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Razimierz imbor 
Komisarz Rządu na miasto Wiino, 
Kawaler orderu „Polonia Restituta". 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Świętemi Sakra- 
mentami zmarł w dniu 24 stycznia 1927 roku w wieku lat 39 

Eksportacja zwłok z kościoła Pana Jezusa (przy Klinice 
U.S.B. na Antokolu) do Bazyliki odbędzie się we wtorek 25-go 
stycznia © godz. 5 pp. 

Nabożeństwo żałobne w Bazylice rozpocznie się o godz. 
10 rano we środę dnia 26 b. m. poczem nastąpi wyprowadze- 
nie zwłok na cmentarz Rossa. 
„O tych smutnych obrzędach zawiadamiałą krewnych, przy- 

jaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w smutku 

Żona i dzieci. 

Kazimierz Wimbor 
Komisarz Rrądu na m, Wilno Kawaler orderu <Polonia Restituta» 

po krótkich łecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Świętemi Sakra- 
mentami zmarł w dniu 24 stycznia 1927 roku w wieku lat 39. 

O zgonie swego nieodżałowanego i kochanego zwierz - 

chnika zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

[URZĘDNICY KOMISARZA RZĄDU 
NA M. WILNO. 
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KAZIMIERZ WIMBOR 
Komisarz Rządu na m, Wilno, Kawaler Orderu 

«Polonia Restituta», 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Świętemi Sakra- 
mentami zmarł w dniu 24 stycznia 1927 r., w wieku lat 39. 

O przedwczesnym zgonie nieodżałowanego kolegi i oby: 
watela zawiadamiają 

URZĘDNICY WOJEWÓDZTWA, 
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KAZIMIERZ OIMBÓR 
Komisarz Rządu na m. Wilno, Kawaler orderu „Polski 

Odrodzonej*, zmarł w dniu 24 stycznia r. b. 

Pogrążeni w żalu składają tą drogą hold pamięci nieodżać 

łowanego Szefa 

Komendant i oficerowie Policji Państwowej 

m, Wilna. 

    

        

   

      

      
   

   

  

Zgon Kazimierza Wimhora. 
Wieczne Mu odpocznienie i światłość wiekuistą racz Mu 

dać Paniel 
W'spółobywatela straciliśmy © wielkiej ducha szlachetności 

i prawości, państwo zaś dzielnego przedstawiciela władzy admi- 

nistracyjnej, jednego z najdostojniejszych, o kryształowem su- 

mieniu i nieskazitelnem poczuciu sprawiedliwości, sumiennego 

i obowiązkowego, trzeźwo patrzącego na każdą sprawę, mają- 

cego sąd jasny i trafny, nazywającego białe białem a czarne 

czarnem; patrjotę straciliśmy gorącego a mądrege. Ciężką, 

bardzo ciężką, a jak piorun niespodziewaną siratę poniosło 

Wilno, społeczeństwo tutejsze, nietylko polskie, poniósł kraj, 

poniosła Rzeczpospolita. 
Żal serce ściska; oczy zachodzą łzami. Tak zgasnąć jak 

zdmuchnięta świeca — w czterdziestym zaledwie roku życia, w 

pelai sił, w pełni służby publicznej pełnionej z taką powagą, 

z takiem oddaniem się, z takim mirem u swoich i obcychl 

Całe Wilno poruszone; całe Wilno pójdzie na ementarz 

za trumną Kazimierza Wimbora. 1 słowem gorącem pamięć 

Jego uczci. : 

Nasz to był człowiek, dobry, kochany, a meeny i twardy, 

na którego polegać bylo ; można w każdej okazji jak na Zawi- 

szy, prawy de szpiku kości, do ostatniej kropli krwi oddany 

sprawie publicznej. Nie było w Nim samym skazy żadnej — i 

na Nim. : 

Z uczuciem takiem, jakbyśmy się z bratem żegnali, krešli- 

my te słowa. Fak bliski był On wszystkim nam. 

Pamięć jego będzie nam wszystkim świeciła — przykładem. 

OWO GIZA 

Ś. p. Kazimierz Wimbor <był synem Żmudzi. Na Żmudzi 
urodził się wśród szlachecko-ziemiańskiej sfery, w rodzinnym 
majątku Wimbcry w powiecie Kowieńskiem. г 

Gimnazjalne nauki ukończył w Rydze; wydział prawny w 

Petersburgu. Podczas wojny będąc w latach 1917 i 1918, w 

Mohilowie, podczas gdy tam szalał terror bolszewicki, ś. p. Ka- 

zimierz Wimbor bronił ludności polskiej wobec rozwcieczonych 

hord, narażając niejednokrotnie życie własne, wierny niezłomnie 

obowiązkowi obywatelskiemu, x й 
W czerwcu 1919 r. widzimy go na stanowisku podproku- 

ratora Sądu Okręgowego w Wilnie. Przetrwał na niem do 1 lu- 
tego 1021 r. O tym czasie zabrał się do organizowania dła 
Wilna Starostwa Grodzkiego i mianowany był pierwszym wi- 
leńskim Starostą Grodzkim. Lepszego wyboru nie można było 

uczynić. Ś. p. Kazimierz Wimbor ugruntował od razu powagę 
tego wysokiego urzędu, i zaufanie doń całej ludności obudził. 

Gdy przemianowano Starostwo Grodzkie na Komisarjat Rządu, 
ze znacznie rozszerzoną działalnością, któżby jeśli nie ś. p. Ka- 

zimierz Wimbor mógł lepiej pełnić obowiązki Komisarza Rzą- 

du? W ciężką tę,i wysoce odpowiedzialną służbę włożył ogromny 

trud oraz doskonałe odczuwanie jak rządzić należy. Takt po- 

siadał wrodzony, stanowczość wielką lecz ujęią w ujmujące tor- 

my. To też podczas pamiętnych, zeszłorocznych dni majowych 
w znacznej, w bardzo znacznej mierze taktowi, przytomności 

umysłu i wysokiej powadze naszego Komisarza Rządu  рггур!- 

sać należy, że do starć nawet najmniejszych między władzami 

administracyjnemi a wojskowemi nie doszło. 
Odznaczenie s. p. Kazimierza Wimbora krzyżem Odrodzo- 

nej Poiski było jakby zapowiedzią posunięć coraz wyżej w 
hierarchji służby państwowej. Nieubłagana i nagła śmierć za- 
biegła mu drogę... Nie dała iść dalej. 

a i dzieci troje Ś. p. Kazimierza Wimbora oplakują 
bolesną i niepowetowaną stratę — wraz z całem miejscowem 
społeczeństwem. Ogólny żal i powszechne współczucie miech 
im choć w majlżejszej mierze uczynią boleść znośniejszą. 

  

KAZIMIERZ WIMBOR 
Komisarz Rządu na m. Wilno, współzałożyciel i długoletni członek 
Związku Polaków ziemi Kowiesedej wia lat 39 wdniu 24 b. m. 

zasnął w Bogu. у 

Eksportacja zwłok z Kościoła Pana Jezusa [przy Klinice U. S. B, na 
Antokolu] do Bazyliki odbędzie się we wtorek 25 stycznia o godz. 5 pp. 

Nabożeństwo żałobne w Bazylice rozpocznie się o godz. 10 rano we 
środę dnia 26 bm., poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz 
Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia ziomków 

Zarząd Związku Polaków 
Ziemi Kowieńskiej. 

Wileński oddział Ligi Morskiej i Rzecznej zawiadamia członków 
o śmierci nieodźałowanej pamięci swego Prezesa 

|. p. Kazimierza Wimbora 
zmarłego w dniu 24 stycznia 1927 roku. 

Zarząd wzywa wszystkich 

udziału w óddaniu ostatniej posługi niestrudzonemu 

Prezesowi i Szlachetnemu Obywatelowi: 

ZARZĄD. 

    

członków do wzięcia 

(Od specjalnego wysłannika „Stowa)“, 

Rewel, stolica Estonii, czy jak go 
obecnie nazywają Estończycy Tallin, 
jest dziś geograficznym  śrokiem 
państw bałtyckich w politycznym 
znaczeniu tego słowa. Obecna bo: 
wiem konstelacja polityczna nad Bał- 
tykiem przesunęła punkt ciężkości z 

Rygi do Rewla. Stało się tak nie 
tylko z przyczyny złamania jednolite- 

go frontu bałtyckiego przez Kowień* 
skie szukanie dróg do  <odzyskania 
Wilna», ale i dlatego, że Rewel leży 

najbliżej dzisiejszej Finlandji. Pod- 
kreślamy— dzisiejszej, ponieważ w ga- 

binetach dyplomatów łotewskich i 
estońskich, przekonanie panuje, że 

ta dzisiejsza Finlandja bardzo się 

różni od Finlandji wczorajszej. 

Już w początkach roku 1925, gdy 

rozeszła się wieść o daleko idącym 

rozbrojeniu Szwecji, dały się słyszeć 

w  Helsingforsie poważne głosy o 
konieczności rewizji 'dotychczasowej 
polityki fimiandzkiej. Na lamach prasy 
ukazały się artykuły w kierunku zer- 

wania z linją «romantyzmu politycz- 
nego» i czczemi ambicjami, kierowa- 

ni któremi, politycy fińscy gwałtownie 

usiłowali zaliczyć Finlandję do arysto- 

kratycznego rzędu państw skandy- 
nawskich. Uważano tam bowiem 
państwa bałtyckie za coś nmierownie 
niższego, za nowotwory podłejszego 

gatunku, słuchano we wszystkiem 
władczego głosu Berlina, a niektórzy 
marzyli nawet o unji ze Szwecją. 
Być może, iż poraz pierwszy dopie- 

ro, po rozbrojeniu Szwecji, dały się 
słyszeć głosy bardziej trzeźwe: „Kto 

nam pomoże, jeżeli ze wschodu i 
południa wtargną czerwone hordy 
bolszewickie?!" Więcej nawet: mó- 
wiono o zbliżeniu do polonofilskiej 
Estonji i stworzeniu związku państw 

bałtyckich z: Polską. 

Ten jednak kierunek polityczny, 
przyznać to należy szczerze, z gruntu 
był niepopularny, sprzeczny z ambi- 

cjami narodu i gwałtowne znalazł 
odparcie nie tylko ze strony bardzo 
wpływowych Szwedów fińskich ale 
też dyplomacji berlińskiej. 4 

Dzisiaj, po dwueh latach, sytuacja 

uległa jakoby kardynalnej zmianie. 
O ile Finlandja od chwili uzyskania 
niepodległości, uważała sobie za punkt 

honoru roszczenie pretensji do państw 

skandynawskich o tyle państwa skan- 
dynawskie, a zwłaszcza Szwecja, nie 
uważała bynajmniej za zaszczyt dla 
siebie wprowadzenie Finlandji do sta- 
rej grupy państw skandynawskich. 
Wewnątrz samej Finlandji rozpalał 

"się ma tym tle coraz większy: spór 
pomiędzy stronnictwami, spór, który 

przyjął charakter i klasowy i naro- 
dowościowy. Wyrazicielami bowiem 
opinji konserwatywnej, klasy posia- 

dającej, są tam Szwedzi, zaś w prze- 

ciwnym obozie znajdujemy przeważ- 
nie socjalistów—Finów. 

Obecnie mamy w Finlandji rząd 

socjalistyczny. Otóż pewna część po- 
litycznej opinji bałtyckiej, skłonna jest 
twierdzić, że ten nowy socjalistyczny 
rząd fiński, jest wyrazicielem tej linji 

w Helsingforsie, która zamierza ze- 
rwać z dotychczasowym romantyzmem 

politycznym i szukać nowych, reał- 

nych dróg w polityce zagranicznej, w 

zbliżeniu do «właściwych» państw 
bałtyckich. Realnym dowodem tego, 
ma być stanowisko Finlandji wobec 

moskiewskich rokowań o pakt bez- 
pieczeństwa. W estońskich kołach 
politycznych przypisują zwłaszcza 

wielkie znaczenie ostatniej konferencji 

ministrów spraw zagranicznych Łotwy 
Estonji i Finłandji, jaka miała miejsce 

м Rewlu. е 
Solidarne stanowisko trzech państw 

bałtyckich wobec rokowań z Moskwą, 
uchwalone na tej konferencji, jest 

ważnym krokiem naprzód w kierun- 
ku zbliżenia tych państw. Nabiera 

‚ zaś ono tem większej wagi, że bierze 
w mim udział Finlandja. W  Estonji 
przekonani są, że mamy do czynienia 
z nowym kursem polityki, ba! z nową 

Rewel, 23 stycznia. 
erą państw bałtyckich, a w szczegól- 
ności z początkiem prawdziwego zbli- 
żenia bratnich narodów estońskiego 
i fińskiego. Z naszego punktu widze- 

nia zwrot ten byłby raczej pomyślny 
jeżeli się zważy, że tak polityczna 
myśl Estonji, jako też opinja publicz- 
na, są nawskroś dla Polski przy- 
chylne, wobec Rosji Sowieckiej wrogie 
a Niemców nieufne.$ 

W. miejscu tem jednak należy za- 
strzec, że nie' cała opinja bałtycka 
jednako stanowisko Finiandji traktuje. 
O ile pad tym względem w Rewlu 
panuje optymizm, o tyle niektórzy 
sceptycy w Rydze, w Kownie, a 
zwłaszcza w samej Moskwie, 
skłonni są raczej przypuszczać, "że 
przyjazne wóbec państw bałtyckich 
stanowisko Finlandji, jest nieszczere. 
Ci sceptycy (a w Kownie i Moskwie 
—optymiści) twierdzą, że mamy tu 
do czynienia ze sprytnie maskowanem 
posunięciem dyplomatycznym, mająs 
cym na celu wywarcie maximum 
presji na Sowiety, tak podczas roko- 
wań o pakt bezpieczeństwa, jak też 
innych targów, naprzykład uznanie ze 
strony Rosji Sow. wysp Alandzkich 
jako przynależność państwową Fin. 
landji. Dla tych celów, dła wytargo- 
wania możliwie dogodnego traktatu 
z Moskwą, Finłandja; kupiła sobie 
„jednolity front" z Estonją i Łotwą, 
by go później sprzedać z zarobkiera 
Sowietam. 

Nie zagłębiając się w kulisy dyplo- - 
macji dla nas niedostępnej, trudno 
narazie orzec konkretnie, które z tych 
zapatrywań ma więcej słuszności, 
Wszelako wydaje się nam, iż rzeczy- 
wiście mamy dziś do czynienia z po- 
czątkiem zbliżenia państw bałtyckich 
którego idea, z chwilą. wyłamania się 
Litwy i nieprzejednanego stanowiska 
dotychczasowego Finlandji, zdawała 
się do niedawna zupełnie pogrzebaną: 
Jedynie ośrodek tego zbliżenia, które 
możliwie w przyszłości wyleje się w 
formę bloku bałtyckiego, przesunięty 
został cokolwiek na północ, cokolwiek... 
dalej od Kowna. 2 

m. 
IEROWOTINEJ AE SKAT POCIE 

Sejm i Rząd. 
Konwent senjorów, 

WARSZAWA, 24—I. Pat, Na dzi- 
siejszem posiedzeniu konwentu senjo- 
rów, które odbyło się pod przewod- 
nictwem marszałka Sejmu Rataja, po- 
stanowiono, iż posiedzenia plenarne 
poczynając od jutra odbywać się bę» 
dą codziennie z wyjątkiem 31 stycz- 
nia i 1 lutego do dn. 12 lutego, 
przyczem dyskutowany będzie budżet 
na rok 1927—28. W ten sposób 
budżet po przyjęciu przez Sejm zo- 
stałby odesłany około 15 lutego do 
Senatu. 

Pozatem postanowiono uzupełnić 
porządek dzienny jutrzejszego posie- 
dzenia sprawozdaniem o projekcie 
noweli do ustawy tak zwanej sana* 
cyjnej. 

W. sprawie sposobu postępowania 
w związku z wydaniem sądom  are- 
sztowanych posłów, postanowiono, 
iż marszałek ograniczy się na jutrzej- 
szem posiedzeniu do zakomunikowae 
nia izbie, iż wpłynął wniosek O wy- 
danie tych posłów, który to wniosek 
marszałek odesłał do komisji regula- 
minowej i nietykalności poselskiej. 

  

Na karnawał 
Wykwintną bieliznę męską i dam- 
ską, krawaty, rękawiczki i t. p. 
po cenach konkurencyjnych po- 
leca firma O. Kauicz, Wilno 

Zamkowa 8, tel. 939. 
  

  

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
Jarnuszkiewicz i Ska» Tawo Ake. я 
Warszawie. mebie gięte, fabr. <Tho* 
neta», otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szaty, garnitury salo* 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

D.-H. F: Mieszkowski 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 
tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem.      



Dziesięciołecie „Żłobka im. Maryi“. 
Wileński „Żłobek im. Maryi” га 

tujący i pielęgnujący drobne dzieci 
bezdomne, sieroce i nieślubne, nie- 
mające z nikąd ani opieki ani kropli 
mleka, ani promyka nad kołyską — 
jest dziełem jednej zinajzasłużeńszych 
naszych filantropek, pani wiełkiego 
serca i, wyrazić sie wolno, i wprost 
bezpamiętnego altruizmu, Wileński 
Żłobek. im. Maryi obchodzi w dn, 
27.ym b. m. dziesięciolecie swej bło- 
gosławionej egzystencji w mieście na- 
szem. Pani Jadwidze Brensztejnowej 
należy się z tej okazji głęboki i ser- 
deczny hołd za jej oto już kiikunasto- 
łetnią tu u nas niestrudzoną pracę 
około najciężejszej ludzkiej niedolR 
Cześć Jej i chwałal 

Pani Jadwiga z Andrzejewskich 
Brensztejnowa urodziła się na Żmudz- 
kiej ziemi w majątku rodzinnym Sy- 
rajcie pod Telszami, Ojciec jej był 
Engelbert Andrzejewski, wychowaniec 
szkoły Krożańskiej, co krew lał za 
ojczyznę w 1863-cim, walcząc w partji 
Jabłonowskiego; matka, Malwina z 

Czerniewskich też . ze Żmudzi była 
rodem. Dzieciństwo i najwcześniejszą 
młodość spędziła pani Jadwiga na 
wsi wśród ziemiańskiejł swojej sfery, 
dzieląc z rodzicami gospodarskie kło- 
poty—i radości. Poślubiła p. Michała 
Brensztejna znanego i zasłużonego 
badacza przeszłości rodzinnego kraju, 
dziś bibijotekarza przy uniwersyteckim 
naszym księgozbiorze. Po dłuższym 
pobycie w Telszach, przejechali pp. 
Brensztejnowie do Wilna w 1910-ym— 
na stałe. Da Bóg, na zawsze. 

Żłobek, ukochane dziecię pani 
Jadwigi powstał: z jej śmiałej inicjatywy 
podczas najostrzejszej okupacji nie- 
mieckiej. W szystkożimprezę dosłownie 
z 30-ma markami w kieszeni. Lecz 
na gruncie błogosławieństwa Bożego, 
akiž kwiat nie wyrośniel Wyrósł i 
łobek imieniem Maryi Panny, Kró- 

lowej Niebios ochrzczony 28 stycznia 
1917-g6 roku. 

Dziś—jest to instytucja pod każ- 
dym względem wzorowa. Wychowuje 
całkiem dobroczynnie dzieci wyłącznie 
do 3 lat wieku — a Świetnie. Dość 
powiedzieć, że matki, którym jaka ro- 
Gzinna katastrofa uniemożliwiła zajęcie 
się najdrobniejszą dziatwą, niosą ją— 
do przytułku pani Brensztejnowej. 
Nigdzie bąkowi nieszczęsnemu lepiej 
nie będzie! 

Owóż i wśród 65 obecnych wy- 
chowanków Żłobka towarzystwo jest 
— mięszane. Są nawet takie bębny, 
które, w głębokiej tajemnicy „niezna* 
na* matka opłaca—lub jaka tajemnicza 
osoba, a bywa, że instytucja. Lecz 
są i tacy wychowańcy, których do- 
słownie uratowano od najniechybniej- 
szej śmierci. Pani Brensztejnowa jed- 
nakowo wszystkich kocha; dla niej 
istnieje tylko stworzenie Bože jej 0- 
piece oddane. Teraz już w Żłobku 
omocy przybyło Założycielce. Teraz 
uż tam pielęgniarki fachowe, wykwa- 
łifikowane. Teraz tam „ordynuje“ 
prof. dr. Jasiński zawołany pedjatra; 
tam też i mad dziatwą  przytuł- 
kową, jak to mówią, „duszę roni* 
Uniwersytecka asystentka p. Krystyna 
Stawiaska. To też rzecz godna moc- 
nego podkreślenia śmiertelność w 
Žiobku przy ul. Sierakowskiego 4 
bije rekordowo wszystkie — bodaj 
że na świecie — przytułki tego ro- 
dzaju. Wynosi zaledwie 2 proc. 

Tylko, że już nieco ciasno robi 
się w przytułku pani Brensztejnowej 
— a przedewszystkiem koszty jego 
utrzymania rosną, rosną, rosną... O- 
becne minimum tych kosztów wyno- 
szące 3.500 zł. na miesiąc — całkiem 
już zaczyna nie wystarczać. 

Jednem słowem: potrzeba pie- 
niędzy. 

Dobrzy ludzie, zacni ludzie! Miło- 
sierni ludzie! Złóżcie Żłobkowi im, 
Maryi jubileuszowy datek. 

W ręce pani  Brensztejnowej? 
ożna... i owszem... Lecz jest sposób 

jeszcze milszy. 
Wystarozy we czwartek, czyli po- 

jutrze, pójść wieczorem na przedsta- 
wienie do Reduty na Pohulankę na— 
«Lekkomyślną siostrę» najlepszą ko- 
medję, jaką kiedy napisał Perzyński, 
uchodzący słusznie za jednego z naj- 
celniejszych polskich komedjopisarzy. 

Dyr. Osterwa przeznaczył caży 
dochód z premjery «Lekkomyślnej 
siostry» na rzecz Żłobka im. Maryi 
jako — jubileuszowy dar. Piękny darl 
Bal Piękny będzie naprawdę i okaza- 
ły.. gdy Ty zechcesz, wileńska Te- 
atralna Publiczności! 

Dyr. Osterwa nie poprzestał na 
otwarciu na oścież podwoi swego te- 
atru. Dyr. Osterwa sam będzie grać 
w <Lekkomyślnej siostrze». Grać też 
będzie znakomita aktorka, jego mał- 
żonka, p. Orterwina, nasza najmiłsza 
Wilnianka. Grać będzie — p. Irena 
Solska. 

Odświęćmy społem a tłumnie 
dziesięciolecie przytułku pani Bren- 
sztejaowej na Pohulance. Z dobrym 
uczynkiem w sercu, w doskonałych 
humorach, z dłońmi akuratnie gorą- 
cemi od oklasków! 

A podczas gdy my się będziemy 
bawili w najlepsze, biednym bąkom 
przy ul. Sierakowskiego snić się bę- 
dzie, że jacyś Aniołowie Stróże biorą 
ich pod swoją opiekę. л 

MSK STALIAUS NTA MTD 

Areszt redaktora Stahlhelmu. 

«* BERLIN, 24.1. PAT. Według do- 
niesień prasy, były redaktor odpo- 
wiedzialny naczelnego organu Stahihel- 
mu Heinz został aresztowany i od- 
stawiony do więzienia w  Siepen. 
Heinz aresżtowany był także w roku 
ubiegłym w związku z napadem 
morderczym na b. członka organiza- 
cji «Konsul» por. Wagnera. Obecnie 
aresztowanie Heinza pozostaje w 
związku ze śledztwem w sprawie 
zbadania sluszności zarzutów jakoby 
Heinz należał do iaspiratorów mordu 
dokonanego na Erzbergerze i Rathe- 
nau. „Wlełką rolę w tym śledztwie 
odegrywa korespondencja Heinza z 
jego przyjaciółką. 

zabiegi d-ra Marxa 

BERLIN, 241. PAT. W dniu dzi- 
siejszym rozpoczęły się oficjalnie ro- 
kowania między kanclerzem d-rem 
Marxem a  przedstawicielami frakcji 
niemiecko narodowej. 

W godzinach popołudniowych 
obrady przerwano odraczając je do 
dnia jutrzejszego. Frakcja niemiecko- 
narodowa, która się w ciągu popo- 
łudnia zbierze „na narady, rozpatrzy 
przedłożone;przez d-ra Marxa pytania, 
W kołach parlamentarrych oceniają 
widoki porozumieniafbardzo korzystnie, 
Dziś popoludniu dr. Marx przedstawi 
swój program również przedstawicie- 
lom frakcji socjalistycznej. Konferencja 
z socjalistami będzie miała jednakże 
charakter czysto formalny. Wszelkie 
przypuszczenia w kierunku możli- 
wości nawiązania z socjalistami ro- 
kowania w sprawie utworzenia rządu 
nałeży uważać za pozbawione realnej 
podstawy. 

$ 

Ustrój szkolnictwa. 
Obrady Komisji Ministerjalnej. 

WARSZAWA, 24 1. PAT. Pod 
przewodnictwem Pana Ministra Wyz- 
nańReligijnych i Oświecenia Publicz- 
nego d-ra Dobruckiego, odbyły się 
obrady komisji ministerjalnej powoła- 
nej w dn, 5 grudnia r. ub. przez b. 
kierownika M-stwa W. R. i O. P. p. 
wice-premjera Bartla do opracowania 
zasad na jakich winien być oparty 
projekt ustawy o ustroju szkolnictwa 
państwowego. 

W toku obrad komisji ustalono: 
1) że obowiązek szkolny winien za- 
czynać się dla dziecka w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 
ono 7 lat życia, że jednak mogą być 
również przyjmowane do szkół od- 
powiednio rozwinięte (fizycznie i u- 
mysłowo) dzieci w wisku lat 6-ciu; 
2) że szkolnictwo powszechne winno 
być 7-letnie i zorganizowane na za- 
sadzie dążenia do możliwie najwyż- 
szego stopnia organizacyjnego szkół, 
co ma niezmiernie doniosłe znacze- 
nie zwłaszcza dla wsi; 3) że program 
szkół średnich ogólno-kształcących 
winien być oparty na programie 
7-klasowej szkęły powszechnej; 4) że 
szkoła średnia ogólno-kstałcąca win= 
na trwać lat 4, prezczem związana ma 
być z gimnazjum 2-letniem, przygo- 
towującem młodzież wyłącznie do 
szkół akademickich w ten sposób, 
aby czas trwania całości wykształcenia 
średniego wynosił lat5; 5) że egzamin 

dojrzałości ma być zniesiony, nato- 
miast mają obowiązywać egzaminy 
wstępne do gimnazjów względnie do 
uczelni akademickich, dostosowane 
do poziomu właściwej uczelni; 6) że 
szkoły zawodowe winny przyjmować 
mlodzież po wypełnieniu przez nią 
obowiązku szkolnego, t. j. najwcześ- 
niej w wieku lat 14 lub 13 i że dą- 
żyć należy do przezwyciężenia nie- 
właściwego stosunku opinji do szkół 
zawodowych między innemi przez 
nadanie tym szkołom należytych u- 
prawnień w stosunku do szkół wyż* 
szych; 7) że w ustroju szkolnictwa 
doniosłą rolę winno odegrać szkol- 
nictwo zawodowe; 8) że wreszcie re- 
forma winna być realizowana z 
energją ale zarazem z całą oględnoś- 
cią przy zachowaniu zasady stopnio- 
wego ewolucyjnego przekształcenia 
szkolnictwa istniejącego. 

Na [podstawie wyników obrad 
M-stwo opracowuje projekt ustawy, 
którego podstawy będą poddane 
dyskusji na projektowanej konferencji 
fachowców powołanych z pośród na- 
uczycielstwa, profesorów -wyższych 
uczelni oraz działaczy społeczno-o- 
śwatowych. 

Równocześnie z dalszemi pracami 
nad projektem ustawy o ustroju 
szkólnicgwa M-stwo przystąpiło do 
opracowania: a) zagadnienia upraw 
nień związanych z różnemi šwia- 
dectwami szkołnemi i dyplomami w 
służbie państwowej, samorządowej 
oraz przy wykonywaniu koncesyjnych 
zawodów, b) projektu ustawy o 
szkolnictwie zawodowem, c) projektu 
ustawy o szkolnictwie wyższem. 

ŁOWO 

Śprawa oydunia postów 
w komisji regulaminowej sejmu. 

WARSZAWA 24 1. PAT. Sejmowa komisja regulamiaowa i niety« 
kalności poselskłej przystąpiła dziś do rozpatrywania sprawy wydania 

sądom aresztowanych posłów. Na posiedzeniu obecny był marszałek Ra- 
taj oraz przedstawiciele rządu: minister sprawiedliwości Meysztowicz, pod- 

prokurator Sądu Apelacyjnego w Wilnie Przyłuski, prokurator Sądu Ape- 
lacyjnego w Warszawie Rudnicki, radca M-stwa Sprawiedliwości Molden- 

haver] i z nadzoru prokuratorskiego przy M-stwie Sprawiedliwości p. Ku- 
czynski, 

Przewodniczący komisji poseł Popiel (NPR) otwierając posiedzenie 
zaznaczył, że zwołał je w porozumieniu z p. marszalkiem Sejmu, choć 

sprawa nie przeszła jeszcze formalnie przez plenum Sejmu. Na porządku 
dziennym jest sprawa aresztowanych posłów. Przewodniczący zapropono- 
wał przedewszystkiem wybrać referenta a następnie skorzystać z obec: 
ności przedstawicieli rządu i poprosić 

Głos zabrał marszałek Rataj, oświadczając, 
ich o udzielenie wyjaśnień. 

że utarł się usus, choć 

nie postanawia tego regulamin, że wnioski o wydanie posłów są wnosza- 
ne przez rząd do Sejmu a plenum przekazuje je dopiero komisji. W tym 

wyjątkowym wypadku marszałek zaproponował prezesowi komisji zwołanie 

natychmiast posiedzenia ze względu na to, źe przytrzywanie tych posłów 

w areszcie uznać należy za stan nienormalny, z którego jaknajrychlej na- 

leży wyjść. Jeżeli jednak podniesie się choćby jeden głos protestu, mar- 

szałek musiałby się czuć skrępowanym dotychczasowym zwyczajem par- 

lamentarnym i wycofałby sprawę, a jutro t. j. we wtorek plenum Sejmu 

przekazałoby ją komisji. 
Poseł Jaremicz (KI. Białor.) wypowiedział co następuje: „Aresztując 

posłów rząd złamał Konstytucję. Nie widzę jednak potrzeby, aby przy 

rozpatrywaniu tej właśnie sprawy łamać jeszcze regulamia. Nie widzę po- 

wodu do takiego pośpiechu, natomiast będę prosić Pana Ministra о Wy- 

jašnienia,“ 
Przewodniczący pos. Popiel oświadczył na to: „Na porządku dzien- 

nym jest tylko ta jedna sprawa. Jeżeli poseł Jaremicz podtrzyma swój pro- 
test, to posiedzenie natychmiast będzie zamknięte a następne będzie mo: 
gło się odbyć najwcześniej we środę rano''. 

Ponieważ pos. Jaremicz protest 
zamknął posiedzenie. 

swój podtrzymał, przewodniczący 

Nowy akt teroru „Hramady“ 
W dniu 21 bm. we wsi Osowiec powiecie Wilejskiem dokonane 

zostało morderstwo na tle polityczaem. Ofiarą mordu stał się Jan Smolik, 
który zwalezał wrogą robotę „Hramady” na wsi. Zarząd miejscowega 
«Hurtka» uchwalił zgładzić tego człowieka. - 

W ubiegly piatek prezęs „Hurtka“ А. Тглес!К огах с2ЮюпКом1е za- 
rządu T. I. i G. Nowasze i M. Kopciuk wyrok na Smolika wykonali. . 

Sprawą tą zajęły się władze Śledcze, które zdążyły już aresztować 
wszystkich morderców. 

Jest to pierwszy, po dniach rozgromu „Hurtków* wypadek zbrojne- 
go terroru. 

Rewizja u adwokata Rodzlewicza. 
Przed kilku dniami upoważnieni do tego funkcjonarjusze policji 

politycznej dokonali rewizji w mieszkaniu adwokata Rodziewicza. Adwokat 
Rodziewicz znany jest w Wilnie jako stały obrońca komunistów. Jak się 
dowiadujemy, w stosunku do adwokata Rodziewicza istniały poważne 
poszlaki o ścisłym jego kontakcie z wywrotową działalnością „Firamady*. 
Wynik rewizji narazie nieznany, 

  

Ważne 
dla Pańl E. HEGENT" wino, w. wietka 10 
Nadeszły najnowsze modele SUKIEN BALOWYCH i WIZYTOWYCH 

błuzek i swetrów. 
CENY DOSTĘPNE. CENY DOSTĘPNE. 

  

        
Uwaga! 
kapusta i ogórki kiszone dobrej jakości. 

Podajemy do ogólnej wiado- 
mości, że w sklepie uaszym 
Nr4 przy ul. Zawalnej Nr 34 

sprzedają się 

T-wo „AGRUMARIA*. 

  

na całą ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949, 
Zawiadamiamy naszą Szanowną Klijentelę, iż na nadchodzący 

Śczon wiosenny i letni 
nasz skład Fabryczny zaopatrzony będzie w bogaty wybór materjałów najlepszych 
gatunków oraz najmodniejszych deseni i kolorów według najświeższych wzorów 

zagranicznych. 

Ceny Ściśle fabryczne. 

FONT ATA 

Gustaw MolendaiSyn 
FABRYKA SUKNA i WYROBOW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

Skład Fabryczny 

Start rajdu narciarsk; 

na  przestrzenij Wilno — granica 
rumuńska, 844 klm. urządzony przez 
Warszawski A. Z, S. dnia 24 stycznia, 
godzina 8-ma rano. 

Pod wielkim trausparentem z po4 
wyższym napisem, u wylotu ul. Mice 
kiewicza na plac Katedralny zebrało 
się w oznaczonej godzinie sporo pu- 
bliczności. Przybył wice- wojewoda 
Malinowski. Przy sprzyjającej lagod- 
nej pogodzie wyruszyło w drogę 3-ch 
zawodników: Jaworski Józef, Mala- 
nowski Feliks i Trojanowski Wojciech, 
wszyscy z A, Z. S. Raid obliczony 
jest na 17 dni po 50 kim. przez Li- 
dę, Sarny, Równe, Tarnopol. Po dro- 
dze organizuje pomoc Związek Strze- 
lecki. Narciarze obawiają się braku 
śniegu na niektórych odcinkach na 
Wołyniu. 
s 

Stan wyjątkowy i wybory w 
Kłajpedzie. 

BERLIN, 24 I. PAT. „Berliner 
Boersen Zeitung“ dowiaduje się, że 
rząd Rzeszy zamierza zwrócić się do 
rządu litewskiego x żądaniem by z 
uwagi na zbliżające się w okręgu 
kłajpedzkim wybory sejmowe, zniesio 
no istniejący tam stan wyjątkowy. 

Pożyczka włoska w Anglji. 

„RZYM. 24 I. PAT. Rząd angiel- 
ski zgodził się zasadniczo na uloko- 
wanie nowej pożyczki włoskiej w wy- 
sokości 50,000,000 dolarów na rynku 
łondyńskim. Jest to wynik ostatnich 
rozmów Chamberlaina z Mussolinim 
i włoskim ministrem skarbu Volpim. 
Wzamian zato, jak słychać, Anglja 
domaga się, aby Włochy zaniechały 
propagandy i polityki na Bałkanach. 

  

” Nasiona 
Wyborowa jakość, 

niskie ceny. 
Cenniki illustr. na żądanie 
Hurtowy Skład Nasion 

Emil Freege 
Kraków. 

Lubicz 38 i Sukiennice 15/16. 
Firma istnieje od r. 1860. 
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Rektor Stanisław Pigoń 

Na Uniwersytecie Wileńskim — га- 
czyna się ustalać piękna i o głębo- 
kiem znaczeniu życiowem tradycja. 
Stają kolejno na czele naszej wsze- 
chnicy, jako jej Rektorowie ludzie, 
których na to stanowisko, jak mnie- 

mać wolno, wysuwają nietylko zasłu* 

gi naukowe, ale obok i przede- 
wszystkiem walory twórcze życiowo, 

ich indywidualne ustosunkowanie wo- 

bec zasadniczych, podstawowych za- 
gadnień bytu. 

Po rektorze Zdziechowskim, któ- 
rego imię naukowe znane jest szero- 
ko w Europie, a postawa „wobec žy= 
cia opiera się na najgłębszych irra- 
cjonalnych  pierwiastkach: religii i 
wzniosłej moralności, podnoszącej w 
zwyż, ku nieskończoności — po rek- 
torze Zdziechowskim  przywdzieje 
płaszcz gronostajowy, purpurowy bi« 

ret i pierścień oraz ujmie berło rek- 
torskie prof. Stanisław Pigoń. 1 on, 

jak jego poprzednik, nie jest tylko 

znakomitym uczonym. Już sam fakt, 
że swoją twórczość naukową poświę- 
cił Mickiewiczowi omal że nie wy: 

łącznie—fakt ten przesądził o jego 
postawie duchowej. Zapewne—żaden 
uczony tylko nie zbada Mickiewicza 
całego: i człowieka i apostoła. Nie 
zbada ten kto „z mędrca szkielkiem 
i okiem” poświęci się analizie - pism, 
a życia nie ogarnie, zbada historję 
życia, a działań jego nie zrozumie, 
spękulacją dotrze do dziejów myśli, 

a sercem lotu ducha twórczego nie 
odczuje, 

A ma ten wybór—prof. St. Pigonia 
na Rektora Uniwersytetu Wileńskie- 
go—jeszcze inne, lokalne znaczenie. 
Któż, jak nie głęboki znawca Mic- 
kiewicza, ma przewodzić Uniwersyteto- 
wi Mickiewicza, Uniwersytetowi Filo- 
matów dążącemu dzisiaj do wskrzesze- 
niajtej chwałyi tej siły duchowej, jaka się 
objawiła na przestrzeni trzech wieków 
jego istnienia raz jeden, przeloinie i 
krótko, ale z następstwami idącemi 
z pokolenia w pokolenie już to jako 
legenda, już to jako twórczy bodziec 
życiowy. 

I dlatego! właśnie gdyby Rektor 
P goń był wyłącznie przedmiotowym 
badaczem Mickiewicza, a myślał i 
czuł wszechstronnie, był tym  uczo- 
nym, do którego „wiara mówi sil- 
niej* a serce jest otwarte na objęcie 
pełni ducha twórczego Wieszcza—nie 
byłby już wyłącznie uczonym, byłby 
myślicielem, nie przechodzącym obo- 
jętnie mimo zagadnień życia. 

Jest dowód nie: pośredni, —przez 
badanię Mickiewicza—że Rektor Pi- 
goń  reprezeniuje typ uczonego i 
myśliciela dla którego koło świata 
nie zamyka się w okrągu jego badań 
fachowych, przeciwnie bezpośredni 
dowód w postaci jego prac, doty- 
czących podstaw wychowania naro- 
dowego, że właśnie obejmuje okiem 
swego wewnętrznego widzenia świat 
szerszy, niż badanie naukowe: za- 
myśla się nad zagadką bytu człowie: 
ka i Polaka. 

Filozofję jego — jak każdego my- 
ślącego człowieka o oczach otwartych 
na dookolną rzeczywistość — cechuje 
pesymizm, stwierdzający w otaczają: 
cym nas Świecie, w nas samych zło, 
zło moralne, ale jednocześnie jest ta 
filozotja i głęboko optymistyczna bo 
w.erzy w postęp moralny ludzkości. 

Zastanawiając się w obliczu odro- 
dzonej państwowości polskiej nad za: 
daniami Polaka, pojętemi na tle za- 
dań człowieka, stwierdza Rektor Pi- 
goń, że gnębi nas w potrzebie pu- 
biicznej—wysokoprocentowy analfabe- 
tyzm moralny. W takich okolicznoś- 
ciach z calą bezwzgiędnością wystę: 

puje prawda słów Mickiewicza o ulep- 
szeniu i rozszerzeniu /dusz, i koniecz- 
nem do ulepszenia praw i rozszerze- 

nia „ej? > 
ektor Pigoń, będąc jednym z tych, 

którzy brali udział w wielki a Sc 
światowej, walcząc na froncie rosyj: 
skim, francuskim i włoskim, później 
polskim — wszędzie napotykał, jako 
owoc psychicznej kultury powojennej 
— człowieka rozpętanego, oślepie na 
przejawy poczucia moralnego zdjablo- 
ne człowieczeństwo. Objawy tej de- 
generacji, czy rozluźnienia więzów 
moralao-społecznych przejawiały się 
we wszystkich warstwach i na wszel- 
kich stopniach kultury: oświata, wy- 
kształcenie „obowiązywały” jedynie co 
do „formy—była oma nieco dystyngo- 
wańsza. Bo „jedna jest w istocie swej 
natura ludzka... jednako podległa prze- 
mocy zła”, Twierdzi Rektor Pigoń za 
Stanisławem Witkiewiczem, że jeden 

jest człowiek, jednaka natura ludzka, 
która niezależnie od tego, czy kto po- 
chodzi z t. zw. wyższej czy niższej 
sfery, różni się tylko pojęciami, nie 
różni |się uczuciami. Wszelki podział 
na lud i inteligencję, na wyższy i niż 
szy „zagon ludzkošci“ jest sztuczny 
i opiera się na fałszu. I ta natura 
ludzka, podległa przemocy zła, wy- 
maga gruntowej uprawy, bo pomimo 
całego tragizmu moralnego upadku 
współczesnej rzeczywistości, zło nie 
jest nieprzezwyciężalne, można je w 
sobie zdusić. Obok tej dzikości mo- 
ralnej jest w nas zakątek jakiejś mo- 
cy władczej — streszczam w dalszym 
ciągu myśl Rektora—mocy, co zdolna 
przeciwdziałać złu, jest w nas zaródź 
jasnego człowieczeństwa, jest w każ-- 
dym jakaś Boża iskra. Raz rozdmu- 
chana już nie gaśnie i nadaje duszy 
kierunek wzrostu, pęd tęsknoty ku 
wyżynom i szczyiom — jest czynną 
religijnością, 

, Obudzenie życia ducha i wzmoc- 
nienie uprawy wewnętrznej, daje wie- 
dzę karnego władania sobą i rozwią- 
zuje tajemnicę owocnego życia, Od- 
rodzenie na typ wyższy człowieka 
prowadzi jedynie do celu, ba „za- 
prawdę, kto się nie odrodzi z Ducha 
świętego — nie wnijdzie do  Królę- 
stwa Bożego”, 

Wbrew całej orgji nihilizmu mo- 
ralnego Świata powojennego, wbrew 
całej podłości, rdzeń polskości jest 
nienadgryziony. „Z iścizny tej — 
wierzy Rektor Pigoń — odrodzi się 
naród mój, powstanie kiedyś i wznie* 

sie się na wyżyny niebywałe, by—jak 
głosi głucha wiara ojców — czynić 
wysokość między  narodowošciami. 
A powstanie — przez trud odnowy 
moralnej. Bo jedna jest tylko droga 
do wielkości — konkluduje Rektor 
Pigoń — przez prawość, jedna jest 
wogóle wielkość, dla jednostki jak 
i narodu — wcielony w życie cud 
prawa moralnego, żywego w nas od- 
wiecznie”. ; 

A przechodząc od tej moralności, 
rzecby się chciało, twórczej, ogólno- 
ludzkiej do zadań powstałych przed 
narodem w obliczu własnej państwo* 
wości odrodzonej, szuka Pigoń mo- 
źności ułożenia działań ludzkich w 
Polsce w twardych obramieniach na- 
rodowej przydatności. Przedewszyst- 
kiem brak nam łączącej więźby na- 
rodowej, istnieje wyraźny podział na 
zbiorowość pańską i chłopską — 
1 Ю rozdwojenis wywołało t. zw. 
Sprawę ludową, wlokącą sią bez za- 
latwienia wiek cały. Kulturę wsi pol- 
skiej nie podniesie się wyłącznie przez 
czynnik społeczny i gospodarczy, 
obok rozwinąć i zaspokoić należy 
bezinteresowny głód wiedzy ducho- 
wej, pobudzić zmysł moralny. I opie- 
rając się na założeniu równości dusz 
ludzi, równości człowieka z człowie- 
kiem widzi przyszłość narodu w pod- 
niesieniu kuliury duchowej i moralnej 
społeczeństwa całego. 

, W dziedzinie twórczości, mając 
wzór Mickiewicza przed oczami, hoł* 
duje Rektor Pigoń takiej tęsknocie 
artystycznej, która przeradza się w 

Ab 
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  tęsknotę twórczą, przybliża epokę 
doskonałości. Mickiewicz rzucił "a 

niła życie jego najcudowniejszym po- 
ematem dła Boga. Prawdziwa twór: 

zję, bo stanął do pracy, która 4 

czość ponadto ogarnia całość zjaugėK | 
życia oraz łączy z sobą odpowiedźial* 
ność za to życie. Odpowiedzialność 
własna za życie współczesne — to 
zadanie każdego z nas. | dlatego 
granicami ojczyzny są ludzkie dusze, 

Oto wyznanie wiary, opartej na 
głęboko pomyślanym i odczutym 
ideale moralnym — wyznanie, Szero* 
kością i głębokością idei prowadzące 
do tajników irracjonalnych, religijnych / 
istnienia człowieka, stworzonego n 
obraz i podobieństwo Boga. = 

„Na ile tego głęboko chrześcijań* | 
skiego wyznania wiary Rektora Pi“ 
gonia, wiary owianej wznioslošcią ! 
polotem wiary czynnej, zabarwionej 
ideą mesjanizmu polskiego—wystąpj , 
wyraziście jego zainteresowania nat- 
kowe. 

Bada Mickiewicza i twórców = 
zostających w kręgu jego promierkie-=* 
wania. Prawda słów Krasińskiego, 
że «my wszyscy Z niego», z Mickie- 
wieza, nie „zasłania rektorowi Pigo- 
niowi granic, w których obok Mickie- 
wicza znalazło się niewielu, jak Sło- 
wacki, Towiański, Gorczyński. Im 
więc, po Mickiewiczu, poświęca swe 
zainteresowania,  wykreślając linię 
swojej ciekawości badawczej w kie* 
runku twórczości, której tęsknota 
przemienia słowo w czyn, stwarza | 
poemat życia. 
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SŁOWO 3 

KURIER GOSPODARCZY i © % eni Wi s ‚ 38,00 : т : 
! щьур„м„эор‘‚“емо?:_о W dniu wczorajszym 23 b. m. rowy Nr. 772, 

ŻIEB WSCHODRICH 2 roc godycówiknw LAN a na szlaku kolejowym ,Wilno-Warsza- _ Zderzenie bylo tak silne, iż 5 
Pożyczka dolarowa 79.50 7925  — > A poz bę rano miała miejsce m pociągu towarowego  zo- 

. ° i i Iwiek ni leni ntó ę- Pożyczka kolejowa 9350 — — — atastrofa kolejowa. stały zdruzgotane. 
W sprawie przebudowy A a a D Нр 5 pr. pożycz. konw. 47,— 47,35 ldąc z niezwykłą szybkością paro- Maszynista ocalał, wyskakując z 
elektrowni wileńskiej. 

W styczniowym numerze „Prze- 
glądu Elektrotechnicznego” znajduje- 
my m. ia. artykuł inż. J. Rogowskie- 
go, poświęcony sprawie przebudowy 

* elektrowni miejskiej. 
Zdaniem autora: 

..budowa prowadzona obecnie mogła 
być rozpoczęta o rok wcześniej, t. j. od 
chwili stabilizacji waluty. Miasto i Zarząd 
elektrowni postanowili w inny sposób rato- 
wać elektrownię, idącą szybkiemi krokami 
ku ruinie, a mianowicie, przez budowę no- 
wych gmachów, stawianie nowych eiektro- 
wni i przyłączanie ich do wspólnej równo- 
ległej pracy na jedną sieć. W tym wypad- 
ku jakby zupełnie nie przewidywano, že 

achy i maszyny będą w przyszłości bez 
mżytku. Wobec budowy nowych pomocni- 

ych elektrowni miejskich w Wilnie rozpę- 
= się istna orgja budowy na prędce ele- 
ktrowni prywatnych, które przyjmowano 
przez miasto z otwartemi ramionami, Ten 
właśnie niefortunny środek był ostatnim cio- 
sem « dla elektrowni centralnej, tworząc z 
miej jednostkę, prawie że niezdatną do u- 
żytku. Wobec niezadowolenia [ludności przy- 
stąpiono wreszcie do realizowania projektu 
przejścia z prądu stałego na zmienny. W 
tym celu zaproszono dwóch wybitnych 
rzedstawicieji świata technicznego, w 0so- 

EG p. profesora Wysockiego i p. inżynie- 
ra Szapiry, cełem otrzymania od nich facho- 
wej opimji. Rzeczoznawcy zaopinjowali, że 
rodzaj i wysokość napięcia są wybrane tra- 
fnie, i projekt na pierwszy okres rozbudo- 
wy może być korzystny. 

Obecny rozwój przemysłu jest bardzo 
niski w porównaniu z okresem przedwojen- 
mym, z drugiej zaś strony Wilno wogóle 
nie było nigdy miastem wybitnie przemy- 
słowem. Dla tego też elektrownia wiieńska— 
aakład przeważnie dotychczas oświetlenio- 
wy, taki sam charakter będzie posiadała 
przez czas dłuższy i w przyszłości. 

Zasadniczą sprawą są t. zw. piony do 
mieszkań. Cały ciężar kosztów tych pionów 
spada na odbiorców. Wysokość tych kosz- 
tów, pormimo zastosowania spłat na raty 
wywołała ogólne niezadowolenie. i wiele 
osób przestaje korzystać z prądu elektrycz- 
nego. lulaj warto zaznaczyć smutny objaw, 
Że prasa miejscowa nie zawsze idzie na 
rękę miastu w celu wynależienia więcej 
bezbolesnego sposobu uregulowania tej 
sprawy, a niezadowolenie, spowodowane tą 
gwałtowną przebudową, wyzyskuje jako 
atut do walk osobistych lub partyjnych, 
Wykonanie techniczne jest dobre, jednak or- 
ganizącja pracy pozostawia tu wiele do Žy- 
czenia. Jako materjał iustalacyjny używa 
się kabei w powłoce ołowianej. ь 

Wobec ukończenia pierwszego stadjam 
"Tozbudowy, należałoby się zastanowić, czy 
dalsza rozbudowa elekirowni wileńskiej na 
tem samem miejscu jest celowa? Z artyku- 
łu i z zamierzeń anal widzimy, że 
„budowa dalsza ma być prowadzona na tem 
%mem miejscu. Wielką jednak elektrownię 

z zasięgiem do granic wielkiego Wilna nale- 
żałoby zbudować w pobliżu kolei. Obecna 
elektrownia od kolei i od dowozu węgła 
jest oddalona o kilka kilometrów. Dostawa 
opału jednokonnemi furmankami dla elek- 
trowni o większej mocy będzie bardzo ko- 
sztowna, wobec czego wzrośnie i koszt 
i kWh, (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA, 

— (0) O uprawnienie urzę- 
dów skarbowych. Ustawa przewi- 
duje, iż w wypadkach niemożności 
placenia podatków, może Minister- 
stwo Skarbu, względnie władza skar- 
bowa Il instancji, na skutek indywi- 
dualnego podania, należycie wykazu: 
jącego ciężkie położenie petenta,—po- 
datki, względnie zaległości odpisać. 
Podanie należy wnieść do urzędu 
skarbowego, który winien wysłać 
swego kontrolera dla zbadania za- 
podanych przez petenta faktów, mo- 
'tywujących jego niezdolność płatni- 
czą. Urzędy skarbowe badają stan 
petenta ałbo przez swoich lustrato- 

„tów, albo przez Magistrat, albo wresz- 
<ie za pomocą policji państwowej, 
Ten pierwszy sposób jest najwłaściw- 
Szy i okazał się najsprawniejszym, o 
dle naturalnie jest w danym urzędzie 
do dyspozycji odpowiednia ilość u- 
tzędników. Magistrat bezwzględnie 
dla tych celów się nie nadaje, gdyż 
podania tam skierowane grzęzną i są 
mie do wydobycia. Policją nader rzad- 

O T i 7 i III ii iii iii i biście udekorował „Srebrnym krzy. 

Przyjmując twierdzenie Mickiewi- 
cza, że literatura nasza wyrosła z 
miłości ojczyzny i że dogmat patrjo- 
tyzmu jest Źródłem całego życia du- 
<howego Polski, chce Rektor Pigoń 

„Mickiewicza uczynić ośrodkiem wy: 

k 

1 

z. narodu. Z Homera w wy-* 
owaniu starej Grecji uczyło się 

dziecko: przeszłości narodowej, języ- 
ka i religii Z Mickiewicza tego sa: 
mego uczyć się może dziecko pol- 
skie. 

Badając Mickiewicza Rektor Pigoń 
odsłania w nim poszczególne etapy 
bohaterstwa i heroizmu: bohaterstwa 
i heroizmu postawy wobec dnia co- 
dziennego, wobec codziennej rzeczy- 
wistości. 

" Heroizm ten cechował Mickiewi- 
cza—Filomatę, szedł po przez „Gra: 
żynę* i „Wallenroda, po przez „Księ- 

i Narodu*, „Pielgrzymstwa*, „Pana 
Tadeusza” i Prelekcje paryskie do 

ematu życia, które zakończył jak 
ołnierz na posterunku, heroicznie i 
ohatersko. 

Badania Pigonia ogarniają Mickie- 
r-— wszerz i wgląb: wszerz—otwie- 

rają przed nami Mickiewicza religijne- 
go, Mickiewicza realizatora Królestwa 
Bożego na ziemi, słowem Mickiewicza, 
jakiego dotąd najmniej znaliśmy, a 
który twierdził, że „człowiek na to 
stworzony, aby urósł na wielkiego” i 
że „powołani, abyśmy Duchowi pań- 
stwa na ziemi zdobywali"; wgłąb— 
przenikają postawę duchową Filoma- 
tów wobec zagadnień bytu Polski, 
wyłuskują moment heroizmu w ich 

w praktyce okazały sprawność i su- gólnych wsi na terenie województwa 
mienność. p 

Kiedy wreszcie zaopinjowane po- 
danie wraca do urzędu, musi tutaj na 
nowo odieżeć pewien czas aż refe- 
rent obarczony pracą wygotuje wnio- 
sek, przeprowadzi przez wszelkie księ- 
gi i wyekspedjuje go do ostatecznej 
decyzji do izby skarbowej. Tutaj na- 
turalnie również nie czeka się z ot- 
wartemi rękoma па nadejście poda- 
nia, które musi odczekać swą kolej 
aż ostatecznie załatwione wroci do 
urzędu skarbowego. 

A w międzyczasie zaległości po- 
datkowe ściągają się drogą egzekucji. 

Wobec powyższego zrzeszenia 
handlowe wdrożyły kroki w Mia. 
skarbu w kierunku przelania części 
kompetencji izb skarbowych na urzę- 
dy skarbowe o tyłe, aby naczelnicy 
byli uprawnieni do wstrzymywania 
egzekucji aż do czasu załatwienia od- 
nośnego podania przez izbę skar- 
bową. 

— (o) Wierzytelności z poży- 
czek zabezpieczonych na nieru- 
chomościach, z których główny do- 
chód pochodził z komornego, podle- 
gają w myśl ustawy z dnia 14 maja 
1924 r. („Dz. Ust. Nr. 42) morato- 
rium co do Spłaty kapitału po dzień 
1 stycznia 1928 r. Długi hipoteczne, 
zabezpieczone na innych nierucho- 
mościach, płatne są na podstawie wy- 
żej cytowanej ustawy od dn. 1 stycz- 
nia 1927 r. 

— „U Techników. We środę 
dnia 26 b. m. o godz. 0 'wiecz. uroz- 
majcona niespodziankami zabawa to- 
warzyska dla członków Stenia i wpro- 
wadzonych gości". 

— (0) Posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. W 
dn.26 i 27 stycznia odbędą się posie- 
dzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej 
w Wilnie. Porządek dzienny pierwsze: 
go dnia posiedzenia zawiera, m. in., 
sprawy następujące: 

1) Sprawy ze skarg odwoławczych: 
a) Witolda Kucewicza na orzeczenie 
Komisji uwłaszczeniowej na pow. 
Wileńsko-Trocki w przedmiocie uwła- 
szczenia ma rzecz Józefa Januszew- 
skiego z tytułu długoletniej dzierżawy 
gruntów ze składu majątku Ołona, 
gm. Rudziskiej; b) Jana Trofimowicza 
na orzeczenie komisji uwłaszczenio- 
wej pow. Święciańskiego, w przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz spad- 
kobierców Wład. Łysisnko gruntów 
zaść. Godziszki, gm. Daugieliskiej. 

2) sprawy zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów: a) folwarku Woj- 
ckieliny, gm. Widzkiej, pow. Brasław- 
skiego; b) wsi Żełaniszki, gm. Dau- 
gieliskiej, pow. Święciańskiego, 

3) sprawy zatwierdzenia wkładu 
dobrowolnego likwidacji  serwitutu 
pastwiskowego, obciążającego majątki: 
a) Nowosiołki, pow. Oszmiańskiego, 
własność Jadwigi Huiten - Czapskiej* 
na rzecz wsi Antonowszczyzna; b) 
Konwaliszki, pow.  Oszmiańskiego, 
własność Janiny-Zofji Umiastowskiej- 
Milewskiej, na rzecz wsi Masiuny; 
c) Belmont, pow. Brasławskiego, wła- 
sność Elżbiety Broel - Platerowej, na 
rzecz wsi Wiazki, 

4) sprawy wdroženia postępowania 
przymusowej likwidacji pastwiska ser- 
witutowego, obciążającego majątki: 
a) Klewica, pow. Oszmiańskiego, wła- 
sność Janiny-Zofji Umiastowskiej-Mi- 
lewskiej, na rzecz wsi Jakobiszki; b) 
Poleś, pow. Św ęciańskiego, własność 
Marji Ekse, na rzecz wsi Żerdeliszki, 
c) Ksawerynów, pow. Dziśnieńskiego, 
własność Pinskiera i Łaudańskich, na 
rzecz wsi Wielkie Sioło, 

5) sprawą rozszerzenia obszaru 
scaleniowego gruntów wsi Zadworce, 
gm. Bohińskiej, pow. Brasławskiego, 

6) 14 spraw wdrożenia postępo- 

postawie życiowej, unaoczniają naro- 
dziny heroizmu w „Panu Tadeuszu *, 
Wytrwale odsłania Pigoń przed nami 
Mickiewicza nowego, Mickiewicza— 
mędrca, dotąd  nieuznanego pow- 
szechnie. Prowadzi nas po wy- 
znaniach wieszcza o  nawrotnych 
trudach bojowania wytężonego „o 
osadzenie w duszy człowieczej tronu 
dla Boga”. Tu jest doskonałość du- 
chowej natury—w osadzeniu w duszy 
człowieczej owego tronu dla Boga. 

Obok tego pracuje Pigoń nad 
poprawnością tekstów Mickiewicza i 
wydaniem  zbiorowem jego dziel. 
Wstyd wyznać: dotąd brak nam 
kompletnego wydania pism Mickiewi- 
cza, a w tych, które mamy od blę- 
dów tekstu aż się roi. W rocznicę 
setną romantyzmu polskiego przy* 
pomniał te sprawy Rektor Pigoń, do 
tych dwuch braków zasadniczych w 
odniesieniu do Mickiewicza, stawia- 
jąc nad wyraz też przykry brąk wy- 
dania krytycznego arcypoematu. Po 
czterech latach od tego czasu brak 
trzeci został usunięty: ukazało się 
pomnikowe wydanie „Pana  Ta- 
deusza* w opracowaniu  samegož 
Pigonia, wydanie wzórowe z prze- 
pięknym zarysem  monograficznym, 
Obecnie wraz z Arturem Górskim pra- 
cuje Pigoń nad żbiorowem wydaniem 
dzieł wszystkich Mickiewicza, nad 
wydaniem t. zw. sejmowem. Z jego 
więc, między innemi, ręki otrzyma: 
my Mickiewicza w całej jego _praw- 
dzie, pięknie i doskonałości. Pigonia 
też zasługą pozostanie zbadanie istnie- 

Wileńskiego, 
Porządek dzienny drugiego dnia 

posiedzenia będzie podany w nume- 
rze następnym. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 stycznia 1947 r. 

Dewizy i walniy. 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,96 8,08 8,04 
Belgja 124,85 125,16 124,54 
Heiandja 359,80 360,70 358,90 
Londyn 43.68 43,72 43,57 
Nowy-Vorš 8.98 9— 8,96 
Paryż 35,67 35,76 35,59 
Pragz 2666 — 26,72 — 26,60 

Szwajcarja 173,39 173,82 172,96 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnią 24—1 1927 r. 

Wsch. ał, o g. 7 m. 27. 

Zach, si. o g. 16 m. 9. 

pe | — 26 

nz ah zaj | brak 

ać | Cisza 
Uwagi: Półpochmurno. Minimum 

za dobę — 50C. Tendencja barometryczna 
stały wzrost ciśnienia. 

MIEJSKA 
— (x) Posiedzenie Rady Miej- 

skiej. We czwartek, dn. 27 b. m. o 
godz. 8.е} wiecz. odbędzie się w 
Magietracie posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzone 
będą następujące sprawy: 

1. Wniosek w sprawie przeniesie- 
nia niektórych kredytów z jednych 
$$-ów budżetu 1926 r. do innych. 
2. Wniosek w sprawie przeniesienia 
niektórych kredytów z jednych S$-ów 
budżetu 1-g0 kwartału 1927 r. do 
innych. 3. Wniosek w sprawie uzu- 
pełnienia etatów stanowisk službo- 
wych w istniejącym statucie organie 
zacyjnym. 4. Sprawa umowy na do- 
stawę kotłów dla elektrowni miejs- 
kiej. 5. Sprawa podatków — od io- 
kali, dochodowego i od spożycia i 
zużycia na nowy okres podatkowy. 
6. Referat w sprawie podniesienia 
opłat kancelaryjnych. 7. Wniosek w 
sprawie zwiększenia opłat rzeźnio- 
wych i rynkowych. 8. Komunikat w 
sprawie dodatku 10-cio proc. do upo- 
sażenia pracowników miejskich. 9. Re- 
ferat Komisji Rewizyjnej w sprawie 
złożenia z urzędu b. buchaltera Wy- 
działu Podatkowego  Krywickiego. 
10. Projekt regulaminu obrad Rady 
Miejskiej m. Wilna. 11. Projekt regu- 
laminu czynności radzieckich komisji 
przygotowawczych Rady Miejskiej m. 
Wilna. 12. Sprawa ustalenia godzin 
handlu dla stacji benzynowych. 13 
Wniosek w sprawie asygnowania 
kredytu na nabycie radjoaparatu dla 
kinematografu miejskiego. 14. Spra« 
wa rozrachunku za b. lokal szkolny 
wydzierżawiany od Domu Św. Anto- 
niego na Antokolu. 15. Podanie wdo- 
wy po Ś. p. Józefie Jachimowiczu, b. 
sekretarzu Magistratu, Elżbiety Jachi- 
mowiczowej © zwiększenie Emerytue 
ry. 16. Wybory dodatkowe członka 
do Komisji Prawniczej na miejsce p. 
Ł. Spiro. 

jących autografów poety i skorygo- 
wanie szeregu błędów powstałych w 
jego dziełach z lekkomyślności, nie- 
rzetelności i nieumiejętności wydaw - 
ców pism Mickiewicza. 

Obok Mickiewicza bada Pigoń 
Towiańskiego, a tu dorobkiem jego jest 
powiązanie historozofji Towiański ego 
wyrosłej ze świadomości ciążenia du- 
cha ludzkiego ku złu i wiary w beze 
pośrednią ingerencję Boga z ruchem 
"mistycznym europejskim, oraz wyda- 
bycie momentów wychowawczych je- 
go dzieła, dalej bada Słowackiego i 
Gorczyńskiego z epoki twórczości 
religijno-mesjanicznej, wreszcie sięga 
trafnie w głąb twórczości Wyspiań- 
skiego. 

„Rektor Pigoń jest dopiero u roz- 
kwitu swojej twórczości naukowej: 
dotychczasowe wyniki jego badań 
dały mu już wysoką pozycję w świe- 
cie naukowym — można stąd przy- 
puszczać jak wiele jeszcze zdziała dla 
nauki polskiej, dla wiedzy o Mickie- 
wiczu—tej osi centralnej patrjotyzmu 
polskiego, a zarazem pelnego czło-. 
wieka, w którym jest tron dla Boga. 

Pracy Rektora Pigonia — badacza 
literatury wychowawcy młodzieży na 
wysoko zakrojoną miarę ideału mo- 
ralnego—przyświeca sympatja całego 
społeczeństwa, a przedewszystkiem 
miłość młodzieży, której jest  prze- 
wodnikiem „po ducha krainie, * 

W. Piotrowicz. 

4, proc. listy zast 
ziemskie złotowe 39,75 40,25 
5 proc warsz. złotowe 40,15 49,20 
8 proc, warsz.  62— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 24 stycznia 1927 r. 

wóz Nr. 776 na stacji Olkieniki, pędzącej lokomotywy. Władze ;kole- 
wskutek źle nastawionej zwrotnicy jowe natychmiast po wypadku wdro- 
wpadł na tor zapasowy na który, żyły szczegółowe dochodzenie. 
przed chwilą ustawiono pociąg towa- 

Olbrzymia kradzież w warsztatach kolejowych w 
Banknoty. * Ša 

Dolary St. Zjedn, 806 — 8,94 Nowej-Wilejce. 
Złoto. W dniu 23 b. m. dokonano kra- o tem znać władzom przełożonym. 

Ruble 4,76 — 4,75 dzieży w warsztatach kolejowych w _ Ustalono, że złoczyńcy skradli w 
anka Nowej-Wilejce.; większej ilości stopy ołowiu, cyny i 

Berlin 2.1336 — 2,13 Nieznani sprawcy w godzinach 
Paryż 0,358 wieczornych _ przepilowali _ zamki 

Listy zastawne. PBC się do wnętrza warszta- 
L „33,—płac, 31.7 tów, skio, 33 ple ai W parę godzin po wypadku służ- 

ba kolejowa zauważyła kradzież dając 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele ub rząd- Do III Komisarjatu ul.: Trocka Nr 15, 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA cy domów przy ul. Węglowa 16, Kijowska 17, 19, Zawalna Nr 18, 20, 22. Ё 

Pi : 5 (czyli Słowackiego 26), Bankowa 1 (czyli Do IV Komisarjatu, ul.: Kalwaryjska 
m я a EE Maga P 2 (czyli Makowa 53), 14) 4 146, 130, 134, 136, 142, 144, 162, 

Osoby, bez różnicy narodowości,  u- aS goa, DA ZĘ „Do V Ka aa 4 a k ska Nr 3, 7, i posesje: Rakowskiego, Po- 6, 8, 10, 11, Zakretowa 26, 26-a, 30, prawnione do utrzymania mąki W tapowa, Chrąsimowa, Cuzikowa. Łopajło, 34-2, 36, 38, 40“ 44, 44-a i folwark Zakret, 
Magistracie, winni się zgłosić z legi- Jasiunialisa, Św. Wincentego Nr 20 i po- Zakretowy zauł. cały lewa strona, Brzózka 
tymacjami P. U. P. P. do składnicy sesje: Grygorjewa, Łukowskiej, Kulewicza, cała za wyjątkiem 1, 3. 
Magistratu (ul. Dominikańska 2) w Korżańskiej, Żyłkowa, Markiewicza, Onosz- Do VI Komisarjatu, ul.: Krzywe Ko- 

porządku następującym: ko ilwanowa. ło 17,25, Leoniszki 4, 8, 13, 21, 39, (t) 

25 stycznia osoby, których naz- 
wiska zaczynają się na literę A, 26-go 
na B, 27 na C, 28 naD,29 na E—F, 
30 na G, 1 i 3 lutego na H, 4 nali], 
5i7 na K, 8 na L—Ł, 9 i10naM, 
11 na N, 12 na O, 14 na P,15na R, 
16 1 17 па S, 18 na T—U, 19 na W, 
11 na Z-Ž, 

Osobom, które nie zgłoszą się w 
wyznaczonych dla nich dniach mąka 

it. zw. „kompozycji*. Wartość skra- 
dzionych metali przekracza ‹ КИКа ty= 
sięcy złotych. 

Na miejsce kradzieży wydelegowa- Wil. B. Z. no policję i władze śledcze. 

    

wspierających, są nimi: pp. Cyto- nowszą komedję satyryczną M. Fijałkowskie- 
wicz, Siekierzyński i Jodko oraz Wł. 89 *Albatros». 2 Spodziewač się należy, że usiłowania 
Hołownia, Z. Chełchowska, dr Bi- kierownictwa, aby repedizy Teatru Polskie- 
jalski i d-r Rodziewicz. i Jako kandy- go był w większej części polski, znajdą od- 
datów do zarządu wybrano pp. Łuka- az ZZ у sę 
szewiczową i Wasilewskiego. ski śr oda 0:> posiąda humor szczerze pol 

я lowisk: $ К i biiskie 
Wybory „wyżej wskazanych OSÓD i znane, że kofiodji 5 r JEGC AR : 

dają rękojmię, że łosy stowarzyszenia niegdyś «Dzieje salonu» — K. Wroczyńskie- 
S spoczęły w rękach osób gorąco od- go. cieszyć się będzie dużem powodzeniem, wydana nie będzie. danych sprawie. х ijałkowski bowiem lubuje się w tematach 

— () Ograniczenie w sprawie Specjalne uznanie należy się p. nych i ciekawych. 
wyjazdu do Argentyny. Wobec Zofj; Chełchowskiej niestrudzonej se- na 

  

= oai 122 alskiago, 
я yczenie wielu bywalców teatr. ch ko- tego, że ruch emigracyjny do Argen- kretarce stowarzyszenia, która jedno- munikuje, iż odtąd premjery w Teatrze Pol- tyny wzmaga się od dłuższego czasu cześnie udzieliła w mieszkaniu swojem skim będą grywane w poniedziałki; reper- 

(w I-szym półroczu 1925 r, wyjecha- locum dla sekretarjatu  stowarzy- (17 is a A ło do tego kraju z Polski 4726 osób, sxenią, di : Bad moliwe ras di» A 
w tym samym okresie 1926 r.—6569) — (0 Walne zebranie „Zjedno- w Czwartek najbliższy grany będzie <Pro- (pomimo, że rynek pracy jest tam czenia* rosyjskiego W ubiegłą POszcz wśród bogaczy», w piątek zaś 
przesycony z powodu napływu imi- Giedzielę w e. Kreda odóvio = sacyjny <Pociągwidmo», pierwsza premje- 

kų sa power Ra ai walne zebranie Ghaików wileńskie- tochwila, «Potęga. oi 07 si 
» > iski — Koncert foniczny. Jak się di trudnienia, Urząd emigracyjny zarzą- ss r Rosyjskiego zjednoczenia „jemy sa”, ARjDlitaeyw. ME + 

dził, aby rolnicy, obarczeni małemi Głó e imał okrada byt Teatrze Polskim, który się odbędzie w nie- 

dziećmi, inteligenci i wogóle. osoby, wybory delegatów. na Sgółnepolaki SEA od bai Žasdoalis o Me nieprzyzwyczajone do ciężkiej pracy i i i i kk d lalłewskie = w GS zjazd Rosjan, jaki odbędzie się w yr. j opery fizycznej nie otrzymywali zaświad- dniu 2 lutego r.b — Koncert popołudniowy w Teatrze 
czeń uprawniających do uzyskania лаЫ …° KOTÓW ВЕНЕ Polskim. W sobotę najbliższą 29 bm. o g. 
bezpłatnych paszportów emigracyj- „ dh kj iski M. RE ZR E W M OCE nych do Argentyny, fo ile nie mogą - p ow. rosyjskiego p. M. koncert popołudniowy z udziałem 13-to let- 

y ny, 50 Bielewska, oraz pp. Rachlin, Rumian- niej uialentowaneį pianistki-Haliny Kalma- 
się wykazać posiadaniem sumy co cew, Buturlin i Goriaczko. nowiczówny — uczenicy _Cecylji_ Krewet, najmniej 300 dolarów albo pisem- я oraz. uzdolnionej mtodocianej skrzypaczki nymi Wiafogodnym dowodem, 26 W. dalszym toku obrad omawiano Macji I a a a 

jem już w Polsce sprawę posła W p e: Beeth 
ierebriannikowa. oskarżonego przez L r > lea 

i i aw e 
manie do chwili uzyskania pracy. opinję publiczną o reprezentowanie tu Polskiego od g. 11-$ w. box przerwy. Żydowski amerykański sowieckiej firmy wydawniczej „Gos- — Teatr «Kakadu». Dziś o godz. 7 i9 

Komitet pomocy” nie udzieli IZdatielstwo“. wiecz. program Nr 5, w którym wystąpi u- 
'omocy żydom wileńskim. Przed- Uchwalono zwrócić się do posła lubieniec Warszawy laureat znany piosen- 

świcie Asiecykaiskiego żydowskie- Sierebrianikowa z prośbą © wyraźną karz Karol Hanusz przy współudziale ca- 
go Komiletu pomocy oświadczył 

Ё е łego zespołu «Kakadu» w wykonaniu no- 
odpowiedź, gdyż zebranie uważa ay aktualnych numerów. Balet 10 osób. 

krewni lub znajomi osiedli w Argen- 
tynie, zapewniają im pracę lub utrzy- 

rzedstawicielowi Komitetu Wileń- Oświadczenie p. Sierebriannikowa u- Orkiestra w pełnym komplecie. Ceny 
skiego, że Wilno nie otrzyma więcej mieszczone w prasie za niejasne. __ 0d 75 gr : , — Z tow. Przyjaciół Prancji, Jutro RADIO. 
pieniędzy dla ubogiej ludności ŻY- we środę 26 bm. w lokalu klubu int. prac. 
dowskiej m. Wilna, a to wskutek (Mickiewicza 15) o g. 8-ej wiecz. odbędzie Dzisiejszy program radjowy. 
wyczerpania się sum na pomoc tą Się odczyt p. Alfreda Ehrmana n. t. <La 15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy i me- 
rzeznaczonych difficultć budgćtaire sons la Regence et le akt A 

p! а systóme de Law». 15.30—16.65. Stacja nieczynna. 
W kołach ludności żydowskiej "Wstęp bezpłatny. ! 16.45—17.10. Odczyt p. t: «Dziecko przed 

zapanowała z tego powodu konster- Członkowie tow. są bardzo proszeni o sądem», wygł. p. Wanda Grabińska. 
nacja. odnoszenie miesięczników i książek co šro- 17.15 — 18.40. Koncert popołudniowy. 

między 7—9 wiecz. i nie zatrzymywsnie Wykonawcy: orkiestra P. R. prof. Jan Dwo- 
owych dłużej nad dwa tygodnie. „ rakowski (dyrekcja), Walerja Dobosz-Mar- 

„. — Związek Oficerów rezerwy ni- kowska i Kazimierz Szerszyński (śpiew). 
w niejszem podaje do wiadomości swych Część I. a) Suppe: Uwertura do ooere- 

członków, iż co piątki o godzinie 18 w sali tki <lsabella», b) jan Stauss: Wajc <Tele- 
Kasyna Garnizonowego staraniem Towarzy- gramme» — wykona orkiestra. 2. a) Stolc: 
stwa Wiedzy wojskowej odbywają się od- Piosenka <Midi», bą Krupiński: «Wróbelki», 
Czyty, na kióre wstęp mają oficerowie re- odśpiewa p. W. Dobosz-Markowska. 3. a) 

poborowi. _ zerwy. Gastaldon: Pieśń, b) Stolz: Arja z operetki 
— (x) Odznaczenie oficerów — Zarząd Wil. Koła Tow. Szk. Śred. <Madi», odśpiewa p. K. Szerszyński. 4. a) 

K.O.P'u Z Biusi oBolaRGAE (W 4. podaje niniejszem do wiadomości, że we Otto Molnitz: «Dźwięki radja» — marsz, b) 
„U.ru Za zasiugi położć Wtorek, dn. 25 stycznia r. b. o godz. 7 min. Karol Zeller: Potpourri na tematy z operetki bronie granic Rzpiitej dowódca 6-ej 15 wiecz. punktualnie odbędzie się w Sali «Ptasznik z Tyrolu» — wykona orkiestra. 5. 

Brygady straży pogranicznej p. pułk. Eat In, £ LA 2 A: a DE py a> <U bp OM z i i . ska onferencją wychowawcza. - operetki «Dolly» —wykona| . W. Dobosz* 
Pasławski w dniu wczorajszym oso 2 usi im. sę r aruk Markowska r Szerszyśski 

‚ a wygłosi referat o < czynach  niedosta- 18.40—19.00. Rozmaitości. 
żem* następujących oficerów K.O.P'u: tecznych postępów w przedmiotach mate- 19.00—19,25. Odczyt p. t. «Francja a 
kpt. Strutyńskiego, kpt. Borkowskie- ee dh ie CE dE ės Wa. Honryk Mościcki, (dział 

. i i ! 3 Wstęp dia rodziców i opiekunów uczą- <Historja Polski»). : 
og, por. Czekalskiego i por. Boro cej się młodzieży — wolny. 19.30 —10.45. Komunikat rolniczy. 

wego. „  ,  19.45—20.10. Odczyt p. t. <Bazary Ka- 
RÓŻNE. |'w, wygł. p. Ferdynand Goetel, (dział <Po- 

* dróże i Przygody»). 
20.10—20.30. Przerwa, (prawdopodobnie 

komunikaty). 

WOJSKOW A s 
— Spisy poborowych 1906 r. 

W okresie od 1—14 luiego rb. 
magistracie mn. Wilna wywieszone zo- 
staną spisy poborowych rocznika 
1906, którzy w jesieni rb. podlegną 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Posiedzenie Т-а Lekar"  — Bal kostjumowy ze współ: 

skiego. Dnia 26 stycznia b. r. o udziałem Reduty na obozy letnie 20.30—22.00. Koncert wieczorny (kame- 
godz. 20-ej odbędzie się zwyczajne dla harcerzy odbędzie się dnia 1-go ralny). Wykonawcy: Adela Cómte-Wilgocka 
posiedzenie T-wa Nauk. Lekarskiego lutego 1927 r. pod protektoratem (Śpiew) i Zofija Rabcewiczowa (fortepjan). 
w lokalu własnym. (Zamkowa 24). W.F. wojewody Władysława Raczkie. „,, RE Zotja Ratcewies aaa a, Cho: 
Porządek dzienny: 1. Dr. Józef Ku- Wicza 1 p. Jadwigi Raczkiewiczowej pin: Piosnka litewska, b) Moniuszko: Słowi- charski. — Pokaz chorych z oddzia: W. salonach garnizonowego klubu czek, c) Żeleński: Zawód, d) Noskowski: 

łu chirurgicznego Szpitala Ś-g0 Jakó- oficerskiego (ul. Mickiewicza 13). Bal Wieczorem, e) Niewiadomski: Noc majowa 

ba. 2. Dr. J. Hurynowicz. — Wpływ 
Е й > $ —odśpiewa p. Comte-Wilgocka. 

° н \›іиь]п i JE S ze Część druga. 3. a) H. Melcer: Nocturn insuliny ma uklad nerwowy wegeta- WZgIĘ ce! i antrakcje. Bilety do A-dur, D) K. Szpmanowski: 3 preludja op. 1, tywny. 3. Dr. B. Dylewski z Kliniki nabycia u pp. gospodarzy balu, któ c) L. Różycki: Taniec polski Nr 2—odegra 
Otolatyngologiczniej U. S. B. — Po. rych lista niebawem będzie ogłoszona. prof: Z. Rabcewiczowa, 4. a) K. Szymanow- 

i: Kot: ka, A = Si у i kaz przyrządu własnego pomysłu dla TEATR i MUZYKA. Keno ie a) Lo Różycii: eskua, 
ustalania głowy przy operacjach. į ta, e) Opieński: Prejudjum — odšpiewa p. 
Sprawy administracyjne: regulam n Ž Sai za „pohulance. «Baron Adela Comte-Wijgocka. ie 

». komitetu redakcyjnego, 2. wybory gySańeko, wtorek 25, środa 26 stycznia WYPADKI i KRADZIEŻE. p czna w 3-ch aktach J. Straus członków komitetu redakcyjnego. sa «Baron cygański» z udziałam Henryka — Samobójstwo. Dn, 23 bm. w celu — (0 Walne zebranie człon- Millera. pozbawieuia się życia otrał się strychni ków stowarzyszenia weteranów. Ceny miejsc od 30 gr. 26—letni Stanistaw Wiśniewski (Łokieć 3). 
W niedzielę ubiegłą w sali posiedzeń tek owa ae. z s Desperąta dostawiono do szpitala żydow= 
Sądu Okręgowego odbyło się walne aktach WŁ Koc ak Sio- > % 23 bm. w mieszkaniu Katarzyny zebranie członków stowarzyszenia we- stra» z udziałem J. Solskiej, W. Osterwiny, Siewaszkowej (Brzeg Antokolski 21) otruła teranow powstań z lat 1831, 1848 i J. Kossowskiej, J. Osłerwy, Z. Chmielew- się kwasem siarczanym Wiera Kuzniecowa 
1863. Po zagajeniu przez b. prezesa Skiego, E. Glińskiego i R. Łacińskiego. (Brzeg Antokolski 21), Desperatkę  pogoto- stowarzyszenia p, Kurnatowskiego, * Ajo Penia z Hg prem ać as wie 0 do szpitala św. Jakóba. < , D ud 10 3 
branojprzez aklamację na przewodniczą- ki nad Dzieómi. у ZE A nia OAŃSłoRE. es PA cego zebrania d-r Rodziewicza. Ceny miejsc od 50 gr. — Pożar. Dn. 23 bm. zapaliła się ścia- Wysłuchano sprawozdania ustępu: Bilety nab: wać można do dn. 26 bm, na w mieszkaniu Sianisława Wrzoska (ll Ra- | du i Rz: : w Banku Ziemskim (Mickiewicza 8) od g. duńska 27). Straż ogniowa natychmiast ogień jącego zarządu komisji rewizyjnej 12—2ej u p. Wilhelma Malinowskiego — stłumiła. Przyczyna pożaru — zły stan ko- A omawiano sprawę zmiany sta- (cję maj w Biurze Podróży <Orbis< — w minu. ut. asie teatru. — Kradzież krowy. We wsi Sawinki Następnie Ž — Dzisiejsza premjera w Teatrze pow. Dziśnieński skradzi na 
wega ZEE Ar as O TAS EW > szeregu 3 уч ог\::усь “югг?’- szkodę Jana Sawicza. i ` ч 3 eatr Polski si lo repertuaru swojskie- Krowa została ieziona na saniach trzech weteranów i czterech członków go wystawiając dzłó po raz pierwszy "an: w kierunku gts. Jodzkiej. p я



          

     
Teatr Rewji Dziś 

ul. Dąbrowskiego 5. 
    

  

„Kakadu“ | KAROL HANUSZ 

    

    
o goda. 7 i 9 wieczorem poza Nr 5, w którym wystąpi ulubieniec Warszawy 

mreat znany piosenkarz 

w wykonaniu nowyci 

w najnowszym własnym repertuarze 
współudziale całego zespołu »Kakadu» 

aktualnych numerów. 

Balet 10 osób. Orkiestra w pełnym komplecie. Ceny od 75 gr. 

SŁO wo 

rzy 

  

     
  

Rejestr Fandlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 15—! 1927 r. pod nr. 5186 wcią- 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 17—1 1027 r. pod Nr, 5209 wciągnięto: 

R. H. A.L—5209 Firma: „Sapoźnikow Eija”. Sie» 
dziba w Lidzie ul. Suwalska 15. Przedmioi — sklep 
galanterji. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel 
Sapożnikow Elja, zam. przy ul. Mackiewicza 14. 

  

  

  

аО. 3697—VI 4 
4 DZIš. Dawno oczekiwany s:iagier sezonu 1927 r. R. H. A. I.—5186. Firma; «Szneįder Lejba». Sie- 

Kino-Teatr | Ztota serją produkcji polskieji Każdy musi ujrzeć! Pieśń miłości! Cały Świat o tem mówil dziba w Wilnie ul, W. Stefańska 28. Przedmiot — Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w * „Randi giai DA ks AE chleba Firma istnieje od 1908 roku, Wła- Wilnie w dn. 17—! 1927 r. pod-Nr.5210 wciągnięto: 

> 1466 + „TRĘDOWAT wedhug słynnej powieści HELENY  MNISZKÓWNY. PORN ea. Z) diz. SAR RZE DE MA PARE 
0 OR) W rolach głównych gwiazda ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JOZEF,WĘORZYN, = acha. Fióża isie > + 1920 “ ki Eo zh SE Sz 

° ф Rzecz dzieje e majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Głębowiczach i w icki s ! tamž w REES e 

ul. A. Mickiewicza 22 arszawie. Realizacja i reżyserja: Edward Pueharski i Józef Węgrzyn. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.  VI“K! SZYMOM, zam. tamże. 3698—VI 
RE ` $ Bilety honorowe nie ważne. Początek o 3 p. p, ost. seans 10.15. Specjalny układ muzyczny. w Wilnie w dn. 17—1 19271, pod Nr. 5108 wcią- 

: gaigto: Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w aa Dziś będą wyświetlane filmys > R. H. A. 1.—5198. Firma: „Pi a. ig-  Wilni dn. 17—|, 1927 r. jąc 

lie jski Kitematogral | „ROGATY SKARB* it Y yna кеа аба х Кн Rym G Paid anti ne: gnie wale dogakowy, A KUL TURALNO-O ŚWIATOWY zwykłemi przygodami i sensacyjnym przebiegiem akcji z życia SwbojóG. eau s: sa sa Bu istnieje od 1921 „oku. R. H. A. IL—4867. Firma: „Venetia Anna Cie: 

SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) : do ciągłej walki z Indjanami. ciel Pielak Józef zam. przy ul. Suwalskiej 32. ślikowska « Zygmunt Cieślikowski przestał być pro- 
Nad program: «Popis znanego komika Rycharda RIBO z jego wspaniale tresowanemi 3689—VI kurentem i utracił prawo podpisu za firmę. 

zwierzętami» Oraz «Rzut oka na fabrykę maszyn do pisania Remington»* : 3699—Vi 
Ostatni seans o godz, 10. Orviestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, 

CENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. w Wilnie w dn. 17—1 1927 r. pod Nr. 5109  wcią- + 
KASA CZYNNA: w niedzielę 1 šwleta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 

POCZĄTEK SEANSOW: W niedzielę i šwigta > godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnle o godz. 5-tej. 
  

  

  

   

  

gnięto: 
| R.H. A. 1.—5199. Firma: „Podolski Bencjon*, 

Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 28. Przedmiot—sklep 

  

Do Rejeśtru Handtowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 15—I 1927 r. pod nr. 5185 wcią” 
gnięto: 

  

Uwagal Najbardziej atrakcyjny program Wilna! $ galanterji. Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel R. H. A. 1.—5185, Firma: «Fruma Mowszowicz i e R dzieł м I Saratė 2 teati P i Benci i Jakób Mowszowicz S-ka». Przedmiot--sklep spożywczo- Š Kino-Teatr N a ekranie: ONY Poe u w wykonaniu artystów rosyjskiego teatru 2 odolski Bencjon, zam. przy ul. Pag ni PR: Siedziba Lida, ul. Rynek 17, Fir- 
ы + ч ® 166 ma istnieje od 1876 r. Wspólnicy zam. w Lidzie przy «« | „Miłostki Arystokracji Rosyjskiej” drama w 12 au. Bpa : jl: i | 3 3 ` я ? 3 : o "Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. Ul- Targowej 1: Fruma Mowszowicz i Jakob Mow- z „Helios z życia carskiej Rosji lat i al raw © LEB PARRY, > w Wilnie W dn. 171 1927 5, pod Nr, 5202 wcią- _ SZOWiCZ. Spółka firmowa, przyobleczona w umowę ; 

N ie: Fenomenalna, dramatyczna aktorka, recytatorka i tancerka, słynna w Polsce i gnięto: pisemną w dniu 29 grudnia 1926 r, i zawarta na 
2 mi, Wileńska 38, a sceri zagranicy NINKA NRA oraz LUNA NAŁĘCZ znakom. wykonawczyni © R. H. A. I. —5202. Firma: „Pupko 'Szymszel*, Czas nieokreślony. Do podpisywania w imieniu sp6l- 

piosenek nastrojowych i aktualnych. Siedziba w Lidzie ul. Rynek 4. Przedmiot—sklep ta- Ki jest uprawniony samodzielnie a zh 
pet, cementu, pokostu, wapna i cegieł. Firma istnie- 700—VI Ww yro k : R SE je od RR Właściciel Bajka: Szymszel, zam. s е ; iai ezdzietny potrzeb- | przy ul. Lidzkiej 4. 3691—VI Handi Dzi gi Pols jeja 43 Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

wimleniu Rzeczypospolit i l T As w Wilnie w dn. 17—1 1927 r. pod Nr. 5200 wcią” 
W dniu 12 lutego 1926 roku Sędzia Po- 

koju m. Wilną na posiedzeniu publicznem 

po rozpoznaniu sprawy Lejby Pilnika oskar- 
żonego o lichwę na zasadzie art. 119 i 122 
U. P. K. i art. 19 Ust. 2-VII-20 r. postana- 
wia: Lejbę Pilnika za pobieranie nadmiernych 

    

  

      

Rakliszek. Zgłosze- 
nia: Zarząd m. 
Rakliszek poczta 

Bieniakonie. 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w m. w dniu 17—|! 1927 r. pod Nr. 5203 wciąg- 
nięto: ' 

R. H. A 1.—5203. Firma: „Pupko Abram*. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Suwalska 26. Przedmiot—skle 

gnięto: 
R. H. A. I. — 5200. Firma: „Pupko Hirsz i 

Pupko Mojżesz S-ka". Przedmiot— sklep mąki, soli, 
śledzi i innych artykułów spożywczych, Siedziba — 
Lida uł. 3-go maja 12 Firma istnieje od 1927 roktt.. w otrzeb: go- * kina 2 ! 

Ё'ос‘іі Ё;ЁаЁЁЁЗ ЪЪЗ':@;'Ы‚“’‚”&'Ё… pod Sa SLL towego ubrania. Firma istnieje od 1014 roku. Wła: Wspólnicy zam. w Lidzie: Hirsz Pupko przy ul. 3-go 
w razie OEwreiscacka na 12 dni aresztu. pokoi z dwoma ściciel Pupko Abram, zam, tamże. 3692—Vi Maja 12 i Mojżesz Pupko przy ul. Sadowej 7. Spół- 
Pobrać od niego 6 zł. opłat sądowych. 
Treść wyroku opublikować w pismach: Sło- 
wo, Dziennik Wileński, Express Wileński i 
Kurjer Wileński na koszt tegoż Pilnika i 
wywiesić na drzwiach jego skiepn na prze- 
ciąg dni czternastu. у 

wlz. Sędzia Pokoju 
B. Olechnowicz. 

  

PRZETARG, 
3 Okręgowe Szefostwo Artylerji w Grodnie za- 

mierza oddać w drodze przetargu ograniczonego do- 

okmami wystawowem 
w okolicy ul. Mickie 

wicza. Potrzebne 
mieszkanie 4 — 3 po- 
kojowe z wygodami, 

iadomość: Hotel 
Europejski Nr 38. — — 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 17—i, 1927 r. pod Nr. 5204 
wciągnięto: 

R. H. A. I. 5204. Firma: „Pupko Chaim”. Sie- 
dziba w Lidzie ul. Suwalska 30. Przedmiot — sklep 

ka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 6 stycz- 
nia 1927 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do 
obu wspólników, Jecz w imieniu spółki podpisuje sa- 
modzielnie Hirsz Pupko. 3701.—Vi 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
й Sąd Okredomy w winie A > stawę około 10.000 kg. pakuł Inianych. RY gotowego ubrania. Firma istnieje od 1907 roku. W k w dn. 17—11927 r. pod nr. 5201 wcią” 
ziernika 1926 roku orzekł: Fi które zech iąć udzi wszełkie sumy | Wyłąściciel Pupko Chaim, zam, tamże. gnięto: 12 iutego 1926 roku irmy, które zechcą wziąć udział w przetargu p я ; 

Э’Ёц}сі“ъ‚;щсе' Ё;дцшащ:зі\›у Pilnika = nadešlą do 3 Okr. Szef, Art. swoje adresy, celem PZA 3603—VI R. H. A. |.—5201. Firma: «Ch. Pupko, Sz. Ja- 
zmienić i skazać Pilnika na karę wn: 

eż kwocie dwudziestu (20) złotych 
przesłania im zaproszenia do złożenia oferty. 

D. HK cZakęta» 

  
  

sinowski, E. Spokojny i H. Bojarski S-ka». Przed- 
miot— przedsiębiorstwo ekspedycyjne. Siedziba—Lida grzywny w 3 Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 1927 r. © Do Rejestru Напаю Dział A o i istni i azłe niewypłacalności aresż Fr g ® & ата go r Qdasika 67 o Rejestru Handlowego Dzia Sądu Okr. К Е ы « 

iem na ty dni. Tytułem opłat sgdowych godzinie 10. "tel. 9 — 05. | w Wilnie w dn. 17—| 1027 r. pod Nr. 5205 wciąg- m zda. = ię Gheżtafopko, Abel Ppko, Śzlo- 
pobrać od Pilnika za obie instancje dwa zło- 

te. W RY AT dys, 

ierdaić, Na oryginale właściwi : 

> p Nr 3T0ŚVI. 

KEBREKSKKUSANA 

Wyrok 
: Ši VA (Ak), Pa, lacji" wciągnięto: ZOZ DY KT cą, ! pobliżu stacji 8 3 ad: 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. [2 WBQGLE GŁOWY V z_ budynkami. R. H. A. 1.—5207. Firma: «Rodziewicz An- Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
i ; ns Dom H. drzej». Siedziba w Lidzie ul. Suwalska 36. Przedmiot j & a 

Sędzia Pokoju m. Wilna na posiedzeniu fi U pa 2 Zb + oe PSSE Wilnie w dn. 17. |. 1927 r. pod Nr. 5206 wcią- 
publicznem po rozpoznaniu sprawy Dawida ry JU ZA TABPNTKA CHEMIC2NO FARMACEUTYCZNA „ZACHĘTA —wyrób i sprzedaż wędlin. Firma istnieje od 1920 „x,, 

Gordona ae o Jichwę, na zzzadnie 2 zAP.KOWALSKI waRszawa. a 2 roku. Właściciel Rodziewicz Andrzej zam. tamże. m H, A, 1— 5206. Firma: „Radziwoniszscy Bef- 
i . P. K. 3 st. 2-Vil- . el. 9—05, е ‚ Н. А. |-- : SP 

nario Dawida Gordona za po- „„Akuszerka : 2 ko i Jankiel S-ka*. Przedmiot—manufaktura. Siedzi- | 

bieanie nada pcie dwustu 200) zion | MNStiłut de Beaute R. Spiro. | Wi Smiałowska Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. ba — Lida ul. 3-g0 Maja T. Firma Istnieje 0d 195 || 
zamianą w razie niewypłacalności na je- 

den miestas aresztu. Pobrać od niego dwa- 

Szczegóły dostawy i 
są w 3 Okr. Szef, Art, w 
Skł. Art, Wilno. 

PROSZEKŻÓD BRÓŁU GŁÓW Y(OLA DOROSŁYCH: 

Ža 
e | 

ZWYŻ OW OAZA 

atunku pakuł ogłoszone 
odnie i Kier. Filji 3 Qkr. 

    

        

      

  

   

     

   
  

    
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 46m. 6 

przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

  

Do wynajęcia 
pokój umeblowany 
elektrycznością i opa: 

  

Za 4000 zi. | 
Mająteczek, Ziemi 

nięto: 
R. H. A. 11—5205, Firma: <Pupko Kałman», Sie- 

dziba w Lidzie ul. Rynek 58. Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1805 roku. Właściciel Pup- 
ko Kałman. zam. przy ul. Policyjnej 15, 

> ___3694—VI. 
Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okrę- 

gowego w Wilnie w dn. 17—! 1927 pod Nr. 5207 

  

ządcą z długo: 
letnią praktyką, 
w majątkach o 

w Wilnie w dn. 14—1. 1927 r, pod Nr. 5208 wciąg- 
nięto: : 

ma Jasinowski, Ełjasz Spokojny i Henach Bojarski. 
Spółka firmowa, przyobleczona w umowę pisemną w 
dniu 18 grudnia 1926 r. i zawarta na czas nieokreś- 
lony. Weksle, żyro weksli, czeki, przekazy, wydawane 
w imieniu spółki, winny być zaopatrzone podpisami 
wszystkich wspólników, wszelkiego rodzaju plenigo- 
tencje ma prawo wydawać Chonon ag 4 

  

roku. Wspólnicy, zam. w Lidzie przy ul. Krzywej 39: 
Radziwoniszski Berko i Radziwoniszski Jankiel. Spół+ 

iešci, . opłat sądowych. Treść wy- | ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, wzorowej gospodarce, m irma: i ichels Sie. Ka firmowa, przyobleczona w umow. isemną w 
roka opoolikować w piemach: Siowo, Dzien sea, tm na beaczj., Masęć ODA Z, świadeci Ra oda oai a: A dniu 7 śtęciia 1927 r. i zawarła na da Bieokteślo= 

ik Wileński, Kurjer Wileński i Express Wi- leczniczy. que . czenie | ш. ©; ma 1. Z. L 0 ! Е 

ге':в\і ;: koszt O iidnego i wywiesiė na Į włos, oł wyp. I łupieżu. W.Z.P. 58. DOKTÓF posadę. Łaskawe gotowego ubrania. Firma istnieje od 1902 roku. Wła- TY Zarząd spółki należy da obu wspólników i każ 

klepie na przeciąg dni czternastu. 
Kare Ё SE Sędzia Pokoju 

(—) B. Olechhowicz. HIBZMUCEIZEEKMREM | chor.WENERYCZ. | dowa 3 m. 3 <Rządca» 3696—VI 

M AA ; a“ | ASS lino 4 a iernika 1926 roku orzekł: Wyrok Sądu Po- 55664: PA: SUSE, ao : ой : 0400460060 

kojn w Wilnie z dn. 11-11-1926 r. zmienić i Wyrok od 10-1, od 5-8 w. | | do ulokowania na |] 000064600060%0065000 90050 0000004/00000004 " 
skazač Dawida W R grzywny OE zabezpieczenia 

: ' 

w kwocie dwudziestu złotych z zamia: pr 07 Žž poteczne na A 
& 

ną w razie niewypłacalności na trzy dni W jMIENIU Rzeczypospolitej Pol kiej. $ Zgldowiczowa warunkach bardzo |<$> ‹ 

aresztu. Tytułem opłat sądowych za obie х я ы dogodnych  r6žms | Y : 

instancje pobrać od Gordona dwa złote. W W dniu 12 lutego 1926 roku Sędzia Po- | KOBIECE, WENE- suiny pieniężne 
] 

pozostałej części wyrok Sądu Pokoju za- koju m. Wilna ną posiedzeniu publicznem | RY' E i chor. Wileńskie Biuro % 

ierdzič, Na oryginale właściwe podpisy. 
asa Nr. 3710-VI. 
  

  

  

  В, ZELDOWICZ 

DR MOCZ, 
prz 122 i od 46 
ul.Mickiewicza 24 

po rozpoznaniu sprawy Rywy Sztern oskar- 
žonej o lichwę na zasadzie art. 119 i 122 
U. P. K. i art. 19 Ust. 2-Vil-20 postanawia: 

  

  

   

  

oferty Ło» nadsyłać 
Ino, Mios pod adr. 

omisowo-Handio- 
we kaucjonowane [A 
ul. Mickiewicza 21, |Gz 

Ściciel Sachin Michel, zam: przy ul. Tureckiej 12. 

     

    

                  

    
    
   

     

    
   

znana w całym Świecie 

dy z nich samedzielnie jest upoważniony do podpi- 
sywania w imieniu firmy. 3703—VI 
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Rywę Sztern za pobieranie nadmiernych ce: tel. 277. tel. 15 
CHIROMANTKA WRÓŻKA a za. cakier i zapałki skazać na Śrzy mię w WSZAGNEŚ 7 5 ч 

zachorowała, i nie przyjmuje do kwocie stu dwudziestu (120) złotych x za- # AA ubi kai dz e__ dla instalacyj е (wulkanizowany 
1 lutego. Młynowa 2i m. 6. mianą w razie niewypłacalności na ty: & ‘°_‘:‘° siążkę N 

(Naprzeciw Krzyża). Ek esstu. Palik od niej 12 złotych i ę ae o A elektrycznych, kauczuk 
opłat sądowych. Treść wyroku opublikować i k 18 : w Baza Słowo, Dziennik Wileński, Kar 0 b f i 1 Ų m ja OWA ° / ' telefonów etc. rogowy) : 

DO SŁOWA iero waski. i „Bxpress Wileński na koszt mA DRZEWO Stankiewicza. __ $$ Na wielką skałę poszukuje GENERALNEGO PRZEDSTAWICIELA na Polskę dla zbytu SH 
tę edia Pokoj Add FOR dakcji toba książkę 1 swoich produktów. Ubiegać się mogą reprezentanci tylko wykwalifikowani. Ё 

i do wszystkich i jd Okręgowy w Wilnie w dni <Słowa> wojskową „wyd. > E : pism ogłoszenia dziernika 1928 r. orzekł: wyrok Sądu PORG: Brzelć В że HI G fi sistów pode się ACE T 
na bardzo dogodnych warunkach ju w Wilnie z dn. 1211-1926 r. zmienić i 5 XI 23 r. rocznikĄp e rupa nam oraa BUDOWY KOLE! w Polsce. 

przyjmuje kwocie, zydziela "3 amla а kane ED „pos e iais as 
| Biuro Reklamowe | piewypłacalności na pięć dni aresztu. Tyt Gy jako Ša nieza Konstanttko Ar Będą wzięte pod uwagę jedynie osoby mające wystarczające stosunki i które przedstawią niezwłocznie kosztorysy oras AD 

1Ы łem opłat sądowych za obie instancje po- gniarki do starszej łużąca poszukujejyz wszystkie szczegóły dla tego aby można było niezwłocznie przystąpić do układów: 

GRABOWSKIEGO brać od Rywy Sztern trzy złote. W. pozo- osoby lub nieuleczał* pracy do wszyst-/Ą1 
Stefana stałej części wyrok Sądu Pokoju zatwierdzić. nie chorej, Zgadz. się kiego. Posiada AB : 2 5 

Wilnie OCZ RE, na wyjazd, rekomendacje & на &  Informacyj wszelkich udziela Dr. Jean Heyman 12, Boulevard Denain. Paris (France). 
w > r 3711-Vl. kier. o Biura Ogło- a Zna SSN 

1, tel, 82. т SRS O, A a -BEKI „ Jutanąa, mię, ui. Jakėba | || * ы UL Garbarska 1, te ©6905 €6 Niemicia 4. * Jasińskiego 17 m. 5>OOOGE0GG6000W- 
  

  

zawołał Clavisse, ciesząc się na myśl 

o korzyściach, które pociągało za 

  

zyskiwały mu przyjaciół pośród sfer chałem  Gonereta, jak brata. Nie 
prawicowych Lugdunu. 

odnie. Po- wszystkie nasze usiłowania. 3 T k pogodni y uspokoję się, dopóki nie będzie 
LEON DAUDET. 

— Jakto, podobna ciemna oso- 
tego nastrojeni byli 
siadłość, na terenie której odbyła się 

1) kREW WŚRÓD NOCY. 
Nie zdołała jednak dopiąć celu, 

odpowiedzi jego były stereotypowe 
j nie nie mówiące. „Cóż zanieszczę- 
ście, jaka ohydna zbrodnia”, powta- 

rzał dozorca. Zrezumiała więc, że 

zbyt wysoko ceniła tego człowieka i 

zmiechecona zeszła do Sali, gdzie 

zgromadzeni byli urzędnicy. ` 

— Dzień dobry Desarnaud, dzień 

dobry panowie. Mam do pomówienia 
z tobą, Reverchot. Dziękuję panom z 

całego serca za trudy których pod- 
jęliście się, by odkryć zbrodniarza. 

Nie poirzebuję zapewniać, że jeśli 

mogę być w czemś użyieczną, jestem 

do waszych usług. 
„Panowie“ ci właśnie wstali od 

stołu, nie mogli odmówić zdolności 

kulinarnych Gantaumowi i wskutek 

z Wydawca Stanisiaw Mackiewicz —Recaktor w/z €zesiaw Karwowski. 

zbrodnia, wydawała się im niezmier« bistość może was niepokoić, zdziwiła 
nie malowniczą. Bogactwo i powaga się p. Ooneret—Wy, wysocy urzę- 
panny Goneret imponowały im, wie- dnicy, mielibyście się obawiać noto- 

posia- rycznego szantażysty, czyż nie mo- 
dała na Loyneossata burmistrza posła i żecie go zamknąć, aby go unieszko- 
dzieli przytem o wpływie jaki 

ministra, to też prześcigali się w dliwićl 
uprzejmości, ukłonach i kondolencjach 

wkrótce zostanie wykryty. 

nego Pince sans Rire, w którym na- 

kampanji, przez szantażystę — Ca- 
valcata. : 

je na nas rzekę błota, które zagrzebie 

— Cóż za słuszna uwaga! zawo- 
zapewniali, że morderca niezawodnie łał Rerevchot.—Tacy szantażyści silni 

są jedynie słabością obrońców społe- 
Rozmowa przeszła po chwili na czeństwa. O, czemuż nie jestem na 

niebezpieczeństwo, które pociągnąć waszem miejscu, panowie, z jakąż ra* 
mogły za sobą niedyskrecje prasy, dością uwolniłbym miasto nasze od 
obawiano się przedewszystkiem słyn- Pince sans Rire i jego redaktora. 

Quincarnon uśmiechnął się i rzekł: 
leżało * spodziewać się rozpoczęcia Jest Środek bardzo prosty, pozbyć się 

row Cavalcata i jego bandy. 
: zef bezpieczeństwa publicznego po- 

ij — Byłoby to dla naszgubą praw- winien by podjąć się tego, w sposób 
dziwą—tłomaczył Maufre. jeśli Calav- dyskretny chodzi o zamknięcie mu 
cat wmiesza się do tej sprawy, wyie- ust pewną sumą pieniężną. 

— Jestem do dyspozycji panaów— 

sobą kilko-tygodniowe  unieszkodli- 
wienie Cavalcata, 

Lecz prokurator Maufre skrzywił 
się niechętnie. 

— Jest to najgorszy system! Przez 
zamykanie ust szantażyście przy po- 
mocy pieniędzy, ryzykuje się zawsze 
powtórnym szantażem, choćby nawet 
pośrednikiem w tej sprawie był czło- 
wiek tak zręczny, jak p. Clavisse. Je- 
dynym człowiekiem, proszę pani, któ- 

ry może nakazać milczenie Cavalcato- 
wi, jest przyjaciel pani i towarzysz 

lat dziecinnych pan Loyassat — bur- 

mistrz i poseł. 
Pauna Goneret składała co roku 

znaczne sumy na rzecz szkól rządo- 
wych i policji. Łoyassat przez kokie- 
terję swego rodzaju witał ją zawsze 
jako dobrodziejkę i co roku  zjadał 

obiad w towarzystwie jej. Obiady te 

Odpowiscziairy z ogłoszenia Zenon Ławiński. 

— Jeśli tak jest, pójdę jutro do 
Loyassata, rozmówię się z nim rano, 
— zdecydowała p. Goneret, poczem 
odwołała na bok Reverchofa: — Do- 
ktorze, jakie jest twoje zdanie o tej 
sprawie? Czy wszystko idzie należy- 
cie? Muszę wyznać, że jestem trochę 
zaniepokojona tem, co widzę i sły- 
szę. 

Naiwny Revechof przybrał wyraz 
uroczysty i chytry zarazem: 

— Droga przyjaciółko, nie czas 
teraz ina tłumaczenie. Ci panowie 
wydają mi się zdecydowani do pod: 
jęcia wielkich wysiłków dla odkrycia 
sprawcy zbrodni, lecz brak im dobrych 
prawników. Naprzykład taki Edmond 
nie podoba mi się zupełnie, Lecz 
proszę się nie niepokoić, będę obecny 
przy sekcji i nie dopuszczę, by zain- 
teresowanie tą sprawą zmalało. Ko- 
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pomszczony. 
Uspokojona tem przemówieniem, 

którego treść, mimo że a E 
na szeptem, nie uszła uwadze obedw, 
nych, stara panna udała się razem 
zę wszystkimi, by zbadać teren zbro- 
dni. Nakazano, by służba przy wej-   ściu do parku oczekiwała ma dalszę 
śledztwo, w razie potrzeby. 

W chwili, gdy mijano werandę, 
ukazało się jakieś indywiduum, które | 
odpychając policjantów, usuwając 
się przed niem, zbliżyło się swob 
nie do Maufre'a. Był to człowiek tę- 
gi i silny, uśmiechnięty, rumiany blone 
dyn, z monoklem w oku, twarz jego. 
miała wyraz fałszywy, 

— Panie prokuratorze, jestem do 
usług. Proszę przedstawić mnie pan- 
nie Goneret. 

    

     

  


