafskim, herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1927 roku, 

|| nia 1928 r. o godz, 
Wilnie przy ul, Jakóba Jasińskiego 
Nr 7 m. 6, odbędzie się sprzedaż z 

należącego 

Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z sumę tylko pod 

podaje do wiado- zabezpieczenie 
w dniu 23 stycz. pewne bez naj- 

mniejszego ryzyką 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

10-tej rano w 

do Salomona 

  

  

Е : 21, tel. 152. 
2448—V1 Targ ogólny sę ai ik pi Targ dajdtegt wę: ania, Oranas 238—2 

echniczn, marca. i 

Targ włóklenniczy od 4 do 7 marca, Targ = OS Oszdčowanego na sumę LEKCYJ 
Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca. Komornik Sądowy (—) Е. Legiecki. francuskiego 

D Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje 2505-V1. angielskiego 
z: Urząd Targowy w Lipsku udziela doświadczona   

  Bibuła ta przeznaczona była па 
kolpertarz w związku z w;boremi O- 
raz z przypadającą w dniu 21 b. m. 
rocznicą śmierci Liebknechta. 
3464600005000000205068085360608R00 

jest Kaganowa Kejla, zam. w Iwju. 

1554. |. A, <Kramer Ryszard» w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna Ep: wędiin i mięsa. Firma istnieje od 1027 

Kramer Ryszard, zam. tamże. roku. Właścicie! 

1553. 1 A. <Kopelowicz Mowsza» w Iwju, pow. Lidz- 
kim, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciel Kopelowicz Mowsza, zam, w Iwju. 

oraz Przedstawiciel na Polskę 
WŁADYSŁAW GLAZER 

w Warszawie, 
AI: Jerozolimska 41. Telef. 230 55. 

WORD ZPOW TRZIEBIRCETEKĆ "RES ZOR POSPTOESSCAERZZEK” WORTRARACA 
PER ATSR 

55—2 

    wybrane marki 
e oz” wks ich ilość, za 

24 
| (         

    Kto zbiera MARKi POCZTO xĘ DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 

daję kilkakrotnie 

100 i więcej sztuk za jedną. Miickie- 
wicza 42 m. 11 w niedziele i święta 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794 

nauczycielka, 
Uk p 11-a—11, 

r akret i "a- 
ciekawsze okazy w Upadki" 

  
  

  451—VI WEBĘCEEGODRNRP0 
  Ogłoszenie. 1555. |. A. «<Kronik Bencel> w Wilaie, ul. Węglowa 8, 
skup materjałów leśnych, celem odsprzedaży na eksport, Firma 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie istnieje od 1926.roku. Właściciel Kronik Bencel, zam, tamże. 
% Nasiona Inspektowe ° 

jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me- 

Dnia 26 stycznia 1928 roku o godz. 10 
odbędzie się w Rejonowym Zakładzie Żywno: 
ściowym Wilno (stacja towarowa), ulica Po- 

'Ф 
i 
ы    2452—VI 

  

gd do wiadomości, iż w dniu 26 stycznia 
r. o godz. 12ej w lokalu Dyrekcji Lą- 

sów (Wilno, ul. Wielka 66) odbędzie się | 
Mcytacja ustna i za pomocą składania oiert miańskiej, 
pisemnych na dzierżawę większych 
łowieckich w  Nadleśnictwoch: Smorgoń- tamże, 
skiem, Ba, Ss Orafi- 
skiem, Dzišniefisklem więciańskiem, ы 

Szczegółowy wykaz objektów wydzier. Wołożyńskim, sklep spożywczy. 
żawi: nych, warunki licytacyjne, wzór oferty Właścicielka Kulsza Ansstazja, zam. tamżę. 

1556. 1. A. «Kowalska Ida» w Kołtynianach, gm. Lyn, 
pow. Swięciafńiskim, sklep bakalejny 1 

terenów Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka Kowalska ida, zam. 

1557. |. A, <Kulsza Anastazja» w  Pierszajach, pow. 
ma istnieje od 1927 roku. 

narska Nr, 68 nieograniczony przetarg na 
sprzedaż odpadków z przemiała oraz innych 
artykułów i Oras 

Bliższych informacyj udziela Kierownik 
Rejonowego Zakładu Żywnościowego Wilno 
w dni powszednie, 

Rejonowe Kierownictwo Iniendentury 
Wiluo, Ł. dz. 109/żywn, 

2504/V1 / < 

й lony, Kałafiory, Szpinak, Marchew— 
Karota, poleca 

$W. WELER, Wilno $ 
4 Sadowa 8, Zawalna 18 4 

ka 

   
   

al kuterfii 
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i wzór umow dzie'żawnej są do przejrze- 
nia w Oddz..:e Gespodarczo Technicznym 
D, L. P. (cokėj Nr Dyrakcja 5 w Pafństwówych Sie! Leszczyński Walerjan, zam. tamże. 

° w Wilnie. 

7558. I. A. «Leszczyński Walerjan> w lwieńcu, powi 
Wołożyfńskim, kawiarnia. Firma istnieje od 1927 rokn. Właści- 

a MARKI POCZTOWE 
we wszelkich ilościach sowieckie, li- 
tewskie, łotewskie, estońskie, gdań. 

  

2455—VI į OGŁOSZENIE. 
  

Wilno, dnia 28 grudnia 1927 r. 
Nr 2401-VI, 

э 
I0URARYBARANUPORANNOKARNZKESNKDECAK 

Ogłoszenie. Właścicieł Lewiman Dawid, zam. tamże. 

1559. 1. A. <Lewiman Chaja» w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów łokciowych. Firma istnieje od 

131—1 1927 r. Właściciel Lewiman Chajs, zam. tamże. 

1560. 1. A» <Lewiman Dawid» w Drui, pow. Brasław- 
skim, sklep towarów łokc owych. Firma istnieje > 1927 roku. 

skie i polskie (z wyjątkiem najpospo- 
litszych) daję wzamian marki Europy 
Zachodnej, Kotonjalne i państw pozą. 
europejskich, Dowiedzieć się: M'ckie. 

Potrzebny dzleržawea bufetu do Ka- 
svna Ja $. U. P. Jagielloń- 
R o zę, do sekretarza 

wicza 42 m. 11 w . niedziele i Święją za ej do ZARZĄD. 

między 11 а 1-ą, oraz telefonicznie 704 
A Codzlennie. 

z w 

BOGCEGZASCARAKZRZNE MAGAZ AMR 

2456—VI 

  
  

Dowództwo 21 Bacnu KOP, w Niemen* 

od dnia 1 lutego-do dnia 1 maja 1928 roku Kai am, tamże. 
do miejsc Aleja 21 Baonu KÓP. w Nie: Kaiman, & 2 

i 1561. 1. Ą. «Lewin Kałmanu» w Drui, 

czynie rozpisuje niniejszem przetarg nie- gkim, skup w celu odsprzedaży wewnątrz Państwa Inu, sie- 
ograniczony na dostawę mięsa wołowego mienią i zboża. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Lewin 

pow. ; Brasław- 

2458 - VI 

  

i G. GERLACH -_ gorsznon — Tamka 40, 

  

  

  

  
  

menczynie oraz do miejsc postoju podod: Fabryka instrumentów geodezyjnych i rysunkowych B 
działów, tj. Gilnciszki, Piekiszki i Orniany. : a 

Rozprawa ofertowa odbędzie się w Kwae Ogłoszenie. ® - Połeca: u 
termistrzostwie aonu - w emen- ы > 7 

i 3 i "ai Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dniu a S Ь 

Ego AS yo НЬВ PóCÓM 23.Хи, 1927 Е pod Nes nio następujący wpis do“ Teodolity — Niwelatory — Busole m 
Termin wnoszenia ofert należycie na datkowy: KGóWwniek : кЗ 

specjalnych drukach wypełnionych z załącze- „R. H. Sp. IV.—167. OST grr ży Kierownice Toromierze Łaty @ 
niem 3 proc wadjuw, złożonem w Kasie a a w Nowo'Wilejce.z odpowiedzialno Bibale id Taśmy stalowe — Miary w 

o OS ZN. I a i a "Spółdzielnia została zlikwidowana i wykreśla BĘ: re. Ei wszelkievo rodza; EE 

solazośki ku = upływa dnia 26 stycz. iestru. 2425— B ego rodzaju, s 
mia rb. o godz. 10-ej rnno. Urządzenia FEALIŃ 

Oferty na oddzielną dostawę mięsa do į R RNA ą ar 

aoiędeych 020 alęclocych ać Institut de Beautć DOM murowany & Plani 2 ` e 

są dopuszczalne. (Kėva—Paris), w śródmieściu animetry i pantografy G. Coradiego @ 
Bliższych informscyj o warunkach do- Miekiewicza 37, m. 1, tel. 657. spzedacy natych- A 

DONE Żywnościowy 21 Baonu Masaż twarzy, usuwanie zma. z Žaeisių - Arytmometry <ORYGINAL-ODHNER» : 
OP, 2 szczek; Leczenie wad cery. Elek- HK. t . 

Kyatermistm, AI, aię kpt | tryzacja. Pryimuje od 972 popoł, | apeopono O US д Е aa NR I С Е CZA A ` "W: Z. P. 56. 2503/VI pół 218—1 

W górach Chingań- 
skich. 

Ii 

tem przysłał mu te oto dary. I „jam- rania się medalu, zapytywał 

szczyk* pokazał ręką na wóz. 

  

inżynier w czapce urzędniczej, — za- niedostaniesz ty medalu! Inżynier pe- chaty | zaanonsował: 
wczasu kłaniali się mu do pasa, sta- darł na kawałki protokół i zawołał na 
rając się zaskarbić jego względy. A jamszczyka, aby podawał kenie. 
on siedział napuszony jak paw i cią- 
gnął jak smok z baryłki. I gdy inży- łali zewsząd przestraszeni oroczon!: 

Stary ojeiec dowiedziawszy się o nier spisując protokół w celu wysta- — rozgniewałeś «lojjona», — i teraz 
go o nie dostaniesz medalu. ldź przeproś, 

detalach znalezienia w lesie zabłąka- póki nie odjechał! 
— Als to mie wszystko jeszczel nego żołnierza, pijany oroczon nagle 

prawiona i sanie gotowe do drogi!, 
— No to jazda! | 

. Konie palą z kopyta, podnosząc 
Sniežną kurzawę i z impetem wpada- 
ją na lód rzeki. | znowu praedemną 
przestrzeń bez końca, — lasy i góry, 
góry i lasy, — a wśród nich szerokie 

— Cóżeś zrobił, Murawjow? wo- szrenem i oczy 

ny zdaleka. Ale 
Murawjow, przestraszony takim 

cyjnym narodowym stro 
— Wasze błagorodijel uprząż na- watęwanym  kaftaniku 7 

Ręce rozrzucone, twarz blada, pokryta 

biłające blask księżyca. Żadnych śla- 
dów walki, a na piersi duża plama 
zaskrzępłej krwi. Widocznie zastrzelo- 

brak warkocza na głowie. 

Wykwalifikowana 
„treblanka poszukuje 
posady do dzieci, w 

ilnte lub na wyjazd. 
Dowiedzieć się w 

adm. <Słowa» u С. М. 

ERE3 
dochodowy dobrze 
prosperujący sprze- 
damy za nie wielką     

kwotę ARE —0 
Wileńskie Biuro 3 DOMY 

Komisowo-Handlo- || w pobliżu kolei, 
we. Ad. Miokiewi- ac czynszowy 

cza 21, tel. 152, sprzedamy 
286207717 | za 1.400 dojarėw 

Aa c 
omisowo- Handlo- 

Potrzebna we Al Mickiewi- 
do dziecka trzyletnego L Cza 21, tel. 152. 
panienka skromnych 241 —0 
wymagań. Tylko ово- p k Ks 
by, posiadsjące po- o O 
ważne referencje, niech dia samotnego, ze 
złożą ofertę do re- wszelkiemi wygodami, 
dakcji <Słowa» podui, 3 maja 1 m. 1, 
<Opieka>, —lod g. 3 m. 30 do g.5. 

284—1 

    

SUPER - EGO 
Najnowszy odbiornik 

3:lampowy REINARTZ 
w pierwszorzędnem wykonaniu 

Żapewnia czysty i wyrsźny odbiór 
na głośnik stacji krajowych i za 
ZM Obsługa łatwa. 

ua wyjątkowo niska zł. 160 

APARAT DETEKTOROWY zapewnia 
niezwykle czysty i głośny odbiór na 
długie i krótkie fale. Wykonanie bez 

zarzutu Cena zł. 8.50 

DOM RADjJOWY 

St. Łukaszewski i M. Zawadzka 
Warszawa, Chmi-lna 46 

(Drugi dom od Marszałkowskiej ku 
dworcowi Głównemu.) 

LEKARZE. | 
Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 16 
do 1 i od 5—7 

W. Pohulanka 2, róg 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

—0 

    

  

  

Doktór Medycyn; 
ŁUKIEWICZ 

choroby weneryczie, 
skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Śnia- 
deckich 1,. przyj. 4—7. 

—I-%% 
  

  

KOBIETA LEKARZ 
Dr Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpiłala 
Sawicz. 

Choroby skórne i we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp 
Zarzecze 5, m. 2, 

£2— 

Lekarze-Dentyści. 

Lekarz-Dentysta 
Jadwiga 

Kęstowiczowa 
uł Orzeszkowej Nr 3 

(róg wiry dą as 
zyjmuje przyjmuj SE 

W.Z.P. Nr 58 
= 

    

  

Lekarz: Dentysta 
L. FRYDMA 
Zawalna 24 m, 8. 

gabinecie spe- 
cjalne  laboratorjum 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do. 7 

= 

Lekarz-Dentysta 
ANNA KISIEL- 

Andrzejkowiczowa 
choroby zębów, plom 
bowanie i usuwanie 
ich bez bólu. Porcela- 
nowe, złote piomby 
wkładki. ztuczne 

zęby, złote korony. 
Mickiewicza 4 m.12 

Przyjęcia 
od 10-343 pół. 
od 4 do 7 w. 
Uczącym si zniżka 

W. Z. Nr 97, 
un, 24 VI 192 r. 

"p 

  

    

Letarz- Dentysta 

Gh Kras.osielski 
Pisa od gl Ż 
Ba PET = 

| AKUSZERK. | 
Akuszerka 

w. Smiaioaajs 
rzyjmuje od 2 

Pa 19. : Mickiewicza 
46 <m, 6. 

Z. P. Nr 63. 
1—09 

AKUSZERKA 
M LAKNEROWA 
Przyjmuje od g. 9 do: 
w. ztanowa m5 

W. Z. P. 69 
PE—£9E 

AKUSZERKA 

OKUSZKO 
powróciła i wznowła 
PZA chorych. 

ostowa 23 m. 6: 
W. Z. P. 24, 

  

  

  

  

  

AKUSZERKA 
M, Brzezina 

przyjmuje: 
od 9 rano do 7 wiecz.. 
ul. Ad. Mickiewicza 

30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093   

  

— 

i spodniach. jść dalej. 

martwe szklane, od- 

koczal ы 
—- Obježdžaj 

co najdziwniejsze, to 
Komu on Ż A. Bo co; 

dodał po chwili; dadzą mu jeszcze palnął ze szczerością dzikiego syna obrotem sprawy, posunął się naprzód, 

carski medal za poratowanie człowie- lasów, ale zupełnie dobrodusznie: 

ka od śmierci. Oto i pan inżynier sie- — A łajdak z ciebie, łajdak, panie 
dzi teraz w chacie i spisuje protokół „tojjonie*, { 

całego wypadku; pisze według spra- — — Co-0-61? 
wiediiwości, jak się rzecz miała od 
początku do końca. 

ale wnet runął 
— Mendal, 

gazynu wykładał przed nim dary: głe- własne żony i córki napluły w oczy. 

wą cukru, worek mąki, sztukę perka- a 

lu i baryłkę wódki. Inżynier się uśmie- sa, machnąłeś ręką i poszedłeś „sobie subjekt: — patrz 
chał przyjeźnie, š stary dzikus pijany dalej. Dureń z ciebie i laįdak! dla twych żon 

otai: 

gu z Bani, dać mendal staremu sobie, przypatrując się tej scenie. 
Murawjowu! mendal nosić na Szyj, a й 

wszystkim się kłaniać, jak przed „to- by go ukąsiła osa. 
em!" 

Ale takie jest 

rodaka, z carski medal, a ty mi prawisz jakieś cieszyć: ma tkać ich 
zaszczyt s pan głupstwa i morały! A kiedy tak, to tórym już teraz rozmawia nawet 

W.dawc: Stanisław Mackiewicz Redaktor w C:zesław narwowski 

łał tarzając się go ziemi: — kto teraz 
będzie szanował starego, — gdy nie 

— Nie gniewaj się, przyjacielu, bo będzie miał mendala? Kte go pesa 
prawdę mówię! U nas, gdy człowiek dzi na pierwsze miejsce i poda kieli- 

weszliśmy do chaty. Stary oro- zabłądzi w „tajdze*, to cała wieś go szek wódki na pozdrowienie? Kio mu 

czen w edświęinych szatach siedział szuka; i mężczyźni nie śmieją wrócić na uczcie peda udo pieczone jelenia 
przy ogniu, — a mlody subjektz ma- do domu bez zaginionego, bo by im lub wątróbką sarny!? 

— Pluń ty na ten medal 
— А ty — co? Zapaliłeś papiero- się wódeczki, — pocieszał go żyd: 

— ln vino veritas! — pomyślałem Stretieńska! A eto i kawał czerwo- 
nego sukna ma kaftan. Będziesz cho- 

Inżynier skoczył na nogi, jak gdy- dzi! teraz jak król. ł 

ь — Więc ty taki wrzasnął, — sta- wiązanie do różnych orderów i me- 
Oroczony i eroczonki, widząc jaki ry pijaku! Ja ci mam się staraė о dali, że stary oroczon nie dał się po- 

Wtem famszczyk otworzył drzwi 

ma złemię jak długi. 
mój mendall — wo- 

stym wąwozie. 
okryte odwiecznym lasem, 

i napi 

jakie ładne paciorki 
przysłał kupiec ze 

kibitki. Nagle stopl.. 

u dzikusów grzy- 

konie się beją.. 

łożysko zamarznięte] rzeki, Ot, prze: 
jechaliśmy już ujście rzeki Bureji, — 
ot i Innokientijewskała, ot i Paszkowo, 
— a do końca drogi jeszcze daleko, 
dałekol Już sig zaczynają góry Małego 
Chingana, i rzeka się zwęża w skali- 

Niebotyczne skały 
podneszą 

się z prawej i lewej strony; i nigdzie 
ami wsi, ani nawet małej chatki. Księ- 
życ podniósł się wysoko, mróz wzma- 
ga się, a wszędzie cisza, jak w gler- 
wszym dniu stwerzenia, tylko śnieg 
skrzypi pod płozami szybko pędzącej bądą cię ciągali po sądach za te bu- {#ро będzie na 

zatrzymały się ty. Lepiej jedźmy dalej! 
komie, chrapią, boczą sią i nie chcą 
biedz dalej. Coś czarnieje na drodze. burczy, a konie pędzą © dalej. Już 

„blisko stacja „Radde*, — już widzć 
— Trup, — wasze błagórodije! Świecące się okna w chatach. Zaraz 

będzie odpoczynek i nocleg w ciepłej 
Złażę z kibiiki, patrzę: tuż przy izbie. Czują to i kenie, bo przyśpie- 

drodze leży ciało Chińczyka w trady- szyły kroku i już pędzą galopem. 

— Co tam? pytam jamszczyka. 

mógł być potrzebny? 
— Stoję przy trupie i 

mój janaszczyk (ymczasena 
trupa buty. 

garski! 

trupy! 

Jamszczyk niezadowolony 

gubię się 
w domysłach, jak sędzia śledczy. 

— Dobry bul! chwali, oglądając 
cholewy: — to wyrób rzefelny KE 

— Nie rusz! — wołam na niego: 
— tyś nie maruder, żeby obdzierać 

A po c6 nieboszczykowi buty? 
— Jak się dowie «naczalstwo», 

A jest tege narodu 
zciąga z niż gwiazd na niebie! Włóczęgi 

„garbusy* chińczycy... nikt się o nich 
nie zapyta, nikomu oni nie potrzebni. 

— Ale czemu 

fryzjerów? 

bą ręką: 

Chingańskich, 
coś 

1 

Sp— 

c m ————— 

— siwym nagle zuowu stop! Konie nie chcą 

— Co tam na drodze? — pytam. 
— Zaowu trup! I także bsz wa- 

dokoła! Trzeba za- 
wiadomić „aaczalstwo*! 

wasze blogorodje? 
eby to ciało chrześcijańskie, anol 

to co innego. A trup chińczyka, po- 
ganina... kto tam o nich dba? Wiele 

na św'="ie; więcej 
jacyś. 

to u nich warkocze 
' obcięte? Komu one potrzebne, oprócz 

— |amszczyk chytrze się uśmiech» 
nął i pewiedział wskazując przed во- 

wiadomo komul 
to krew, gława za głowę! Wiele jeszcze 

Krew za 

drodze w górach 

(D. €. N.) ia 
Konstanty Siemiradzki 
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