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BARANOWICZE — ul, Szosowa 172 
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ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świąt 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowę w P. K. O. Nr 80259. 

Kazimierz Wimhor 
. 4 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

POZENANZCIERYTTANNMINEJETEWAWEMME  Sejmi Rząd. 

Komisarz Rządu na m. Wilno 
Dobrze zasłużony w pracy państwowej i obywatelskiej na odpowiedzialnem 

stanowisku, zasnął w Bogu dnia 24 stycznia 1927 r. 

O stracie wybitnego współpracownika zawiadamia z głębokim żalem 

Wojewoda Wileński. 

  

   
wyraża głębokie ubolewanie 

Gmina Zydowska © Wilnie 
śmierci: szłachetnego obywatela 

KOMISARZA RZĄDU NA M. WILNO 

Kazimierza Wimhora 
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UROCZYSTOŚCI KARDYNALSKIE 

"NA ZAMKU KRÓLEWSKIM w WARSZAWIE 
WARSZAWA. 25,1. PAT. Dnia 25 

stycznia 1927 roku o godz. 10 min. 
30 zrana dyrektor protokułu dypio- 
matycznego udał się wraz z adjatan- 
tem Prezydenta Rzeczypospolitej 'co 
Nuncjatury Apostolskiej przy al. Szu- 
cha celem zaproszenia j. E. Kardy- 
nała Lauri) do przybycia na Zamek. 

„/Orszak uszykował się w sposób 
następujący: : 

Szereg trębaczy ma białych ko- 
niach, powóz w którym jechali sekre- 
tarz Jego  Eminencji i Sekretarz ks. 
ablegata wraz z adjutantem Prezydenta 
Rzeczypospolitej, drugi powóz w któ- 
rym jechał ks. ablegat mspr. Chiarlo 
przybrany w czerwoną togę z białym 
gornostajowym kołnierzem wraz z 
kapitanem gwardji szlacheckiej hr. 
Petrucci w  galowym czerwonym 
mundurze i białym płaszczu. Pół 
szwadronu szwoleżerów poprzedzało 
powóż Prezydenta Rzeczypospolitej, 
w którym zasiadał przybrany w fio- 
lety J. E. Kardynal Lauri wraz z dy- 
rektorem protokułu. Orszak zamykało 

„ drugie pół szwadrona szwoleżerów. 

Na dziedzińcu zamkowym bataljon 
piechoty oddał honory wojskowe w 
chwili gdy powóz kardynała wjechał 

przez bramę. Zegarową. Dyr. prot. 
wprowadził do sali rycerskiej ks. able 
gata, któremu towarzyszył kapitan 
gwardji szlacheckiej hr. Petrucci. 

Ks. ablegat msgr. Chiarlo zwrócił 
się do Prezydenta Rzeczypospolitej 
w następujących słowach: „Wielki to 
dla mnie zaszczyt, że mogę złożyć 

dokument papieski, w 
którym Jego Świętobliwość poleca mi 
doręczyć biret purpurowy dla J. E. 

ks, Wawrzyńca Lauriego, pronuncju- 
ły sza apostolskiego w Polsce, który 

>teraz powołany został do świętego 
kolegjum — kardymalskiego. Pozwól, 
ajdostojnieszy Panie Prezydencie, N 

L wyrazić Tobie i Polsce całej me naj- 
serdeczniejsze powinszowania z po. 
wodu tego nowego i niezwykłego do- 
wodu Szczodrobliwości i życzliwości 
jaką dziś Najwyższy Pasterz okazał 
umiłowanej Polsce i t. d,,. 

Pozostaje mi złożyć Tobie, Panie 
Pezydencie, i Twojej Ojczyznie z 
głębi serca życzenia wszelkiego szczę- 
ścia i radości. Niech Pan i [Dawca 
wszelkiego dobra raczy obsypywać 
ten najsziachetniejszy naród zawsze 
Kościołowi najwierniejszy coraz to 
nowemi darami i zachowa go kwit- 
насут w najdalsze lata". 

Po skończeniu tego przemówienia 
wypowiedzianego po łacinie ks. able- 
gat wręczył Panu Prezydentowi Rze- 
czypospolitej swoje listy uwierzytel- 
niające od Ojca Świętego. 

Pan Prezydent  Rzeczyposnolitej 
wygłosił odpowiedź w języku pol- 
skiem: 
s Przez ten czas w kaplicy zamkowej 
zgromadziły się osoby mające brać 
udział w uroczystości, zajmując prze- 
znaczone dla siebie miejsca. Jego 
Eminencja kardynał Kakowski zasiadł 
pośrodku naprzeciw ołtarza mając 
po prawej ręce Prymasa Hlonda, po 
lewej zaś J. E. ks. Metropolitę Roppa. 
Po stronie prawej kaplicy na spec- 
jalnych  fotejach zasiedli marszałek 
Piłsudski i marszałek Sejmu Rataj. 
W. pierwszym rzędzie krzeseł p. wi- 
ce-premjer  Bartei oraz członkowie 
Rządu, za nimi zaś: generalicja - oraz 
(wyższe władze rządowe i komunal- 
ne. Naprzeciwko po lewej stronie 
kaplicy szefowie misyj dyplomatycz- 
nych z ambasadorem francuskim ma 
czele w galowych mundurach. 

W trybunach obitych czerwonem 
suknem zasiadły panie z korpusu 
dyplomatyczńego po lewej stronie, 
po prawej zaś—panie połskie zapro- 
szońe na tę uroczystość. Wszystkie 
panie przybrane były w suknie czar: 
ne z koronkowym czarnym ubiorem 
głowy, Przed 
ołtarzem widniał obraz — cudownej 
Matki Boskiej Kodeńskiej. Cała ka- 
plica przybrana była ponsowem suk- 
nem i dywanami oraz ozdobiona zie- 
lenią, a dokoła ścian zwieszały się 
starożytne sztandary wojska poiskie- 
go. Na specjalnym stoliku ustawio- 
nym przy oltarzu, Rakrytym czerwo- 
nym welonem, na złoconej tacy sps- 
czywał biret kardynalski Oraz breve 
papieskie odnoszące się do nomina- 
cji nowego kardynała. 

Qdy wszyscy zajęli swoje miejsca 
wszedł do kaplicy orszak w następu- 
jącym porządku: 4 lokai w czerwo- 
nych liberjach otwierało pochód, za 
nimi postępował urzędnik protokułu 
LE etc onega, poczem ukaza! się 
J. E. kardynał Lauri, mając po pra- 
wej stronie ks. ablegata mgs, Chiar- 
lo, po lewej zaś dyrektora proto- 
kułu hr. Przeździeckiego; — za ni- 
mi kroczył kapitana gwardji szla: 
checkiej oraz  sekretarzowie Jego 
Eminencji kardynała i ks. ablegata, 
na koniec zaś adjudant papieski. Ks. 
Bojanek, kapelan domowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej przyjął jego Emi. 

nencję wodą święconą u drzwi ka- 
plicy i przeprowadził do fotelu usta- 
wionego па wzniesieniu po lewej 
stronie ołtarza. Ks. ablegat zasiadł 
po prawej stronie na specjalnem krze- 
śle; za nim stanęli obaj sekretarze, 
kapitan Petrucci zaś stanął po lewej 
stronie kardynała. Po chwili wszedł 
do kaplicy również powitany przez 
ks. kape! Bojanka wm wejścia Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej 
4 Ks. Stanisław Gali, biskup pole- 
wy i sufragan warszawski rozpoczął 
natychmiast Mszę Świętą w asyście 
proboszcza katedralnego ks.ikanonika 
Niemiry i kapelana ks. Bojanka. Ce- 
lebrant przybrany był w bogato ha- 
ftowany złotem ornat z herbami So- 
bieskich, dar królowej Marji Kazi- 
miery dla klasztoru p. p. Sakramen- 
tek. W czasie Mszy Świętej chór gre= 
gorjański ks. Nowackiego wykonał 
stosowne pienia religijne. 

Zaraz po skończonej Mszy świę- 
tej ks. ablegat Chiarlo zaproszony 
przez zastępcę dyrektora protokułu 
p. Jeleńskiego podszedł do stolika, 
na którym spoczywalo breve i ze 
stopni ołtarza odczytał jego treść w 
języku łacińskim, poczem doręczył 
ten pergamin kardynałowi Lauri. Na- 
stępnie ks. ablegat wziąwszy ze sto- 
lika biret czerwony przybliżył się do 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Równo* 
cześnie dyrektor protokulu przypro- 
wadził do Prezydenta Rzeczypospoli« 
tej J. E. ks, kardynała Lauri. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wziąwszy 
biret z rąk ablegata włożył go na 
głowę j. E. kardynała Lauri. 

Pan Prezydent 
w otoczeniu swojej świty opuścił 
pierwszy kaplicę poczem J. E. ks. 
kardynał Lauri przeprowadzony zo* 
stał do przygotowanego dla niego 
pokoju, gdzie zdejmując biskupie 
szaty fioletowe  przywdział purpurę 
kardynalską. Tymczasem wszystkie 
osoby biorące udz ał w uroczystości 

udały się do sali asamblowej cełem 
uczestniczenia w audjencji publicznej 
kardynała. Wnet dyrektor protokułu 
przybył do pokoju, gdzie oczekiwał 
kardynał Lauri i doręczył- Mu w imie- 
niu Prezydenta Rzeczypospółitej od- 
znaki orderu „Orła Białego", które 
kardynał natychmiast przywdział, po- 
czem Gtoczony swoim orszakiem u: 
dał się do sali asamblowej. Tu ocze- 
kiwał go Pan Prezydent Rzeczyp. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
powitawszy ks. kardynała i zamie» 
niwszy z Nim kilka słów opuścił salę. 

Jego Eminencja przyjmował wów- 
czas powinszowania od wszystkich 
obecnych. W chwilę potem zapro: 
szony przez dyrektora  protokułu 
przeszedł do sali marmurowej, gdzie 
oczekiwał Prezydent Rzeczypospolitej 
i gdzie zgromadziły się następnie 
wszystkie osoby zaproszone na śniada- 
ze Śniadanie zostało podane w sali 

ółtej. 
B skończonem śniadaniu i chwi- 

li rozmowy Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej odprowadził kardynała Lauri 
do sali rycerskiej. p. minister spraw 
zągranicznych do sali tronowej, in- 
ue zaś osoby biorące udział w przy- 
jeciu J. E-—do tych samych miejsc, 
w których Qo poprzednio spotkały, 
poczem Jego Eminencja, opuścił Za- 
mek odprowadzony przez dyrektora 
protokułu do gmachu nuncjatury z 
temi samemi honoramijak przy przy- 
jeździe." Wysiadając z powozu j. E. 
kardynał Lauri dziękował towarzy- 
szącej Mu eskorcie szwoleżerów i 
udzielił jej błogosławieństwa, stosując 
przytem starożytną formułę odno- 
szącą się niegdyś do rycerstwa pol- 
skiego, gdy w podobnych okolicz. 
nościach oddawało honory nuncju- 
szom papieskim, a mazywającą je 
«Obrońcami  Prawowiernego Koś 
cioła». 

Pogrążeni w głębokim smutku z powodu 

przedwczesnego zgonu 

Kazimierza Gimhora 
KOMISARZA RZĄDU NA MIASTO WILNO 

szlachetnego i prawego obywatela, który zaskarbił zaufanie 

     

  

i szacunek całej ludności 

Wileńskie Stowarzyszenie Handlu i Przemysłu, 

Związek Kupców Żydowskich, 

Związek Przemysłowców Leśnych 

wzywają wszystkich członków do wzięcia udziału w oddaniu 

ostatniej posługi zmarłemu. : 

Program gospodarczy © rolnictwie d Ketorma rolna 
Zdanie, że sfery rządzące w Pol- 

sce w ciągu ośmiu lat nigdy nie 
myślały o programie gospodarczym 
w rolnictwię— pozbawione jest słusz= 

ności. Enuncjacje niemal każdego z 

naszych rządów krótkotrwałych, eks- 

posė naszych premjerów i ministrów, 

zawsze obtitowały w szczere, bądź 

co bądź, zapewnienia, że od tej a 
tej daty rozpocznie się dła Polski 

nowy. okres, okres rozkwitu rolnictwa 
jako głównego zródła . wytwórczości. 
Inna znów rzecz, że ostatecznie, za- 

miast rozkwitu świadkami byliśmy 

uwiądu, zamiast postępiu—zaniku wy» 

twórczości, 
Po tylm latach eksperymentów na 

żywym organizmie gospodarczym, 

kiedy chwilowy sukces doktryny po* 
litycznej stawiano ponad dobrodziej- 

stwa rozwoju gospodarczego kraju, 

kiedy w imię haseł jednoczących 

męty społeczne, lumpenproletarjat i 
bandytów w rodzaju aresztowanych 
posłów Sejmu, jątrzono ramy przez 
wojnę wszechświatową zadane,—po 

tylu latach, powtarzam, udręki i upo: 

korzenia po raz pierwszy, dopiero od 

czasu przewrotu majowego, społe- 
czeństwo mogło zdać sobie sprawę 
z tego, że przed: niem przyszłość nie 

Rzeczypospolitej: jest jednak zamknięta. 
Pierwszym zwiastunem . nowego 

kierunku była zapowiedź przez - rząd 

kooperacji i współdziałania ze sfera» 

mi gospodarczemi, dtugim — zapew- 

nienie, że odtąd wszystkie dzielnice 

Państwa traktowane będą równorzęd: 

nie i niezapoznawane w całokształcie 

polityki ekonomicznej. 

Że zapowiedź ta i zapewnienie 
czczemi słowami nie były—wkrótceś- 
my się o tem przekonać mogli. 

Sukces obecnej polityki rządowej 
zawdzięczamy temu, że czynnik, zmu- 

szający dotychczas niemal wszystkie 
rządy do opierania się na  politycz- 
nem współdziałaniu wpływowych na 

forum sejmowem grup, posiadających 
odmienne, odrębne a przedewszyst- 

kiem sprzeczne cele — został przez 
rząd obecny całkowicie wyeliminowa« 

my. Sprawą sanacji gospodarczej 20- 
stała zadecydowana ponad głowami 

tych, którzy do niej dotychczas wno- 

sili tylko zamęt i pierwiastek sprzecz- 
ności. 

Na tej drodze jednak, przez rząd 

obecny obranej, dużo jest przeszkód 
do: przyzwyciężenia, przeszkód mia- 

nowicie przez obowiązujące ustawo- 

dawstwo usankcjonowanych. Należy 

tu między innemi wymienić ustawę o 

wykonaniu reformy rolnej. 

Pod hasłem głodu ziemi i ko- 
nieczności dziejowej obdarowania nią 
tych co jej nie mają, przeprowadzono 

w Polsce akcję, zapewniającą maada- 
ty poselskie jednosikom a zubożenie 
ogółowi. 

Wkrótce jednak nie można było 
już nadal ukrywać faktu, żę ziemi tej 
jest za mało, by można było uszczę- 

śliwić nią między innemi wszystkich 

tryzjerów powełanych do służby w 
wojsku polskiem i stróżów mocnych 
przez czeladź rozgrabionych mają- 
tków. 

EE 

Pierwszą konsekwencją zrozumie- 
nia tego faktu było zredukowanie 
normy przestrzeniowej wydzielanych 
w drodze reformy rolnej parcel do 
5 — 6 hektarów. Kto zna. warunki 
bytu rolniczego naszych Kresów — 

przyzna, że czyniło się w ten spo- 

sób zadość założeniu, by ziemią wła- 

dała jak największa ilość pożądanych 
wyborców (świadomie opuszczamy 
tu wyraz rolników), ale bynajmniej 
nie przesłankom o zwalczaniu skut- 
ków społeczno-ekonomicznych głodu 
ziemi. 

@ю4 ziemi, rzecz prosta, nię 
przestał i nigdy nie przestanie istnieć 

dopóki istnieje naturalny przyrost lu- 

dności. W czasach dawniejszych, 
choć nie tak znów odległych, ludność 
wiejska, emigrująca do miast, dostare 

czała najtańszą siłę roboczą i przys 
czyniała się do rozrostu miast i roz- 
woju przemysłu. Dziś, robotnicy dy» 
ktują warunki najmu i bodaj że naj- 
potężniejszem zrzeszeniem jest wła- 
Śnie związek zawodowy robotników 
niefachowych. 

Powstała więc konieczność szu- 
kania nowych metod do podniesienia 
wytwórczości w rolnictwie, metod 
uwzględniających nie tylko fakt istnie- 
nia rzesz nie posiadających ziemi, 

lecz również fakt tak braku. ziemi 
dla nich, jak niemożności znalezienia 
zajęcia w przemyśle. ; 

Calkiem slusznem wydaje się nam 
zdanie p. St. Królikowskiego wypo- 
wiedziane na łamach urzędowego 
„Przemysłu i Handłu*, że zagadnie- 
nie zairudnienia miljonów rąk robo: 
czych, marnicjących bezużytecznie na 
wsi winao być jednym х decydują- 
cych czynników przy ustalaniu. pro- 
gramu gospodarczego w: rolnictwie. 
„Dziś—powiada wymieniony . autor, 
znany  ekonomista-rolnik,—gdy roz- 

miary emigracji za granicę są ogra- 
niczone, gdy kryzys w przemyśle nie 

pozwala miastom odbierać nawet nor- 
malnego rocznego przyrostu ludnoś- 

ci wiejskiej—dziś należy się liczyć z 
koniecznością rozwiązania tego proe 
biemu na miejscu, na wsi, przez 

stworzenie korzystnych  konjunkiur 
dla tych produktów rolniczych, któ- 
re zawierają w sobie maksymum pra- 
cy fizycznej i umysłowej rolnika. Za* 
stosowanie w produkcji rolnej tej nie- 
zużytkowanej siły  potencjonalnej, 
tkwiącej w każdej wsi polskiej, mo- 
że się stać nie tylko rozstrzygnięciem 
trudności socjalnych, których zna- 
czenie jest dla wszystkich jasne, ale 
również i wielu zagadnień gospodar= 
czych. Dopiero bowiem możność za- 
robkowania na roli, t. į, w warunkach 
najlepiej znanych, stworzy z głodują- 
cego dziśyproletarjatu wiejskiego kon- 

sumenta artykułów rolniczych i prze- 
mysłowych. stworzy równouprawnio- 
nego obywatela, który zaspakajając 
choćby tylko najprostsze swoje po- 
trzeby, stworzy nieistniejący dzisiaj ry: 

nek zbytu dla przemysłu polskiego. 
W wyborze dróg, jakiemi do uspraw- 
nienia produkcji rolnej pójść zamie- 

rzamy, należy posługiwać się przedew- 
szystkiem temi czynnikami produkcji, 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świątecznych 

Posiedzenie Komisji 
minowej, 

WARSZAWA, 25.1, (żel. wł. Słowa) 
jutro o godz. 10 rano odbędzie się 
posiedzenie komisji regulaminowej, 
Nie ulega wątpliwości, że wniosek a 
wydanie posłów zostanie załatwiony 
affirmatywnie. 

O godz. 12 zbiera“się Sejm i 
również nie ulega wątpliwości, że 
zgodzi się na wydanie posłów. 

Plotki „Robotnika. 

WARSZAWA, 25.1. (żel.wł. Słowa) 
Robotnik dzisiejszy znowu koiportu- 
je pogłoski o zmianach w rządzie, 

"m. inn. o zamierzonej jakoby dymi- 
sji min. Niezabytowskiego. Należy 
stwierdzić,'że wiadomość «Robotnika» 
jest zupełnie pozbawiona prawdy. 

Wniosek nieufności dla mar. 
Rataja: ь : 

WARSZAWA, 25 I. (żel. wł. Słowa), 
Kiuby ukraiński, białoruski i komu- 
niści zamierzają zgłosić nagły wnio- 
sęk, wyrażający votum; nieufności do 
marszałka Sejmu w związku z for- 
malną stroną załatwienia wniosku 
prokuratora o wydaniejsądom areszto- 
wanych posłów. Wniosek ten zostanie 
prawdopodobnie zgłoszony podczas 
jutrzejszego posiedzenia Sejmu. 

Klab Zw, L. N. wobec bud- 
żetu. 

WARSZAWA, 25 1. (Zel. wł. Słowa). 
Dziś obradował Klub Zw. L. Nar., 
który się zastanawiał nad kwestjami 
budżetowemi. Dyskusja toczyła się w 
tym kierunku, żeby traktować sprawy 
te rzeczowo, Silnie akcentując potrze- 
by rolnictwa. Pozatem postanowił 
jeszcze raz poruszyć sprawę uwięzie- 
nia gen. Rozwadowskiego i napadu 
na pos. Zdziechowskiego w  formal- 
nych wnioskach i interpelacjach. 

regūla- 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 

lud  utrwała granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8 

które są najtańsze. Dziś i przez wiele 

lat jeszcze kapitał w Polsce będzie 
drogi, specjalnie zaś drogi będzie na 
wsi, gdyż obrót jego w rolnictwie 
będzie zawsze znacznie powolniejszy, 
niż w innych dziedzinach gospodar« 

stwa narodowego. Dlatego też obo- 

wiązkiem racjonalnej polityki agrarnej 

jest stwarzać korzystne konjunktury 

dla inwestowania pracy w rolnictwie, 

pracy, której nadmiar jest wszędzie 
i która na drobnych zwłaszcza war« 

sztatach miejskich jest w Polsce na- 
der tania — zgodnie z ódwiecznemi 
prawami wpływu na ceny ustosunko- 
wania między podążą i popytem. Po- 

stawienie tej tezy, iż w Polsce winna 

być przedewszysikiem otaczana opieką 
wytwórczość takich artykułów, które. 
są w stanie zatrudniać maksimum 

rąk roboczych, nie przesądza jedno- 

stronnego popierania produkcji ro- 

Ślinnej, lub zwierzęcej. Chociaż bo- 
wiem istotnie wytwórczość hodowlana 

ma przedewszystkiem wiele kwalifi- 

kacyj z wyżej wyłuszczonego punktu 
widzenia—to jednak podobne warunki 
posiadają i niektóre gałęzie wytwór- 
czości roślinnej. Uprawa okopowych, 
jęczmienia, zwłaszcza  pastewnego, 
warzyw, roślin przemysłowych i t. p. 
wymaga przy zastosowaniu nowo- 
czesnych: metod zużycia dużej ilości 
pracy i daje odpowiednią nadwyżkę 
wartości, która czyni ten nakład pracy 
całkowicie opłacalnym. Prócz tej pod« 
stawowej zasady opieki nad zaofero- 
waniem produkcji rolnej, warunki 
przyrodnicze i społeczne każą zwrócić 
uwagę na te gałęzie wytwórczości, 

które są mniej związane z rozmiarami 

warsztatów rolnych. Sadownictwo, 

warzywnictwo, pszczelarstwo i nie- 

które gałęzie hodewli powiększają 

niejako rozmiary gospodarstwa wiej- 

skiego, pozwalając dwukrotnie lub 
wielokrotnie eksploatować posiadaną 

przestrzeń”. ; 
Tezy, które nie powinny wywołać, 

w naszem zrozumieniu, dwu zdań. 

Z. Harski.



ECHA KRAJOWE 

  

Wybory w Magistracie. 

Nieśwież, w styczniu. 

t8-go zebrała się Nieświeska Ra- 
da Miejska dla dokonania wyborów 
zastępcy burmistrza i dwóch lawni- 
ków, jednakże wybory się nie odbyły, 
gdyż większość radnych oświadczyła, 
że są jeszcze do wyborów nieprzy- 
gotowani i że muszą się naradzić. 
Wygląda to trochę na to, że jarmark 
z okalającego ratusz rynku przeniósł 
się do siedziby „ojców miasta*, do 
sali posiedzeń Rady Miejskiej. Na 
omówienie i obmyślenie kandydatur 
czasu było aż nadto; wystarczyłoby 
kilka godzin lub najwyżej dni, żeby, 
ustalić kandydatury, prawdziwie po- 
żyteczne dla miasta. Jasnem jest, že 
pożytek dla miasta mogą przynieść 
w jego zarządzie ludzie  Świetli, 
obeznani ze sprawami gospodarczemi, 
dający gwarancję, ze użyją swoją 
dobrą wolę i zdolności dla dobra 
miasta. Obowiązkiem Rady Miejskiej 
jest wyszukanie takich właśnie kan- 
dydatów, a jeżeli tacy się znajdą, tó 
niema się czego namyślać dłużej 

i z niezrozumiałych względów wybo- 
ry odkładać. Boć chyba sytuacja nie 
przedstawia się w ten sposób, że 
Rada nie może wybrać dobrych Кап- 
dydatów z pośród obywateli miasta 
tylko z tego wzgłędu, że wśród sa- 
mych radnych znajduje się zbyt du- 
żo amatorów na stanowisko ławnika, 
pobierającego djety za posiedzenia 
Zarządu. Jeżeli się znaleźli radni, ce- 
niący wyżej osobiste korzyści niż do- 
bro miasta i polujący na parę złotych 
djet tygodniowo, to smutno przed- 
stawiałyby się losy naszego grodu; 
wtenczas naocznie przekonalibyśmy się, 
że Rada Miejska składa się z ludzinajzu- 
pełniej nieodpowiednich i niezasługują- 
cych na zaufanie współobywateli, Już 
dziś często się słyszy głosy potępienia 
skierowane pod adresem radnych za 
ich niedołężną i złą gospodarkę; je- 
żeli teraz przy wyborach ostatecznie 
wykażą się brakiem kwalifikacji, to 
doszczętnie zrażą do siebie szerokie 
warstwy mieszkańców Niešwieža, 
uważających słusznie, że zaszczytne 
stanowisko «ojca miasta» jest szla- 
chetną służbą społeczną, a nie spo- 
sobem robienia, osobistych marnych 
interesików, 

O ile wiemy, dziwne niezdecydo- 
wanie w akcji przedwyborczej okazu- 
je frakcja chrześcijańska, podczas gdy 
frakcja żydowska, jak zawsze dająca 
przykład swoją karnością, jest już zu- 
pełnie zdecydowana i wie jaką kan- 
dydaturę ze swej strony wystawić. 

Kandydatura na zastępcę burmistrza 
p. A. Gołdina nie ulega podobno 
wątpliwości; również na ławnika wy- 
suwana kandydatura ze strony 2у- 
dowskiej p. Grunwalda jest bodaj 
pewną, jedynie obsadzenie sfanowiska 
ławnika ze strony chrześcijańskiej na- 
potyka na niezrozumiałe trudności, 
Najpoważniejszą jest kandydatura dy- 
rektora Ch. Banku Ludowego, p. 
Brudnickiego, o korzyściach której 
pisaliśmy w poprzednim numerze na- 
szego pisma, ona też jedynie zado- 
wolni społeczeństwo nieświeskie. Od- 
powiedzialność za wybór innego nie- 
odpowiedniego kandydata spadnie w 
całości na radnych, co imby z pew- 
nością w przyszłości nieraz współoby- 
watele wypowiedzieli bardzo dosadnie, 

Dziś, czekając na dokonanie wy- 
borów, wyrażamy nadzeję, że radni 
obu frakcji w zrozumieniu swego 
obowiązku i korzyści miasta po- 
trafią wybrać iudzi godnych i odpo* 
wiednich, 

eb, 

NOWOGRODEK. 

— Dom ludowy w Nowogród- 
ku. 21 b. m. odbyło się organiza- 

cyjne zebranie przedstawicieli wszyst- 
kich narodowości zamieszkujących 

ziemię  nowogródzką, na którem 
uchwalono przystąpienie do budowy 
w Nowogródku domu ludowego, bę- 
dącego symbolem zgodnego współ- 
życia wszystkich narodowości. 

Na (zebraniu tem postanowiono 

wysłać do marszałka Piłsudskiego 

depeszę treści następującej: „Belwe- 
der. Marszałek Piłsudski. Przedstawi: 
ciele narodowości połskiej, białoru- 
skiej, żydowskiej i mahometańskiej, 
zamieszkujących ziemię nowogródzką, 
zebrani w dn, 21 b. m. "na pierwsze 
organizacyjne posiedzenie w celu wy- 
łonienia centralnego komitetu budo- 
wy domu ludowego ziemi nowo- 
gródzkiej jako етЫета zgody, 
harmonijnego współżycia i miłości 
do kraju i Ojczyzny, szlą Tobie, Pa- 
nie Marszalku, synowi naszej ziemi, 

wyrazy hołdu, czci i oddania i pro- 
szą o roztoczenie opieki nad tem 
naszem dziełem*. 

Depeszę powyższą złożono na 
ręce pana wojewody Beczkowicza. 

WORONOWO. 

— Ludność Woronowa doma- 
ga się poczekalni kolejowej. 
Ludność stacjj Woronowo od dłuż= 
szego już czasu cierpi na brak po- 
czekalni kolejowej mimo, iż dane 
statystyczne wykazują, że codziennie 
w Woronowie wykupywane Są bilety 
nie w mniejszej ilości niż na stacjach 
sąsiednich Bieniakonie i Bastuny. 

Nie bacząc na fakt, iż jedna po- 
łowa budynku kolejowego jest pusta, 
pasażerów się: tam nie wpuszcza i 
są oni zmuszeni całemi godzinami 
wystawać na zimnym ciemnym ko- 
rytarzu, lub na dworze. 

Obecnej zimy stan taki w szcze- 
gólniejszy sposób dał się we znaki, 
ato z powodu wielkich śniegów, 
powodujących spóźnianie się pociągu 
z Lidy - czasami nawet o całą go» 
dzinę. 

Zdarzyły się nawet liczne wypadki 
odmrażania przy wystawaniu w zim- 
nym korytarzu. Ludność miejscowa 
postanowiła wreszcie kołatać do Dy- 
rekcji Kolejowej w Wilnie © рорга- 
wienie w miarę możności obecnego 
śtanu rzeczy. 

ŁYNTUPY; 

— Poświęcenie Domu Ludo- 
wego. Staraniem grona miejscowych 
obywateli i przy poparciu Rady Opie- 
kuńczej Kresowej powstał w Łyntu- 
pach pow. Święciańskiego Dom Lu- 
dowy. 

W dniu 2 lutego r. b. odbędzie 
się uroczystość poświęcenia lokalu 
Domu. 

Skąpe środki, jakiemi rozporządza 
komitet organizacyjny nie pozwalają na 
wydzierżawienie specjalnego domu, 
zresztą obecnie trudno o taki w Lyn- 
tupach. Czasowo Dom Ludowy 
mieścić się będzie obok Urzędu 
Gminnego w dwóch, specjalnie prze* 
znaczonych pokojach. 

Dom Ludowy w Łyntupach ma 
już bibljotekę powstałą z daru wój- 
ta miejscowego (150 tomów) oraz 
R. O. K. (50 tomów). 

Należy przypuszczać, że miejsco- 

S 

Niemcy ustępują, 
PARYŽ, 25—1. Pat. W związku Z 

rokowaniami,  prowadzonemi przez 
gen. Pawels donosi Petit Journal, że 
Rzesza niemiecka zgadza się podob- 

КОСО 

Sprawa wydania sądom 5 posłów. 
Przebieg posiedzenia Sejmu. 

WARSZAWA. 25,1. (żel, wł. Słowa). Posiedzenie dzisiejsze zaczęło 
no na częściowe zniszczenie urządzeń Się © godzinie 3 popołudniu. Pierwszym punktem porządku dziennego 

fortyfikacyjnych, 
froncie królewieckiego placdarmu, 

BERLIN, 25—|. Pat. Telegraphen 
Union donosi, że wobec tego, iż gen. 
Pawels domaga się od rządu niemec- 
kiego nowej instrukcji w sprawie sta: 
nowiska Niemiec w paryskich roko- 
waniach rozbrojeniowych, wyjechał 
do Paryża pulk. ministerstwa Reich. 
swery Michels. Jego misja obejmuje 
również wydanie opinji w charakterze 
rzeczoznawcy o niemieckich  twier- 
dzach wschodnich, W berlińskich koe 
łach urzędowych według informacyj 
Telegraphen Union nagły zwrot 
w rokowaniach przypisują w dużej 
mierze wpływom polskim, 

we obywateistwo nie omieszka ofia- 
rować trochę książek, boć przecie w 
każdym domu polskim znajdzie się 
choć kilka mniej potrzebnych — bo 
już przeczytanych. 

W. uroczystości poświęcenia mają 
wziąć udziałj przedstawiciele: R.O.K., 
Starostwa, władz policyjnych i oko- 
liczne obywatelstwo. 

Z racji tej uraczystości projekto* 
wane jest urządzenie teatru amator- 

skiego i zabawy tanecznej. у 

— Dziwne zarządzenie wladz 
pocztowych. Czyielnicy nasi, za- 
mieszkujący okolice m. Łyntup pow. 
Święciańskiege  komuuikują nam o 
dziwnem zarządzeniu władz poczto- 
wych, mocą którego urząd pocztowy 
w  Łyntupach nieczynny jest od 
godz. 12—3 po poł. 

Zarządzenie to, zwłaszcza w porze 
zimowej krzywdzi okolicznych miesz- 
kańców, prenumeratorów pism wileń: 
skich, bowiem pisma te przybywają 
do Łyntup o godz. 11 m. 30, ale z 
racji przerwy obiadowej odebrane być 
mogą dopiero po trzeciej. 

Zrozumiałe jest chyba, że w zimie 
nikt o tej porze nie wyszle po gaze- 
ty, chociażby z racji niebezpieczeńst- 
wa grożącego od wilków, włóczących 
się po lasach i laskach. 

Godziny urzędowania urzędu 
pocztowego od 3—7 wieczór wątpli- 
wę czy mogą zadowolić kogokolwiek 
z okolicznych mieszkańców. 

Mimowoli nasuwa. się przypusz=. 
czenie, że Prezes Dyrekcji P, i T. p. 
Popowicz nie wie o takim rozkładzie 
godzin urzędowania, a jest to samo- 
rzutna decyzja miejscowego kierow- 
nika. 

OSZMIANA. 

— (t) Wydział powiatowy Sej - 
miku Oszmiańskiego uruchomił z 
końcem roku ub. przychodnię Jekarską 
Dziewieniszkach, powołując na kie- 
rownika jej doktora  Bogolepowa. 
Z racji tej powiat Oszmiański podzie- 
lony został na 5 rejonów lekarskich. 
Krewo, Smorgonie, Hoiszany, Oszmia- 
na i Dziewieniszki, 

Prócz tego wydział powiatowy 
przyznał Związkowi Inwalidów wo- 
jeanych w Wilnie, tytułem jednorazo- 
wej zapomogi sumę 150 złotych. 

  

Ważne 
dla Pańl 

bluzek i 

ENT_witno, ui. Wielka 10. 

swetrów. 
Nadeszły najnowsze modele SUKIEN BALOWYCH i WIZYTOWYCH 

CENY DOSTĘPNE. CENY DOSTĘPNE. 

  

    

na ob 

odbędzie się dnia 1-go lutego 1927 r. w salonach garnizonowego klabu oficerskiego 
ul. Mickiewicza 13: Kostlumy nie obowiązują. 

; Bilety nabywać można u p. p. gospodarzy balu, ktėrych lista niebawiem będzie 
nalęży do skarbnika Zarządu Harcerstwa p. inż. Rozwadowskiego pod adresena ul. 

Cosurzowa Meksykańsku. 
Z ich trzech, tragicznych cesarzo- 

wych,4chyba może najtragiczniejsza... 
Ofiara własnej bezgranicznej am- 

bicji? Być może, Ale też niezaprzecze- 
nie ofiara polityki, która pod kołami 
"swego rydwanu ileż to zdruzgotała 
dusz i żyć! 3 

I ową przedziwnej pełną melan- 
cholji latorośl przestarego rodu Wit- 
telsbachów, nieszczęsną cesarzową 
Elżbietę, małżonkę cesarza (Franciszka 

_ Józefa, co jak od ognia stroniła przez 
całe życie od matactw i zbrodni po- 
litycznych, a którą jakieś bydlę bez- 
myślne zamordowało w Genewie w 
imię... politycznego anarchizmu. I 
Eugenję z Montijów de Guzman, co 
poszła na cesarski tron Francji jak 
do loży belle-ćtage a w wir najpie- 
kielniejszych intryg politycznych jak 
na bal. Ach, polityka też, polityka 
wirąciła w sześćdziesięcioletnie, cięż- 
kie obłąkanie pełną radości życia, 
świetności wszelkiej i nieztównanego 
blasku piękną Koburżanka belgijską, 
córkę króla Leopolda I-g0 i Ludwiki 
Orleanówny córki króla Francuzów Lud- 
wika Filipa. 

Ach, ci Koburgowie z linji sas- 
kieji Niespokojne, awanturnicze natu- 
ry. Jakby coś ich wiecznie parło 

choćby na koniec świata. Egzotyzm 
wszelki — to dla nich raj. Leopold 
I-szy, istny spiritus rector wszystkich 
Koburgow, byla to mądra, trzežwa 
glowa. Bardzo rozwažny, kombinator, 
zawsze powolutko posuwałący się 
naprzód. — № dworskich sferach 
międzynarodowych zwano: łe mar- 
quis Peu-d-Pen. Lecz i jemu paliło 
się we łbie. Tron angielski chodził 
mu po głowie dopóki wraz ze šmier- 
cią pierwszej żony nie poszła z dy- 
mem wszelka nadzieja. Ta jednak fan- 
tazja i pasja zawiodła Koburgów na 
tron portugalski i bułgarski, na brazy- 
lijski — a i na angielski. Trzeba zaś 
sięgnąć do gorącej krwi prababki, 
królowej neapolitańskiej, pełnej tem- 
peramentu córki cesarzowej Marji 
Teresy — aby pojąć skąd się mogło 
tyle fantazji wziąć w synieiw córce 
rozważnego, ostrożnego, ogiędnego 
króla Leopolda |-go? Sh RT 

Sya jego Leopold ll-gi, który naj- 
sprzeczniejsze sądy zostawił o sobie, 

robi na wprost fantastyczaem „pań- 
stwie Kongo", wystarczająco chyba 
egzotycznem—doskonały interes. Jego 
siostra, Karolina, rzuca się bezpa- 
miętnie w awanturę meksykańską—i 
ginie. 

ze współudziałem Reduty 

ozy letnie dla harcerzy 

  

ac Pieniądze za bilety odsyłat 
ileńska 44-a, biuro Szopa i Zimermann 

Meksykańska na wielką skalę im- 
preza Napoleona Ill. Czyliż to nie 
ostatni rzut politycznego romantyzmu! 
Niebraknie nawet... nazw jakby wy- 
jgtych z jakiejś tragedji Wiktora Ни- 
go lub z opery Verdi'ego albo Me» 
yerbeera. 

Z niesłychanych „wrzeń* meksy- 
kańskich, których echa nadbiegają do 
Europy jak najprzedniejszy smakołyk 
gazeciarskiej sensacji, wyłania się, 
skrojona ma jakąś  niepowszednią 
miarę postać Juareza. Benito Juarez! 
Mussolini też to imię ma. 

Ten czystej krwi Indjanin (też 
niemała atrakcja dla czytelników „Fi- 
s: i „Debatów*), dzięki protekcji 
tanów Zjednoczonych dobija się do 

najwyższego w kraju stanowiska: 
prezydenta. Jednem z pierwszych je- 
go zarządzeń jest konfiskata dóbr 
kościelnych na rzecz państwa. 

Wygnani z Meksyku tamtejsi do- 
stojnicy z obozu zwanego  klerykal- 
nym, a i francuscy politycy niektórzy 
ze stronnictw zachowawczych nalega- 
ją na cesarza Napoleona aby  inter- 
wenjował. Będzie to tylko pierwszy 
krok dia ujęcia przez Francję... „re- 
organizacji rasy łacińskiej” w  Ame- 
ryce. Idea piramidalna a okazja przed- 
nią. Właśnie w Stanach Zjednoczo- 

zbudowanych na było przekazanie wniosku rządowego o wydanie 5 posłów do komisji 
regulaminowej. W sprawie tej zabrał głos pos. Sobolewski, komunizują- 
cy Hromadowiec, który ostro napadał na rząd i żądał ażeby Sejm uchwa- 
lil niewydanie tych posłów. Tutaj zabrał głos marsz Rataj i wyjaśnił, że 
Sejm może odrzucić wniosek albo przekazać komisji regulaminowej, nie 
może jednak do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy zarządzać zwolnienia 
posłów. 

Wówczas rozpoczęły się w Sali sejmowej awantury, w których celo- 
wał zwłąszcza pos. Wojewódzki, 
z Sejmu na przeciąg missiąca. 

którego w końcu marszalek wydalil 
Ponieważ pos. 

opuścić sali, marszałek zarządził opróżnienie galerji, 
Wojewódzki nie chciał 

poczem straż mar: 
szałkowska wyniosła posła Wojewódzkiego, wznoszącego okrzyki prze- 
ciwko Rządowi, a zwłaszcza min. Meysztowiczowi. 

W końcu wniosek został odesłany do komisji regulaminowej i roz- 
poczęła się debata budżetowa, w której około 1 i pół 
pos. Byrka i przeszło godz. pos. Głąbiński, ten ostatni 
łecz bez swej dawnej swady. 

godz. przemawiał 
dosyć rzeczowo 

Wniosek odesłany został do kómisji regulaminowej. 

WARSZAWA, 25. I. Pat. Na dzie 
siejszem posiedzeniu Sejmu  marsza- 
łek Rataj odczytał odpowiedź mini- 
stra sprawiedliwości na pismo  Mar- 
szalka w sprawie aresztowania po- 
słów. 

W sprawie porządku dziennego 
zabrał głos poseł Sobolewski (Biał. 
Hromada) który protestował przeciwko 
aresztowaniu posłów, przeciwko ata- 
kom na mniejszości narodowe i prze- 
ciwko «pogromowi» Hromady Biało- 
ruskiej. Wreszcie postawił wniosek 
aby Sejm zarządził natychmiastowe 
zwolnienie posłów zaaresziowanych 
przez Rząd. W trakcie przemówienia 
posła Sobolewskiego Marszałek pa- 
rokrotnie przywołał go do porządku. 

Poseł Sochacki (frakcja komuni- 
styczna) postawił wniosek © wyraże- 
nie votum nieufności rządowi Mar: 
szałka Piłsudskiego. 

Marszałek oświadczył, iż wniosku 
posła Sobolewskiego nie może” pod- 
dać pod głosowanie, gdyż Sejm może 
odmówić wydania posłów, ale do 
czasu roztrzygnięcia tej sprawy przez 
Sejm tylko Marszałek ma prawo za- 
żądać uwolnienia. Opierając się je- 
dnak na informacjach otrzymanych 
od Ministra Sprawiedliwości Marsza- 
łek doszedł do przekonania, że nie 
może brać odpowiedzialności za zwol- 
nienie aresztowanych. Decyzji swej 
Marszałek nie motywuje albowiem 
jest to dyskrecjonalne prawo Mar- 
szałka. Jeżeli Sejm miałby wątpliwo- 
Ści czy prawo to jest w dobrych rę- 
kach, to ma możność powołania na 
to stanowisko innej osoby. Wniosek 
posła Sochackiego może być roz- 
patrywany na jednem z najbliższych 
posiedzeń. 

Przemówienie wicepremjera Bartla, 

Następnie zabrał głos wicepremjer bezkarność ludzi, którzy zasłonięci 
Bartel, który oświadczył co następuje: godnością poselską dopuszczają się 
Sprawa wydania sądom 5 posłów, aktów jawnej zdrady i nie jest zada - 
których występna działalność została njem Sejmu polskiego udzielanie im 
udowodnione przez fakty i dokumęn* 
ty stwierdzone przez Rząd stanowi dla 
panów smutną konieczność państwo: 

prawa azylu. Logika rzeczy wymaga 
aby rozpatrzenie materjału i danych 
bciążających zostało dokonane z 

wą. Sprawa pozbawienia wolności potrzebną w tej sprawie dokładnoś: 
tych 5 posłów stanowi smutną ko* cją. A tylko odpowiednia komisja 
nieczność dla Pana Ministra Spra* jest powołana—że użyję słów regu- 
wiedliwości. Co do meritum sprawy |aminu—„do przygotowania dla Sej- 
to pragnę podkreślić z tej wysokiej 
trybuny, że skonstatowanie akcji wro- 

mu przedmiotu obrad*. Wszystek 
materjał i motywy będą w formie 

giej wzgligdem Państwa musiało po: możliwie szczegółowej i ścisłej przed: 
ciągnąć za sobą szybką i zdecydowaną łożone tej komisji przez Rząd. 
akcję ze strony Rządu. Pragnę podkreś- 
lić dalej, że z tą samą stanowczościąRząd 
uniemožliwi na przyszłość każdą ak- 
cje analogiczną, Tylko dzięki bez- 
względności postępowania tnożemy 
dziś uważać tę część działalności 
antypaństwowej za udaremnioną, Nie 
wchodząc w szczegóły, nie chciałbym 

W 
imieniu Rządu proszę Panów o 
odesłanie wniosku do komisji regu- 
laminowej. 

Wniosek został odesłany do ko- 
misji regulaminowej i nietykalności 
poselskiej poczem Marszałek prze- 
rwal,posiedzenie Sejmu na 10 min. 

1 

Wykolejenie pociągu w Czę. 
stochowie. 

WARSZAWA, 25 I. PAT. Dnia 
25 bm. rario na stacjj w Częstochą- 
wie wykolejł się na zwrotnicy pociąg , 
towarowy. Wykolejeniu uległa loko- 
motywa i 14 próżnych wagonów to- 
warowych. Trzy tory stacyjne zostały 
wskutek tego zatarasowane tak, iż 
ruch odbywa się na mażym odcinku 
pod Częstochową tylko po jednym 
torze. Podczas wypadku tego trzy 
osoby doznały lekkich obrażeń. 

Poincare o sytuacji. 
PARYŻ, 25 I. PAT. Na posiedze- 

niu komisji finansowej w izbie depu- 
towanych Poiucare przedłożył cało- 
kształt działalności rządu, zmierzają- , 
cej ku poprawie stanu finansowego 
kraju. Rząd stale będąc nieprzejed- 
nanym wrogiem inflacjj przeprowa- 
dził sanację finansów w kraju z ta- 
kim skutkiem, że może obecnie wy- 
wiązywać się z powodzeniem ze“ 
swych zobowiązań zarówno wewnętrz- 
nych jak i zewnętrznych. 

Epilog rozruchów kaliskich. 

WARSZAWA, 25.1, PAT. W dniu 
24 i 25 toczyła się przed sądem а- 
pelacyjnym w Warszawie skutkiem 
odwołania prokuratora rozprawa prze- 
ciwko uczestnikom rozruchów w Ka- 
liszu, które miały miejsce 9 lutego 
roku zeszłego. Z 11 obecnie oskar- 
żonych przed sądem apelacyjnym by- 
ło 0 przez sąd pietwszej instancji 
uwolnionych. Sąd apslacyjny skazał 
wszystkich oskarżonych na: więzienie 
od 1 i pół roku do 2 lat i zarządził 
natyclimiastowe ich aresztowanie. 

Skazanie zamachowcai 

GENEWA, 25., PAT. Sprawca 
głośnej napaści na premjera węgier- 
skiego Bethłena, Justh skazany został 
na 24 dni aresztu, wobec zaliczenia 
aresztu prewencyjnego Justh karę 
swą już odcierpiał, Ponadto skazany 
został na 500 fr. grzywny, 300 fr, 
kosztów sądowych i wydalenie z gra- 
nic Szwajcarji na 10 lat, : 

160 tys. funt, szt, złota. 

LONDYN, 22 1. PAT. „Daily 
Mail" donosi, że na skutek instrukcyj 
otrzymanych z Moskwy, złożony w 
bankach londyńskich zapas złota so- 
wieckiego wartości 160 tys. funtów 
szterl, załadowano na statek sowiecki 
odchodzący do Leningradu. 

NADESŁANE. 

Idealna Pasta do zębów. 
Krem Perłowy 

Ihnatowicz Lwów. 

* 
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Dalsze rozdźwięki niemiecko-kowieńskie. 
Według doniesień z. Kowna stosunki pomiędzy Litwą i Niemcami 

skiego zdołała opanować w groźnym zaostrzają się stale. O ile część opinji politycznej przekonana jest, że nie- 
stopniu nieznaczny tylko obszar te- przyjazne wobec Litwy wystąpienia Niemiec tlumaczą się zamaskowaną 
renu państwowego. Rząd nie uważał akcją dyplomatyczną, zdążającą do wywarcia presji na Kowno, o tyle zda- 
za wskazane wystąpić z surowemi niem szerszego ogólu mamy do czynienia ze znaczaem oziębieniem sto- 

wiek paniki. 

Wicepremjer Bartel ciągnął dalej: 
Propaganda wroga dla Państwa Pol- 

represjami w stosunku do ludności 
nieorjentującej się w metodach i ce- 

przywódców świadomych działania 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
który posiada żonę i troje drobnych 
dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjalnie (drzewo, chieb i t. p.) Od 
1 Vil 25 b.r. nie mam posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli 1 ubrania wysprzedał na 

utrzymanie rodziny. 
enryk Bulanda, 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
  

  

Dr. med. B. SCHERMANN 
hosp. II kliniki chor. wewn.     so obecnie przy ul. Niemieckiej 
r. 22. Tel. 1069. Od 5—7. 
  

nych zawrzała wojna domowa. Moż-, 
na być pewnym, że przeszkód nie 
będzie... Interes doskonały — jak na 
dłoni. A fantazję jest czem  rozpalićl 

Na miraż doskonałego intecesu 
poszedł nie tylko cesarz Napoleon; 
poszły Anglja i Hiszpanja. Zawarto 
jesienią 1861-go konwencję. Hiszpanja 
wysłała z wojskiem do Meksyku ge- 
nerala Prima; Anglja wysłała tyłko 
garść wojska. Lwią część kampanii 
poprowadził cesarz Francuzów. Oka- 
zało się, że „interwencja* będzie bar- 
dzo, bardzo ciężka; że cały kraj za: 
mierza bronić się do upadłego. Oka- 
zało się też, że wysoki sojusznik, 
cesarz Francuzów ma plany meksy- 
kańskie całkiem specjalne i bardzo, 
bardzo daleko sięgające... Konwencja 
rozpadła się; wojska angielskie i hi- 
szpańskie odpłynęły z powrotem z 
Meksyku. Pozostał wobec awantury 
meksykańskiej cesarz Napoleon sam— 
we wspaniałem i arcyniebezpiecznem 
odosobnieniu. : 

Lecz honor nie pozwałał cofnąć 
się. Osobliwie po nieudanej próbie 
zdobycia Puebli delos Angelos. Tedy 
padł z Tuileryjów rozkaz wysłania 
do Meksyku tyle sił zbrojnych ile— 
będzie potrzeba. Wysłano wejsk—ile 
było potrzeba aby generałowie Forey 
i Bazaine potlukszy „meksykańskich 
„insiirgentów* mogli wkroczyć tryum- 

sunków .niemiecko-litewskich. 
| „Rytas* wystąpił z obszernym artykułem, w którym omawiając nową 

lach jej nieproszonych opiekunów. linję polityki zagranicznej Litwy wyraża zdanie, iż Litwa nie powinna się 
Z tem większą jednak stanowczością orjentować ani na Sowiety ani na Niemcy, które są nieprzychylnie wobec 
był zmuszony przeciwstawić się akcji Litwy nastrojone. «Rytas» wspomina znów coś o ocjentacji na Angiję, „ 

«Lietuva» występuje z gwałtownym atakiem na prasę niemiecką. 
na szkodę państwa. Zresztą Państwo Urzędowy organ omawiając artykuły jakie się pojawiły w „Berliner Bór- 
nie może tolerować i pozwolić na Sen curier* i «FHiamburger Nachrichten» stwierdza, że ton tej prasy iniee 
TD ROWANY URZEDNIK 1 mieckiej jest „jeszcze gorszy niż polskiej*, zdaniem „Lietuwy* prasa nie- 

miecka obrzuca Litwę stekiem najstraszniejszych oszczerstw. Wyraża ona 
jakoby wyraźną tendencję w kierunku |„rozbioru Litwy*. Oczywiście «Lie- 
tuva» nie pozostaje dłużna swym niemieckim kolegom i „odpłacając pięk- 
nem za nadobne rzuca na Niemcy, ze swej strony, szereg infamji. 

Rozwiązanie sejmiku kłajpedzkiego wywołało burzę prawdziwą wśród 
Niemców. Zdaje się, że stosunki tamtejszych Niemców z Kownem stają 
się wprost nieznośne. Represje wobec Niemców nie ustają. Ryskie «Riga* 
che Rundschau» donosi z Kowna, że władze kowieńskie najbezczelniej, 
mimo zapewnień o dobrych stosunkach z Niemcami, stosują represje do 
ewangielicko-reformowanej gminy w Kownie. Ostatnio wydany został roz- 
kaz przymusowego wysiedlenia z Litwy pastora tej gminy, ogólnie powa- 
żanego kaznodziei Katterfelda. W związku z tem odbyło się posiedzenie 
frakcji niemieckiej na którem uchwalono, iż o ile rozkaz ten nie będzie co- 
fnięty to frakcja niemiecka widzi się zmuszoną 
rządowych i przejścia do Opozycji. 

falnie do prastarej stolicy Azteków i 
ich „cesarzów”, do miasta Mexico. 

Juarez z resztkami pobitej swej 
armji schronił się do San Luiz de 
Potosi (co za nazwy, co za nazwyl 
Same się proszą na karty Historji). 

Cóż jednak teraz? A no, nie po- 
zostaje nic innego, jak wznowić Ce- 
sarstwo Meksykańskie. Powołano do 
życia sejm (junła), regencję objęli: 
wrócony do Meksyku generał Almoh- 
te, arcybiskup Labastida i general 
Salas. Zwołano notablów miejscowych 
w liczbie dwiestu kilku. Nastąpiło 
proklamowanie przez nich wskrzesze- 
nia Cesarstwa Meksykańskiego. Pro- 
pozycja ofiarowania korony austrjac- 
kiemu  arcyksięciu  Maksymiljanowi, 
młodszemu bratu cesarza Franciszka 
Józefa liczącemu 29 lat—przyjęta zo- 
stała jednomyślnie i owacyjnie. 

Działo się to w połowie lipca 
1863-go roku. 

Teraz następuje chyba bardziej 
jeszcze malowniczy akt meksykań- 
skiej—opery: 

Meksykańska delegacja przybywa 
do bajkowego, nad Adrjatykiem, pa- 
łacu arcyksięcia, Miramare. Arcyksią= 
że Maksymiljan wzdraga się. Powia- 
da: „Nie przyjmę korony nim cały 
kraj nie potwierdzi wyboru dokona” 
nego w stolicy*| Staje się według je- 
go szłachetnej woli, Przywożą z Mek- 

do opuszczenia stronnictw 
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syku jednobrzmiące deklaracje 2000 4 
gmin. Wówczas dopiero arcyksiążę 
decyduje się, jedzie do Paryża i tam 
podpisuje zmowę z cesarzem Fran 
cuzów i jego rządem. Arcyksiążę zo- 
bowiązuje się wypłacić Francji 270 
miljonów franków jako zwrot kosz* 
tów zdobycia Meksyku, Napoleon III 
zobowiązuje się wycofać powoli z 
Meksyku swoje wojska. Z drugiej 
strony arcyksiążę zrzeka się na ręce 
cesarza Franciszka Józefa wszelkich 
ewentualnych praw swoich do tronu 
austrjackiego. |—po dopełnieniu tych 
wszystkich i mnóstwa jeszcze innych 
formalności, arcyksiążę Maksymiljan 
oświadcza oficjalnie 10 kwietnia 
1864-go, że przyjmuje cesarską koro- 
nę meksykańską, 

Z 'pałacu Miramare, na austryjac- 
kiej fregacie Novara odjechali z pod 
Tryestu do Meksyka arcyksiążę Ma- 
ksymiljan ijego 24-leinia urocza, za-- 
chwycona bajeczną przygodą jmałżon- 
ka, od tej już daty cesarzowa meksy- 
kańska Karolina, lub raczej Charlofte, 
co o wiele ładniej brzmi, 

Po drodze zatrzymano się w Rzy- 
mie dla otrzymania błogosławieństwa 
papieża—a pod koniec maja 1864-go 
roku wylądowano szczęśliwie na me- 
ksykańskiem terytorjum w Veracruz, 
zaś w kiikanaście dni potem była już 
para cesarska zainstalowana w po-
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lewatorów zbożowych. 
Na mocy uchwały Komitetu Eko: 

nomicznego Rady Ministrów z dn. 7 
«września 1926 r. powołana została 
„rzez Ministra Rolnictwa i D. P. 

** Komisja Rzeczoznawców do Spraw 
Budowy E'ewatorów. W skład Ko- 
misji weszli PP: Zygmunt Chmielew- 
ski, Zygmunt Chrzanowski, Zdzisław 
Czalbowski, Jerzy Gościcki, Janusz 
Machnicki i Leon Žeiaski, a w cha- 
rakterze opinjodawczym uczestniczyli 
w jej pracach przedstawiciele organi- 
zacyj rolniczych Wielkopołski i Mało- 
polski. 

W ciągu krótkiego czasu, wyzna: 
cztnego Komisji na wykonanie po- 
wierzonych jej prac, przeprowadzono 
szerg studjów statystycznych i rolniczo- 
ekonomicznych, w rezultacie których 
rozplanowana została sieć elewatorów 
pod względem typu i rozmieszczenia 
majbardziej edpowiadających potrze- 
bom Państwa. 

Wobec małej roli, jaką w stosun- 
ku do obrotu zbożem wewnątrz kra- 
ju odgrywa hande! zagraniczny, Ko- 
misja Rzeczoznawców uznała za 
wskazane liczbę elewatorów ekspor- 
towych, importowych i tranzytowych 
ograniczyć do minimum. Natomiast 
specjalną uwagę zwrócono na budo 
wę składnic zbaóżowo-mącznych w 
okręgach konsumpcyjnych Oraz ma- 
gazynów zbożowych, obsługujących 
poszczególne okręgi produkcji. Te o- 

; statnie uznano za najbardziei potrze- 
bne. Magazyny zbożowe wińny być, 
zdaniem Komisji, trzech rodzajów: 
1) spichrze niewielkich rożmiarów i 
prostej konstrukcji, położone możliwie 
blisko producenta, 2) magażyny zbo- 
żowe średnich rozmiarów, należycie 

, postawione pod względem  technicz- 
| nym, obsługujące stosunkowo nie- 

' wielkie okręgi: produkcji, 3) elewatory 
składowe dla wielkich okręgów pro- 

/ dukcji, wykonywujące specjalne czyne 
/ mości, jak spitalnictwo ziarna _i t. p. 

Według obliczeń Komisji Rzeczo- 
, znawców, ogólna pojemność sieci 

, magazynów zbożowych powinna wy- 
nosić około 300 tys. ton. Zważywszy 

jednak że już istniejące w kraju ele- 
"*yatory i magazyny (przeważhie na 
_teretie województw zachodnich) mie- 
szczą około 150 tys. ton ziarna, łącz- 
na pojemność nowych magazynów 
powinna wynosić około 150 tys. ton. 
Koszt budowy potrzebnych magazy 
nów zbożowych oraz spichrzów  lo- 
kalnych został obliczony w przybliże- 
niu na Zł. 60 miljn. 

Elewator eksportowy w  ścisłem 
znaczeniu tego słowa, t. zu. służący 
wyłącznie celom wywozu, a przede- 
wszystkiem przeładunku ziarna, został 

' przez Komisję Rzeczoznawców zapro- 
jektowany w Gdyni.  Pojem- 
hość elewatora tego obliczona zosta- 
ła na 5 tys. ton, z uwzględnieniem 
możności ewentualnej rozbudowy. Z 
biegiem czasu mniejszy elewator po- 
mocniczy, o pojemności 2 tys. ton, 
miałby stanąć w Tczewie, 

Na tyłach elewatora eksportowe- 
go, w okręgu największej produkcji 
zbożowej, a jednocześnie na skrzyżo- 
Waniu dróg wodnych i kolejowych, 
mianowicie w Toruniu, winien zostać 

_ Wzniesiony wielki ełewator składowy 
Q pojemności początkowo 10 tys. 

ton, Elewator ten służyłby zarówno 
obrotowi wewnętrznemu, jak też prze- 
Prowadzałby standaryzację i dalszą 

_ |Wysyłkę ziarna, przeznaczonego na 
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— ®Кзрог!. № (ет sammem miejscu zor- 
 ganizować należy wielki magazyn 
_ dšezmienny, szpitalnictwo zbożowe 
_ ©rąz sortownię nasion. 

||, Wreszcie elewator o pojemności 
B tys. ton powinien stanąć w Oświę- 

© cimiu, jako magazyn, grómadzący 
_ boże częściowo w celu wywozu do 

_ Czechosłowacji i Austrji, częściowo 
łaś dla aprowizacji Krakowa, zaglę 

  

, Oliżuystołecznego miasta Mexico, w 
| synek przepięknej, kompletnie egzo- 

-. łycznej rezydencji, we wznoszącym 
jSię wśród przepysznego parku, na 
|porfirowej skale, pałacu Chapultepek, 
otoczonego olbrzymiemi cyprysami. 

Cyprys—złowróżbne drzewo! 
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Reszta aż nadto dobrzę znana. 
Straszliwa, mało równych sobie mająca 
W. dziejach świata—tragedja. 

w października 1864 przybył 
Meksyku nurcjusz papięski Me- 
żądając restytucji upaństwowio- 

ych dóbr kościelnych, powrotu za- 
kogów do klasztorów etc, Cesarz 
fymiian nie uległ Tedy opuścił 

80 'Yhomentalnie obóz dotąd popiera- 
Fcy 'go najsilniejj sam arcybiskup 

 (fSastida stanął na czele przeciwni- 
dj csarza. Stany Zjednoczone po- 
Yy przemožuie Juareza uznając go 

a prawowitego szefa państwa. Kraj 
stanął w ogniu powszechnej rewolty. 
Oyluacja stała się katastrofalną. Spra- 

A była przegrana. Cesarz Napoleon 
192 tylko myslał jakby wycofać się z 
kałej tej—awantury. Cóż? Miał może 
Qjnę o Meksyk toczyć z bardzo 

Wojowniczo usposobionemi Stanami 
„Meryki Północnej? Bal Posunęły się 
ud daleko, że zażądały w grudniu 
3%65-g0 krótko i węzłowato wycefa- 

   

bia węglowego i Zachodniego Pod- 
karpacia. 

Z magazynów, obsługujących wy- 
łącznie produkcję lokalną, za najbar- 
dziej pilną Komisja Rzeczoznawców 
uznała budowę 30 magazynów 0 гпа- 
czeniu lokalnem i o Średniej poje- 
mności, wynoszącej początkowo ok. 
1 tys. ton. Przy rozplanowywaniu sie- 
ci magazynów tego typu, należy zwró» 
cić uwagę na bliskość punktów kole- 
jowych, wyzyskanie ewentualnych ko- 
munikacyj wodnych, wreszcie przy- 
gotowanie miejscowej ludności rolni 
czej do podjęcia czynności organiza« 
cyjnych, związanych z funkcjonowa- 
niem magazynów zbożowych. Przy* 
stępując do budowy magazynów tego 
typu, można początkowo pominąć b. 
dzielnicę pruską, jake posiadają liczne 
śpichrze, oraz województwa wscho- 
dnie, ze wzgłędu na zbyt niski po- 
ziom handlu zbożowego, wybrać zaś 
należy najbardziej produkcyjne okoli- 
ce na pozostałym obszarze Państwa. 
Za najwłaściwsze punkty do budowy 
magazynów lokalnych Komisja uznała 
przedewszystkiem następujące: Таг- 
nopol lub Buczacz —-dla Podola, 
Zamość — dia południowej  lubel- 
szczyzny, jędrzejów — dla kielecczy- 
zny, oraz Biała Podlaska — dla Pod 
lasia. Należałoby również zwrócić 
uwagę na budowę śpichrzów jęczmien= 
nych, o pojemności I — 2 tys. ton, 
w Kutnie i w Kruszwicy. 

W okoliey każdego z wyżej wspe- 
mnianych magazynów należy jedno- 
cześnie budować w miasteczkach tar- 
gowych, możliwie przy stacjach kole= 
jowych, po 3 — 4 śpichrze o poje- 
mności zależnej od lokalnych warun= 
ków. 

W. ośrodkach konsumpcyjnych na- 
leży zasadniczo stawiać nie elewato- 
ry, ale składy mąki. Elewatory mają 
rację bytu tylko o tyle, o ile dane 
okręgi konsumcyjne są jednocześnie 
centrami okręgów czynnej produkcji 
ij ośrodkami przemysłu młynarskiego. 
Dlatego elewator powinien stanąć nie 
w Łodzi, ale w Kaliszu, który zao- 
patruje Łódź w mąkę. Warszawa i 
Lublin powiany posiadać elewatory; 
ze względu jednak na już istniejące 
w miastach tych duże elewatory woj- 
Skowe, należałoby dążyć do uzyska- 
nia zezwolenia na obsługiwanie nie- 
mi jednocześnie okolicznych produ- 
centów oraz ludności cywilnej, kon- 
sumującej ziarno. We Lwowie nato- 
miast powinien stanąć magazyn zbo- 
żowy konsumpcyjny. * 

Niezałeżnie od elewatorów ekspor- 
towych, o których już byla mowa, 
przewidzieć nałeży na przyszłość bu: 
dowę elewatora w Poznaniu, żo po- 
jemności 10 tys, ton, który groma- 
dziłby zboże z Wielkopolski częścio- 
wo dla obrotu wewnętrznego, czę« 
Ściowo dla wywozu do Niemiec. W 
dalszei kołei wybudować należy ma- 
gazyn zbożowy w Lesznie łub w 
Ostrowiu o pojemności około 1 tys, 
t. celem eksportu m. in. nasion strę- 
czkowych na Śląsk. Pozatem pożą- 
dany byłby elewator w Mławie lub 
Działdowie o pojemności ok. 2 tys. 
ton., który gromadziłby zboże dla 
wywozu do Prus Wschodnich. 

Okręg Suwałki--Grodno—Wołko- 
wysk, czynny pod względem produkcji 
żyta, powinien posiadać elewator w 
Grodnie ok. (3tys. t.), który służyłby 
obecnie potrzebom obrotu wewsętrz- 
nego, w przyszłości zaś handlu zbo- 
żem z Litwą i Kłajpedą. Elewator, 
postawiony w Wilnie (ok. 2 tys, t.), 
obsługiwać winien obrót wewnętrzny 
oraz wywóz do północno-wschodniej 
Rosji i krajów baltyckich. W tejże 
ostatniej kolei uwzględnić nałeży bu- 
dowę elewatorów importowo-tranzy- 
towych, jednego na pograniczu Wo- 
łynia z Rosjąę—w okolicy Równego, 
uj pobliżu granicy rumuń- 
skiej. 

Budowę elewatorów w Gdyni, To- 
runiu i Oświęcimiu powinno, zdaniem 
Komisji Rzeczoznawców, przeprowa- 

  

nia co do nogi wojsk francuskich 
z Meksyku. 

Zawrzało—w paryskiej Izbie depu- 
towanych i w Senacie. Wygłoszono 
z parę tuzinów kapitalnych i. niesły- 
chanie patrjotycznych mów, Lecz Na- 
poleon Ill-ci mało mówił a gdy się 
rozmyślił, zwykł byl — działać. Dał 
solenne przyrzeczenie Stanom :Amery- 
kańskim, że dojl listopada 1867 będą 
wojska francuskie „wycofane co do 
nogi z Meksyku. 

Znaczyło to ani mniej ani więcej 
jak pozostawienie cesarza Maksymilja- 
na—własnemu jego losowi. 

Cesarz Maksymiljan był człowie- 
kiem najszlachetniejszym pod  słoń- 
cem, w najmniejszej mierze nie ża- 
dnym » 'owiczem”, liberalnych 
był przekonań i tolerancyjnych, a 
swemu Cesarstwu oraz jego całej 
ludności rad byłby nieba przychyliė. 
Tedy zabrał się ze wszystkich sił do 
zaprowadzenia ładu, porządku, re- 
form. Wydawało mu się, że sziache- 
tnością własnej indywidualności pod- 
bije nawpół dziki, egzotyczny kraj... 
Lecz już były kości rzucone i prze- 
grana nieunikniona. 

— Oszukano mnie! — zawo- 
łał. Chciał natychmiast abdykować. 
Wstrzymała go. żona. Pojedzie do 
Europy; przemówi do cesarza Napo- 
łeona, rzuci się do nóg papieżowi... 

SŁOWO 

PO ZGONIE ś.p. 
Zgon ogólnie poważanego czło- 

wieka i obywatela, Komisarza Rządu 
- $. р. Kazimierza Wimbora w najszer- 

dzić Państwo. Natomiast budowę ma szych warstwach miasta naszego wy- 
gazynów rolniczych, jeżeli chodzi © wołał szczery żal i smutek. Powstała 
magazyny w okręgach produkcyjaych myśl godnego i celowego uczczenia 
—winny przedewsżystkiem podjąć or- Jęgo pamięci przez powołanie „Ko- 
ganizacje rolnicze i rolniczo:handlowe, mitetu Uczczenia Pamięci Kazimierza 
izby rolnicze i samorządy powiatowe; Wimbora*. Przyjaciele, koledzy, sto- 
budowę magazynów konsumpcyjnych warzyszenia i instytucje, które zechcą 
—magistraty większych miast, inten- przyjąć udział w zorganizowaniu Ko- 
dentura wojskowa oraz zrzeszenia mitetu i jego dalszych pracach, mo- 

аы 

KAZ. WIMBORA. 
% 

towski,—w imieniu zboru ewangelic, 
ko-augsburskiego pastor  Żygfryd 
Loppe,—w imieniu staroobrzędowców 

3 prezes komitetu wykonawczego Ar- 
W. związku ze smutnym obrzędem senjūsz Pimonow, w-prezes Borys Pi- 

pogrzebowym niezapomnianej pamię- monow, członek prezydjum Andrejew 
ci Komisarza Rządu ś. p. Kazimierza ; członek rady Matwiejew,—z ramie- 
Wimbora Zarząd Stowarzyszenia „Kup- nia rabinatu okręgowego w żastępst- 
ców i Przemysłowców, chrześcijan w wie nieobecnego rabina senatora Ru- 
Wilnie uchwalił i ninejszym wzywa bjnsztejna rabin Fryd,—w imieniu 
kupiectwo polskie do zamknięcia muzułmanów polskich mufti dr. Į. 
sklepów w dniu 20 stycznia r. b. od Szynkiewicz i zastępca jego ]. Roma- 
godz. 11 do 12 w południe. nowicz,—w imieniu gminy  karaim- 

Jednocześnie Zarząd wzywa ogół skiej m. Wilna Eljasz  Jutkiewicz, 
kupców do wzięcia gremjalnego Wu“ mec. Zajączkowski i p. Łopatto. spożywców. Do urządzenia mniej- 

szych śpichrzów mogą być pociągnię- 
te również koleje żelazne. 

Ze względu na brak funduszów w 
instytucjach, powołanych do budowy 
magazynów zbożowych, Państwo win- 
no udzielać pomocy kredytowej, a 
nawet ulg i przywilejów prawnych. 
Magazyny, stanowiące własność Pań- 
stwa lub samorządów, winny być, 
zdaniem Komisji, oddawane w eksplo- 
atację fachowym zrzeszeniom produ- 
centów lub konsumentów. 

Rozważając sprawę budowy ele- 
watorów w Polsce, Komisja Rzeczo- 
znawców dyskutowała również kwe- 
stję wydawania przez magazyny Świa- 
dectw warrantowych, któreby mogły 
być przez składających zboże realizo- 
wane, stanowiąc podstawę kredytu 
lombardowego i dyskontowego, wzglę- 
dnie sprzedawane. Warranty zostały 
uznane przez Komisję za jedną z 
największych załet organizacji maga- 
zynów zbożowych. 

Szczegółowe sprawozdanie Ko- 
misji Rzeczoznawców do spraw bu- 
dowy elewatorów zostało przedłożo- 
ne P. Ministrowi Rolnictwa i D.P. 
z zastrzeżeniem, że po wysłuchaniu 
opinji delegacji fachowej, wysłanej 
zagranicę dla zbadania sprawy budo- 
wy elewatorów, Komisja będzie miała 
możność wprowadzenia ewentualnych 
poprawek i uzupełnień do przedsta- 
wionego projektu. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 

> zasięgnąć bliższych informacyj: w 
Województwie, uł, Marji Magdaleny 2, 
pokój 37, Sekretarjat tel. 13; w Komi- 
sarjacie Rządu, ul. Żeligowskiego 4, 
pokój 4, tel. 11-01; w Sądzie Apela- 
cyjnym, ul. Mickiewicza 36, m. pod- 
pułkownika W. Wyszyńskiego; u ad- 
wokata W. Abramowicza, zauł, Mone 
twiłłowski 18; w Komendzie Policji 
m. Wilma— Komendant A. Reszczyń- 
ski, tel. 58, względnie zastępca Ko- 
misarza p. Kasprzycki, tel. 120; u 
prof. Ehrenkreutza, Seminarjum Prawn. 
ul. Uniwersytecka; u W. Czyża, Kró- 
lewska 1, tel. 314; u A. Babiańskie- 
go, Bank Rolny, ul. Wielka Pohu- 
lanka Nr. 24; Liga Morska i. Rzecz: 
na, W. Szumański, ul. Mickiewicza 1. 

* 

Czynności tymczasowego Komi: 
sarza Rządu do czasu zamianowania 
stałego następcy śp. Kazimierza Wim- 
bora, pełni p. fgnacy Strzemiński 
obecny wice-komisarz. 

s 
Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej 

wysłał do pani Kazimierzowej Wimbo- 
rowej kondolencyjną depeszę treści 
następującej: 

«Polska Macierz Szkolna Z. W. 
zasyła niniejszem JW. Pani wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu 
zgonu Jej Męża. Stratę Jego opłaku- 
jemy wraz z Nią. Węsławski, prezes». 

* 

Zarząd wileńskiego oddziału Ligi 
25 stycznia rb. Ziemiopłody: żyto Morskiej i Rzecznej w celu oddania 
loco Wilno 42.50—44.50 zł, za 100 ostatniej posługi zwłokom nieodżało- 
kg., owies 34—36, jęczmień browaro- wanego swego prezesa śp. Kazimierza 
wy 38—40, na kaszę 82—34, otręby Wimbora wzywa wszystkich członków 
żytnie 27—29, pszenne 28—30, ziem- do przyjęcia udziału w pogrzebie w 
niaki 8.50—10.00. Tendencja spokoj- 
na. Dowóz dostateczny. 

— (0) Podatek obrotowy od 
niepokrytych rachunków. W prak- 
tyce powstaje szereg nieporozumień 
na tle interpretacji ustawy o podatku 
przemysłowym z dn. 15 lipca 1925 r. 
Odpowiednie czynniki wyjaśniły, że 
ustawa wyraźnie oznacza, iż za pod- 
stawę opodatkowania przyjąć należy 
dochód brutto na surowce, półfabry- 
katy i wyroby gotowe, zarówne sprze” 
dane, jak i wymienione lub skredyto- 
wane. W ten sposób wszelkie straty, 
nawet z tego tytułu wynikłe, podlega- 
ją opłacie podatkowej. Jak się do- 
wiadujemy, sfery handlowe zamierza- 
ją zwrócić się do odpowiednich władz 
rządowych i ustawodawczych o odpo 
wiednią zmianę rozporządzenia wy- 
konawczego, gdyż uiszczanie podatku 
od pozycyj stratnych nietylko odbija 
się ujemnie na interesach poszczegól- 
nych płatników, lecz w rezultacie ma 
wpływ na ceny towarów. 

— (o) Kary za niezłożenie ze- 
znania o obrocie za rok 1926. 
Do urzędów skarbowych zaczęły już 
wpływać zeznania © obrocie, osiąg- 
niętym przez przedsiębiorstwa handlo- 
we i przemysłowe w roku 1926. 

W związku z tem Izba Skarbowa 
ostrzega przed karami, jakie grożą za 
nieskładanie zeznania. A więc za nie- 5 
złożenie zeznania o obrocie w termi- 
nie najpóźniej do 18 lutego rb. lub 
podanie w obrocie niezupełnych da- 
nych, grozi kara grzywny od 50 do 
500 zł, Za podanie w zeznaniu nie. 
prawdziwych danych umyślnie, w celu 
ukrócenia podatku, grozi kara pie- 
niężna od 2-krotnej = 20-krotnej 
sumy uszczupionego atku, przy 
okolicznościach zaś _ obciążających, 
winny ułegnie karze pozbawienia wol- 
ności do 3-ch miesięcy. 

Nie aby dano sposób _ przecie 
mężowi i jej zginąć! Bo cesarzowa 
Szarlotta zdawała sobie jasno spra- 
wę, że odpłynięcie z Meksyku wojsk 
francuskich to... to koniec, to śmierć. 
Nic już nie zbawi nie tylko „Cesar- 
stwa Meksykańskiego* lecz i jego, 
najukochańszego, ubóstwianego czło- 

wi cja do E 
I a uropy: 
Tila w Paryžu na najfatalniej- 

szy moment dla swojej sprawy. Ce- 
sarz Napoleon był pod piorunującem 
wrażeniem rozgromienia Austrji przez 

Prusy pod Sadową. Cała Francja 
domagała się wielkim głosem dania, 
za wygraną awanturniczej ekspedycji 
meksykańskiej. A była już ta nie- 
szczęsna wyprawa pochłonęła tysiące 
poległych za morzem żołnierzy i prze- 
szło 300 miljonów ze skarbu pan- 
stwa. Nie mógł, poprostu nie mógł 
więcej jeszcze poświęcić temu  poli- 
tycznemu pomiotkowi. 

Opowiadano sobie na dworze Tu- 
ileryjskim, że już owego dnia, kiedy 
arcyksiąże Maksymiljaa zdecydował 
się przyjąć koronę meksykańską i 
kiedy za obiadowym stołem „familij- 
nym* cesarzowa Eugenja i młodsza 
od niej o lat 14 arcyksiężna Maksy- 
miljanowa wesoło, roztnawiając po 
hiszpańsku, dawały folgę swoim ró- 

dniu dzisiejszym. Zbiórka © godz. 9 
rano w lokalu oddziału, zaułek Ber- 
nardyński Nr 8 (gmach Dyrekcji 
Dróg Wodnych). Pożądane przybycie 
w czapkach Ligi. 

* 

Zarząd Stowarzyszenia właścicieli 
zakładów restauracyjnych w Wilnie 
postanowił, w celu uczczenia pamięci 
śp. Kazimierza Wimbora, wstrzymać 
w dniu dzisiejszym wszelkie produkcje 
muzyczne w kawiarniach i restau- 
racjach. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 stycznia 1937 r. 

Dewizy ! waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,95 8,97 8,93 
Hoiandja 359,40 360,30 _ 358,50 
Londyn 43.61 43,72 43,50 
Nowy-Vorż 897 8,99 8,95 
Paryż 35,60 35,69 3551 
Praga 26,63 26,69 26,57 
Szwajcarja 173,15 173 58 172,72 
Wiedeń 126.77 127.08 12646 
Włochy 38,47 38,56 38,38 

Papiery Procentowe. 

Pożytzka dolarowa — 79,25 — — 
Pożyczka kolejowa 93,50 - — 
Žr pożycz. konw. 47,— 4710 47— 

4 proc. listy zast, 
ziemskie złotowe 39,75 3985 29,75 

oc warsz. złotowe 49,— 48,75 
45 proc. warsz. złotowe — 46,25 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 24.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 25 stycznia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,94% — 8,03 
Złoto. 

Ruble 4,75 — 4,73 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł, 100 żąd.32.75 —pł, 32,40 

wówczas obecny na obiedzie stary 
książę Koburski, przechylając się ku 
cesarzowi Napoleonowi rzekł półgło- 
sem: „Une trės mauvaise affaire. 
Bardzo kiepski interes. Dziwię się, 
że Maksymiljan mógł zgodzić się...” 
Lecz i wówczas już kości były rzu- 
cone. ; 

Dzień cały oczekiwała w Paryżu 
nieszczęsna cesarzowa meksykańska 
na wezwanie jej do Tuileryjów. Po 
24 godzinach otrzymała zaproszenie 
na śniadanie do Saint Cloud. Cesarz 
Napoleon był nieubłagany, Cesarzo- 
wa Eugenja milczała. Wówczas to 
doprowadzona do ostateczności, nie- 
zdolna dłużej nad sobą panować, 
miala cesarzowa Szarlotta zawołać: 

— Mam, naco zasłużyłam. Wnucz- 
ka Ludwika Filipa nie powinna byla 
nigdy polegać na Bonapartym! 

,_ Już w Paryżu po doznanymstrasz- 
liwym zawodzie uległa nieszczęśliwa 
kobieta  przypadłościom — istotnego 
obłędu na tle manji prześladowczej. 
Baron Malortie, należący do dworu 
ces. Eugenji, twierdzi w pamietniko- 
wej książce swojej, że po gwaltow- 
nej rozmowie z ces. Napoleonem — 
padła ces. Szarlotta na szesląg zem- 
dlońa i że długo nie można było jej 
się docucić. 

Pojechała do Brukseli. Tam rów- 
żowym pianom na przyszłość, że już mież miano „awaaturę „neksyk ańską* 

działu w oddaniu ostatniej posługi 
zmarłemu. 

* 

Jak dowiadujemy się, kupiectwo 
polskie w Wilnie, jak również i or- 

ganizacje kupiectwa żydowskiego po- 
wzięły uchwały w celu uczczenia nie- 
zapomnianej pamięci Komisarza Rzą- 
pu ś. p. Kazimierza Wimbora w dniu 
26 stycznia r. b. zamknąć sklepy od 
g. 11 do 12 w południe. 

Eksportacja zwłok 4. p. Kazi- 
mierza Wimbora. 

Jeszcze przed godziną piątą w 
pobliżu kościoła Pana Jezusa (przy 
klinice U. S. B.) zaczęły gromadzić 
się tłumy urzędników wszystkich u- 
rzędów państwowych oraz przedsta 
wicieli  społeczeństwa' wileńskiego, 
pragnących wziąć udział w ekspor- 
tacjj do Bazyliki zwlok 6. p. Kazi- 
mierza Wimbora. 

Po odprawieniu przez J. E. ks. bi. 
skupa Bandurskiego modłów, pod- 
czas których chór wykonał pienia ża- 
łobne, uformował się kondukt po- 
grzebowy. 

Kondukt prowadził ]. E. ks. biskup 
Bandurski w otoczeniu licznie zebra- 
nego duchowieństwa. 

Trumnę ze zwłokami 6, p. Kazi- 
mierza Wimbora umieszczono na ka- 
tafalku zaprzęžonym w cztery konie, 

Obok trumny postępowali stra 
żacy z pochodniami. Przed trumną 
niesiono wieńce oraz poduszkę z 
krzyżem „Odrodzonej Polski”, 

Wślad za trumną postępowała 
najbliższa rodzina zmarłego, 

Za rodziną szedł Wojewoda Wi- 
leński Wł. Raczkiewicz, wice-wojewo* 
da Olgierd Malinowski, dalej w imie- 
miu arcybiskupa prawosławnego wi- 
leńskiego i lidzkiego rektor seminar- 
jum metropolitalnego ks. |Tuczewski 
i sekretarz konsystorza ks. Konon- 
cew, w imieniu syndykatu ewangelic- 
ko-reformowanego superintendent ks. 
Michał Jastrzębski, prezydent synodu 
ewangelickiego Bronisław Iżycki-Her- 
man i kaznodzieja zboru ks. Kurna- 

  

Dalej wybitniejsi przedstawiciele 
władz administracyjnych, wojskowych 
i samorządowych, organizacji i in: 
stytucji społecznych oraz senat aka- 
demicki in corpore z J. M. Rektorem 
St. Pigoniem na czele. 

Pozatem na eksportację przybyli 
specjalnie gen. Pożerski i b. zastępca 
zmarłego, obecnie starosta Suwalski 
p. Iszora. 

Kilkutysięczne tłumy postępowały 
za katafalkiem. я 

Na przedzie konduktu jechali konni 
policjanci torując drogę, z obydwóch 
stron postępował kordon policjantów 
pieszych. : 

O godz. 6 m. 30 wśród dźwięku 
dzwonów kondukt doszedł do Bazy- 
liki. Trumnę ujęli na žramiona urzęd- 
nicy Komisarjatu Rządu. 

Zwłoki ustawiono na rzęsiście o- 
świetlonym katafalku w nawie główe 
nej Bazyliki. 

Dookoła świece i wazony z kwia- 
tami. 

U wezgłowia trumny, na poduszce 
krzyż Odrodzonej Polski, którym ś.p. 
Kazimierz Wimbor nagrodzony zo- 
stał przez Ojczyznę za pełną poświę- 

3 cenia, owocną pracę obywatelską, 
Przez cały wieczór aż do zamknię« 

cia Bazyliki czterech połicjantów z 
oddziału konnego pełniło wartę ho- 
norową przy trumnie z obnażonemi 

szablatmi. 
Jeszcze do późna Bazylika zapeł- 

niona była przez ludność przybywa- 
jącą aby zmówić «Wieczne odpoc zy- 
wanie» przy zwłokach ś.p. Komisa rza 
Wimbora. so 

Przebieg choroby i przyczyna 
śmierci śp. Kazimierza Wimbora. 

Wobec krążących po mieście naj- 
różnorodniejszych wersji o przyczynie 
śmierci i przebiegu choroby šp. ko- 
misarza Kazimierzał Wimbora, współ 
pracownik nasz udał się do jednego 
z lekarzy celem otrzymania dokład- 
nych informacji. Nasz uprzejmy infor- 
mator dał następujące wyjaśnienie 

Choroba, której uległ śp. Kazi- 
mierz Wimbor była zapaleniem wy- 
rostka robaczkowego. Choroba ta 
zrobiła w krótkim czasie tak znaczne 
postępy, że w chwili, kiedy przy= 
stąpiono do operacji stan śp. Kazi- 
mierza Wimbora b. już b. ciężki. 

W cztery dni po operacji, ściślej 
mówiąc w noc z soboty na niedzielę 
stan ten zdawał się nieco poprawiać, 
gdy nagle w ciągu popołudnia w nie- 
dzielę nastąpiło znaczne pogorszenie 
wskutek niedomogi serca. 

Wszelkie zabiegi, jakie w czasie 
choroby stosowano nie zdołały ni 
zapobiedz, ni—tem mniej usunąć tego 
powikłania. 

. p. Kazimierz Wimbor zmarł 
wśród  potęgującej się niedomogi 
sercowej o godz. 3 po poł. w ponie- 
działek. : 

Początkowo chory leżał w miesz- 
kaniu własnem, a już od środy w 
Klinice USB. gdzie i zmarł. 

O i NODE PTA ATN Y OZN OSC SS 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele fub rząd- 
g przy ul. Makowa 27 GE Kijowska 3), 

. Stefańska 23 (czyli Kijowska 2). 
Do II Komisarjatu, ul.: Kurlandzka Nr 

12-a, 13, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, i 34, 
Warszawska Nr 7, 19, 22, 34 i d. Walendo. 

Do III Komisarjatu ul.: Żeligowskiego 
Nr 2, 6, 8, 5, Zawalna Nr 12, 14, 16. 

Do IV Komisarjatu, ul.: Kalwaryjska 
Nr 121, 123, 125, 127, 129,131, 131-b, 11, 19, 

za pogrzebaną. Pojechała do Rzymu 
— już tylko zdobywając się na przy- 
tomność między napadami formalne- 
go obłędu. Pomimo to udało się jej 
otrzeć do papieża. Papież teź po- 

twierdził, że w sprawie, która ją do 
stóp jego sprowadza — nic niema do 
zrobienia. 

Wówczas zamroczył się umysł 
cesarzowej meksykańskiej zupełaie— 
i na zawszę. Odtąd już nic nie wie- 
działa co się dzieje z mężem, z Mek- 
sykiem, z całym światem. Osadzono 
ja na zamku Bouchout pod Brukselą. 

A tymczasem tam, za oceanem, 
nastąpił akt ostatni tragedji meksy- 
kańskiej. Wcześniej niż była umowa, 
bo w marcu 1867 opuściła Meksyk 
reszta wojsk francuskich. Było to has- 
łem do powszechnej w kraju insurek- 
cji przeciwko rządowi cesarskiemu. 
Cesarz Maksymiljan broniący się jak 
lew schronił się z garścią wiernego 
mu wojska do wysoko w górach po- 
łożonego miasta Queretaro. Po sześć- 
dziesięciu kilku dniach oblężenia do- 
byto cesarza—zdradą. Musiał poddać 
się. Wytoczono mu proces za przy- 
właszczenie sobie najwyższej w kra- 
ju władzy i rozpętanie wojny domo- 
wej. Osądzono na śmierć. Nadarem- 
ne okazały się protesty i zabiegi nie- 
tylko mocarstw europejskich lecz na- 
wet. Stanów Zjednoczonych. Cesarz 

21, 2 = e 
o omisarjatu, ful. W. Pohnianka 

51, 53. 57, Letnia ae : wice 3,4, - 
6, Zakretowy zaułek cały prawa strona, Le- 
onów 1, 7, 11, 15, 15a, 17, 19, 23, 27, 

"Do VI Komiearjatu o omisa: , ul: Puszkarnia 
0, 4, Kirkutowa 0, Rybny zaułek 10, Subocz 
34, Žwirowa Góra 8 | 10, Trzykrzyska Góra. 

©® 

Maksymiljan został w Queretaro roz. 
strzelany 19 czerwca 1867 r. 

Cesarz Maksymiljan miał duszę 
nawskroś artystyczną. Marzycielem 
był niepoprawnym. Będąc generalnym 
gubernatorem  Lombardįi zostającej 
pod rządami austrjackiemi marzył o 
tem, że uda mu się Włochów z Au- 
strjakami pogodzić; potem zdawało 
mu się, że Meksyk przyjmie go ot- 
wartemi ramiony, jako zbawcę... Ce- 
sarz Maksymiljan władał świetnie pro- 
zą i wierszem. Rzecz ciekawa! W któ- 
rejś ze swych poezyj wyraził życzenie 
umrzeć, broń Boże, nie w dolinie lecz 
gdzieś na górze w złotych promie- 
niach słońca: 

Auf einem mócht i 
© Im gokdaci piekny 

ak się i stało. Z gór, gdzie 1 
Queretaro, wzrok dalbko Ša m 
> p one kulisy doli łudz- 

jej. 
„Cesarzowa zaś Karolina — nie do 

końca życia nie wiedząc o Bożym 
świecie—w głębokiej melancholji po- 
grążona, aż teraz dopiero życia do- 
konała, w nocy z 18 na 19 stycznia, 
na zamku Bouchout. 
З Lat wieku liczyła osiemdziesiąt sie- 

m. 
Cz. J.
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 25—1 1927 r. 

Ciśnienie 
srednie | 9 
Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm, 

Wiatr . 
przeważający ) Cisza 

Uwa g.i: Pochmurno. Gęsta mgła. 
Minimum za dobę — 30C. Tendencja bare- 
metryczna stały” wzrost ciśnienia. 

1-2 
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— (t) Powrót J. E. Arcybiskupa 
Romualda jałbrzykowskiego. W 
dniu dzisiejszym paciągiem pośpiesz- 
nym przybywającym o godz. 8 rano 
powrócił do Wilna ze swej podróży 
do Rzymu J. E. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Wileński Romuald Jałb- 
rzykowskii 

J. Ekscelencja witany był na dwor- 
cu przez licznie zgromadzone ducho- 
winestwo z Kapitułą Motropolitalną na 
czele oraz wiernych Kościoła. 

J.E. ks. Biskup Sufiragan Mi- 
chaikiewicz z racji choroby nie mógł 
wziąć udziału w powitaniu J. Eksce- 
lencji. 

Jest to (pierwszy wypadek, aby 
Wilno witalo swego . Arcypasterza 
powracającego ze Stolicy Apostol- 
skiej 
$W . imieniu p. Wojewody J. E. 

witał specjalnie wydelegowany urzęd- 
pik Komisarjatu Rządu. 

URZĘDOWA 
1- (t) Przyjazd wojewody Z. 

Beczkowicza. Wczoraj pociągiem 
nocnym, przychodzącym do Wilna o 
godz. 12:ej przybył do Wilna Woje- 
woda - Nowogrodzki p. Zygmunt 
Beczkowicz. 

Dowiadujemy się, że przyjazd p. 
Wejewody Beczkowicza jest w związ- 
ku z kenferencją delegatów pięciu 
wojewodów kresowych w sprawie 
szpitala psychjatrycznego. Jak wiado- 
mo szpital ten powstać ma w maj, 
Kojrany. 

Wspomniana konferencja odbę: 
dzie się w dniu 1 lutego r. b. 

w ate sumę wolno wywo 
zić zagranicę. Wszystkie osoby, 
orzekraczające granicę polską, a więc 
i wychedźcy podlegają rewizji, doko- 
«ywanej przez władze celne, które 
badają ile pieniędzy i jakie przedmio- 
ty są wywożone z kraju. Każda z 

osób wyjezdżających ma prawo  za- 
brać z sobą pewną ilość gotówki i 
kosztowności, Na zasadzie obowiązu- 
łących ebecnie przepisów dozwolony 
jest wywóz równowartości 1000 zło- 
tych polskich w walutach obcych. 
Osoby pragnące wywieść z kraju 
pieniądze i biżuterię ponad normę 
dozwoloną winne posiadać na to 

pozwolenie odpowiedniej izby Skar- 
bowej. 
*y — Powtórna konfiskata „Sie- 
łańskiej Niwy”. W dniu wczoraj- 
szym władze administracyjne doko= 
nały powtórnej konfiskaty czasopisma 
białoruskiego «Sielanska Niwa» Nr, 8 
z dnia 24 b. m. Konfiskaty dokona- 
no tak jak i uprzednio na podstawie 
art. 154, 190 i 263 K. K. 

SZKOLNA 
— (i) Propaganda trzežwošci 

wśród młodzieży szkolnej. Kura: 
tor Wileńskiego Okręgu  Szkol- 
nego rozesłał "do _ wszystkich 
szkół i podwładnych sobie urzędów 
okólnik, w którym zaleca, aby ogó 
nauczycielski podczas tygodnia trzeź- 
wości, jaki odbędzie się w Wilnie w 
okresie od 1 — 8 lutego r. b. zorga- 
nizowal szereg pogadanek lub wy- 
kładów ma temat szkodliwość alko- 

holu. ‚ 
Okólnik zwraca uwagę, że jeżeli 

pogadanki te nie odbzdą się w 
wspomnianym terminie, to należy 
zorganizować je zaraz potem, Tydzień 

=
 

  

LEON DAUDET. 

12) RREW: WŚRÓD NOCY. 

° _ Byłto Cavalcat we własnej osobie, 
który mie chcąc puścić tak Świetnej 
sposobności do szantażu, chwytal, 
jak się to mówi, byka za rogi. Od 
dawna już był on wyzuty ze wszel- 
kiego wstydu i dążył do celu prostą 
drogą. Gdy niebezpieczna broń, jaką 
była w jego ręku gazeta „Pince-sans- 
Rire*, budziła w kimś nie dosyć sil- 
ną obawę, wówczas działał za pomo» 
cą wielkiej ilości afiszów szkalujących, 
przykiejanych do wszystkich murów 
w mieście. Mimo, że znany był w 
mieście i nie cieszył się dobrą sławą, 
mimo, że ciężyły już na nim dwa wy- 
roki za infamcję, jednak przyjmowano 
go w towarzystwie, obawiejąc się 
zemsty jego. 

— Pani pozwoli, że przedstawię 
jej pana Cavalcata—zwrócił się Mau- 
ire do p. Goneret nie mogąc się 
obronić przed tak naglą napašcią. — 
P. Cavalcat jest redaktorem «Pince 

Wycdawca Stanislaw Mackiewicz —Redaktor w/z Czeslaw Karwowski. 

trzeźwości zorganizowany  zostaje 
przez nowopowstały w Wilnie Wo- 
jewódzki Komitet propagandy trzeź- 
wości.4 

—Delegacjajżydowskiej central- 
nej Rady szkolnej u p. wojewo- 
dy. W sobotę ubiegłą 22 b.m. u p. 
wojewody Raczkiewicza bawiła dele- 
gacja żydowskiej Centralnej Rady 
zkolnej, prosząc o uwzględnienie 

postulatów wysuwanych przez Radę 
w sprawie udzielania subsydjów dla 
szkół żydowskich przez samorządy. 
P. Wojewoda przyrzekł sprawą tą się 
zainteresować i zbadać poszczególne 
przedłożone inu przez delegację *pro- 
pozycje. ; 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (t) Pracownicy umysłowi 

pobierać będą większe zapomogi. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej 
wydał, w porozumieniu z Min. Skar- 
bu nową instrukcję w sprawie do- 
raźnej pomocy dla bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych. 

W myśl nowej instrukcji zapomo- 
gi obliczane obecnie będą w ten spo- 
sób, że wynosić będą dla samotnego 
pracownika umysłowego 30 proc., 
obarczonego rodziną, złożoną z 2 
osób 35 proc, 3—5 osób—40 proc., 
i powyżej 5 osób—50 proc. ostatnio 
pobieranego zarobku miesięcznego, 
z tem jecnak zastrzeżeniem, że naj- 
wyższa norma tego zarobku jest 200 
łotych, 5 mi ROŽNE. 
—Z Zarządu cmentarza Rossy. 

Zarząd cmentarza Ross” celem ułat- 
wienia wszystkim zainteresowanym 
zabiegów związanych z pogrzebami 
zmarłych, poczynając od stycznia br. 
bierze na siebie wszelkie starania ce 
do wyboru miejsca, wykopania dołu, 
wymurowania sklepu, przestawienia 
pomnika, lub cementówki i t. p. 
Wszelkich informacyj w tej sprawie 
będzie udzielać Kancelarja cmentarza. 
Jednocześnie dowiadujemy się iż ter- 
min składania wyznaczonej składki 
jednorazowej na uporządkowanie ©- 
puszczonych grobowców na Rossie 
został przedłużony do dn. 1 kwietnia 
r b. 

— Dar Towarzystwu Popie- 
rania Sceny Polskiej. Jako wyko- 
nawca testamentu, p. Sędzia pokoju 
Wincenty Urniaż wręczył Zarządowi 
T.P.S.P., zapisany notarjalnie w 1912 
r. na rzecz powyższego Towarzystwa 
przez $. р. Różę z Mineyków  Zasi« 
mowską legat w wysokości tysiąc- 
rublowego Listu Zastawnego Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego, co po 
przewałoryzowaniu listu z procentami 
wyniosło 750 złotych nominalnej war- 
tości, w nowych lisiach zastawnych 
tegoż banku, z kuponami 1926 roku 
oraz 5 zł. w gotowiźnie. 

— Bal Zw. Oficerów Rezerwy. 
W dniu 26 lutego b. r. Związek Oli- 
cerów Rezerwy urządza w salach Ka- 
syna garnizonowego tradycyjny do- 
roczny bal. 

— Sąd doraźny nad tnordercą 
W dniu 28 bm. Sąd doraźny rozpo 
znawać będzie w Postawach spraw 
niejakiegoś Kejzika, który n.edawno 
w celu dokonania rabuuku zamordo- 
wał kupca. 

— Wiosna w Wilnie. W dniu 
wczorajszym ogrodnicy miejscy korzy 
stając z nieomal wiosennego dnia pra- 
cowali w  „Cielętniku*, obcinając i 
równując drzewka, * 

— Podziękowanie. Od p. pułk. Po- 
sławskiego otrzymujemy następujące pismo: 

Poczuwam się do miłego obowiązku zło* 
żenia poniżej wymienionym organizacjom 
najserdeczniejszego podziękowania imieniem 
żołnierzy 6 brygady Korpusu Ochrony Po- 

Šia Eliso, spędzonego "prze Chłop. 
ców, nafiych dla Gd rodzin, wśród trudów 
służby granicznej, 

Polskiemu Białemu Krzyżowi w War- г 
e A OR zj E as 

na pełny stan szeregow. Ww a! |0- 

dów: oraz Wileńśkiety Śddzlałowi P. Bia- 
łego Krzyża do rąk 'Pana Preżesa Popowi- 
cza, ztóry obdarzył Drużynę Dowódcy Bry- 
gady i jedną z kompanij. 

Towarzystwu «Rodzina Wojskowa», któ- 
rej staraniem oddziały innych bataljonów 
ot'aymały podarki gwiazdkowe. 

— Goszczyński, a nie Go ki. 
W odcinku wczorajszym p. t. «Rektor Stani- 
sław Pigofi» należy czytać Goszczyński, a 
nie Gorczyński, jak to mylniejwydrukowano. 

sans Rire» — dodał. 
— Wiem, wiem o tem,—odrzekła 

p. Goneret, nie podając mu ręki. — 
Pan wybaczy, że oddalimy się na- 
tychmiast, lecz śledztwo musi być 
prowadzone bez świadków postron- 
nych. jest to zwyczaj ogólnie przy= 

ty, który nie powinien pana dziwić. 
anie prokuratorze, proszę mi podać 

ramię... 
Cavalcat uważał za stosowne na- 

stawać: Byłbym szczęśliwy, gdyby ra- 
czyła mi pani udzielić posłuchania 
w najkrótszym czasie. 

— W tej chwili jest to wykluczo- 
ne. Rozumie pan doskonale przyczy- 
ny mej odmowy. 

— Pani nie ma racji — tłomaczył 
natarczywie głosem syczącym z gnie- 
wu — nie docenia pani znaczenia 
prasy w tej sprawie. Panowie wyjaś- 
NA że nie należy jej rozdraż- 
niać. 

Wzrok jego, istne spojrzenie ban- 
dyty, wyrażał groźbę. 

Nagle wmieszał się Rewerchot, ze 
spokojem zbiiżył się do natręta w 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta па Pohnulance. <Baron 
cygański», Dziś po raz ostatni opera ko- 
miczna w 3-ch aktach J. Strauss'a «Baron 
cygański» z udziałem Henryka Miliera. 

Ceny miejsc od 30 gr. 
— Premjera <Lekkomyślnej siostry». 

W czwartek 27 b, m. po raz pierwszy ko- 
miedja w 4-ch aktach Wł. Perzyńskiego p. t. 
aLekkomyślna Siostra» z udziałem: J. Sot- 
skiejj W. Osterwiny, J. Kossowskiej, J. 
Osterwy, Z. Chmielewskiego, E. Glińskiego 
i R. Łacińskiego. 

Czysty dochód przeznaczony jest na Żło- 
bek im. Maryi. 

Bilety nabywać można do dn. 26 bm. 
w. Banku Ziemskim (Mickiewicza 8) od 
12—2-ej u p. Wilhelma Malinowskiego — 
pozostałe zaś w biurze Podróży «Orbise i 
w kasie teatru w dniu przedstawienia. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. W niedzielę nadchodzą- 
cą.o g. 4-ej pp. odbędzie się w Teatrze Pol- 
skim przedstawienie popołudniowe. W'ysta- 
wioną zostanie świetna komedja amerykań- 
ska Montgommery'ego «Tajemnica powodze- 

miejsc od 15 gr. 
nia». 

GH 
— Koncert popołudniowy w Teatrze 

Polskim. W sobotę 29 b. m. о g. 5-ej pp. 
odbędzie się. koncert popołudniowy na któ: 
rym wystąpią młodociane siły artystyczne: 
Fialina Kalmanowiczówna — utajentowana 
pianistka, uczenica Cecylji Krewer oraz wy- 
bitna skrzypaczka Marja Bloch, uczenica A. 
Kontorowicza. 

„— Koncert symfoniczny w Teatrze 
Polskim. W środę 2-go lutego wystąpi na 
poranku w Teatrze Poiskim znakomity dyry- 
gent Massini, dyrektor opery królewskiej w 
Bukareszcie. W wykonaniu programu bierze 
udział Wileńska Orkiestra Symfoniczna. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Al- 
batros». Dziś powtórzenie wczorajszej pre- 
RCT — oryginalnej i najnowszej sztuki 
M. Fijałkowskiego <Aibatros>,, 

Świetna sztuka, ze względu na nader 
aktualną treść, zaciekawia i bawi serdecznie. 

— «Proboszcz wśród bogaczy>. Ju- 
tro grana będzie wyśmienita satyra francu: 
ska «Proboszcz wśród bogaczy», która stale 
się cieszy wyjątkowem powodzeniem. | 

«Pociąg-Widmo». Ta atrakcyjna 
sztuka scen europejskich i u nas w Wilnie 
stala się żyłą ząota dla Teatru Polskiego, 
który nie jest w stanie pomieścić wszystkich, 
śpieszących na fascynujące widowisko. «Po- 
ciąg-Widme» grany będzie w piątek naj- 

bliższy. 3 ь 
— Teatr «Kakadu». Dziś o godz. 7 i9 

wiecz. program Nr 5, w którym wystąpi 
znan piosenkarz Karol Hanusz przy 
współudziale całego zespołu «Kakadu» w 
wykonaniu nowych aktualnych numerów. 
Balet 10 osób. Orkiestra w pełnym komple- 
cie. Ceny od 75 gr, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Zaczadzenie. $W nocy na 25 bm. 

od wcześnie zamkniętego pieca zaczadzieli 
16-letnia Dwejra Frydówna (Jatkowa 3 m. 3) 
oraz 22-etnia Jadwiga Lepieszko (Bazyjjań- 
ską, 6). 

Chorych pogotowie odwiozło do szpita- 
la żydowskiego. 

  

Wyżej umieszczony rysunek przed- 
stawia najstarszą kobiete, zamieszku- 
jacą w Wilnie. Marja z Gawanowskich 
l-o woto Waszkiewiczowa, Il-o voto— 
Jurgiel, ujrzała Światło dzienne ni 
mniej, ni więcej, jak sto dwadzieścia 
lat temu. Obecnie wdowa po drugim 
już mężu, mieszka w przytułku 'przy 
kościele 0.0. Bonifratorów. 

Zapytywana przez naszego współ- 
pracowiika—oświadczyła, że, z pierw- 
szego małżeństwa miała dziesięcioro 
dzieci. W tej chwili sama już nie pa» 
mięta ile ma wnuków. : 

Jurgielowa pocbodzi z rodziny, 
której wszyscy prawie członkowie żyli 
długo. Ojciec jej umarł mając lat 127, 
a 2 a babka ze stronyiojca— 
106. 

Na zapytanie nasze, jakie ma o- 
becnie pragnienie—odpowiedżiała: «At 
panoczku, żyć nadojadło, chciałoby 
się już umrzeć». Wojnę z roku 1812 
pamięta, jednak trudno już jej jest 
opowiadać o swoich przeżyciach z 
tych czasów, 

swoim wysokim, nieodstępnym cylin- 
drze i zawołał: 

— Zabieraj się no pan natych- 
miast! 

— L pan powiedzial? 
— Powtarzam: zabieraj się no pan 

natychmiast! Jestem doktorem, przy- 
jacielem zmarłego, profesorem Rever- 
chot z uniwersytetu w Lugdunie. Je- 
Śli pan nie jest zadowolony, przyj 
dzie mi pan to powiedzieć. 

Inspektor Sautenier udawał, że 
powstrzymuje Cavalcata, który ze 
swej strony udawał, że chce się rzu- 
cić na doktora. Lecz po chwilij pod- 
ły ten człowiek oddalił się odgraża- 
jąc się półgłosem. Maufre wyciągnął 
stąd wniosek, iż wizyta do Loyassata 
jest teraz bardziej jeszcze konieczną, 
niż wydawało się przedtem. 

Ochłonąwszy po tem przykrem 
sniepokojącem zajściu, całe towa- 

rzystwo skierowało się ku alejom 
labiryntu; idąc zwołna, przyglądali 
się ziemi, krzakom i drzewom, po- 
szukując śladów mordercy. Desar- 
naud starał się znaleść choć jeden 

Miejski Kitematograł 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) || 

„ROGATY SKARB* 

zwierzętami» Oraz «Rzut oka 

Dziś będą wyświetlane filmy: 

dramat w S-i4 aktach. W rolach głównych 
ża s Jack Holt i Lois Wilson. Wzruszający nie- 

zwykłemi przygodami i sensacyjnym przebiegiem akcji z życia cowbojów, zmuszonych 
do ciąqłej walki z Indjanami. 

Nad program: «Popis znanego komika Rycharda RIBO z jego wspaniałe tresowanemi 
na fabrykę maszyn do pisania Remington»* 

Ostatni seans o godz; 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.: 
GENA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godż. 4-tej 
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Z SĄDÓW. 
Echa afery firmy „Jaroszewicz i 

| Malinowski“. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpoznawał 
w dniu” 1l b. m. skargę incydentainą w 
sprawie afery niejakiego Malinowskiego 
współwłaściciela firmy «Jaroszewicz i Mali- 
nowski». Chodziło o to, że firma dopuściła 
się grubszych malwersacji na szkodę róż- 
nych firm, głównie Banku Łotewskiego. 
Przędstawiciel powództwa cywilnego mec. 
Kulikowski wnosił o zastosowanie aresztu 
bezwzględnego jako środka zapobiegającego. 

Sąd Apelacyjny wydał orzeczenie, mocą 
którego Malinowski mógł być wypuszczony 
na wolność za poręczeniem hipotecznem 
w wysokości 20.000 zł. 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny 
pod przewodnictwem v. prezesa Bochwica 
rozpoznawał identyczną sprawę w stosunku 
do wspólnika firmy, zarządzającego młynem 
hr. Tyszkiewicza, Michała Dudy. 

Mec. Kulikowski prosi Sąd o areszt bez- 
względny motywując to niebezpieczeństwem 
zacierania śladów przestępstwa przez po:0- 

stającego na wolności oskarżonego Dudę. 
ąd przychylił się jednak do prośby 

obrońców sprawy Dudy, mecenasów Peiru- 
sewicza 1 Smilga i wydał orzeczenie o zwol- 
nienie Dudy za poręczeniem hfipotecznem w 
wysokości 20.000 zł. 

Nazwisko Malinowski omawiane było 
niedawno na łamech prasy warszawskiej w 
związku z jego aferą, kiedy to przez świa- 
dome zmniejszenie ceny wartościowej uzdro- 
jowiska w skienikach dążył do wyzyska- 
nia Skarbu Polskiego. . 

Młyny należące do firmy zostały też 
fikcyjnie przepisane na imię kuzynki Mali- 
nowskiego przez co Cały szereg osób i firm 

R możność poszukiwania swoich należ- 
ności. 

Tragiczne zakończenie uczty ro- 
dzinnej 

W maju 1923 roku we wsi Zatyjce pow. 
Wiłkomierskiego; wówczas leżącej w pasie 
neutralnym, mieszkał Jan Pumpołowicz. 
Prócz rolnictwa Pumpołowicz, trudnił się po- 
tajemnem  gorzelnictwem. Pewnego dnia, 
kiedy «fabryka» wypuściła nową pariję 
wódki urządzono przyjęcie. Jako goście 
przybyli dwaj bracia, Antoni z żoną Anielą 
1 Stefan. 8 

Po poczęstunku. kiedy mocna. wódka 
uderzyła do głów, zdenerwowany czemś go- 
spodarz wszczął kłótnię ze swoją żorią, a 
nawet zbił ją. Biedna kobieta bojąc się dal- 
szej porcji razów uciekła do mieszkania 
Antoniego. ° 

To wywołało burzę. Rozwścieczony 
małżonek rozpoczął od tego, że porozbijat 
wszystkie szyby, a następnie uzbroiwszy 
się w,siękierę, rzucił się na biesiadników. 

Pierwszy cios trafił w głowę matki jego 
Joanny Pumpołowiczowej. Polała się krew. 

Awanturnik wybiegł na ulicę itu na- 
dal odgrażał się, że zabije bratą Antoniego. 

Zapanowała konsternacja, gdyż Jan zna- 
ny był we wsi jako człowiek zły i skłonny 
do awantur. 

Pomyślano więc o samoobronie. W tym 
celu najstarszy brat — Stefan dał Antonie- 
mu karabin. || z 

"To jednak nie umitygowało awanturni- 
ka. Z pianą w ustach, uzbrojony w siekierę 
natarł na brata. Padł strzął i niespokojny 
gospodarz padł ną ziemię. Kula ugodziła 
w skroń. 

Po czterech dniach oczekiwania na wła- 
dze (w tym Czasie miejscowość ta ; przeszła 
do Litwy) rodzina pochowała zabitego, bez 
oględzin sądowo-lekarskich na cmentarzu w 
Sużanach. 

Zabójca zbiegł. 
Dopiero 8 Vii 1924 r. straż graniczna 

zatrzymała w nocy trzy kobiety przekrada- 
jące się na nasże ierytorjum, Jedna z zatrzy- 
manych okazała się. Bmilją Pumpołowiczo- 
wą, żoną po zabitym Janie, Zeznała ona, 
że brat męża, zabójca mieszka obecnie w 
Wjinie przy ul. Kalwaryjskiej, lub we wsi 
Jakubieńce gm. podbrzeskiej. Na mocy tych 
danych Antoniego aresztowano. Rkshumacji 
zwłok zabitego nie można było przeprowa- 
dzić, ponieważ nikt z iodziny nie pamiętał 

iejsca, gdzie był on pochowany, natomiast 
r. J Sumorok dokonał oględzin Joanny 

Pumpołowicz ranionej wówczas siekierą. . 
Na mocy tych danych Antoniego Pum- 

połowicza pociągnięto do odpowiedzialności. 
W dniu wczorajszym stanął on przed 

Sądem Okręgowym, skład którego stanowili: 
przewodniczący sędzia Jodziewicz W asy- 
stencji sędziego Hryniewickiego i honorowe- 
go hr. Czapskiego. | 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowe- 
goi wysłachiniu przemówień stron sąd po- 
stanowił uznać Ant. Pumpułowicza winnym 
tego, że będąc silnem wzruszeniem 
psychicznem zadał bratu swemu Janowi b. 
ciężkie uszkodzenie ciała, które pociągnęło 
za sobą Śmierć i wobec tego skazać go na 
osadzenie w twierdzy na miesiące cziery 2 
zaliczeniem mu na poczet tej kary czterech 
miesięcy aresztu prewencyjnego, & 

Wobec odsiedzenis kary .Pumpotowicz 
zwojniony został zupełnie. T. 

w inne dnie o godz. S-tej. 
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ZY nie i praktycznie w 

LEŚNI 
łeśniczy lasów państwowych, wszechsti 
lat średnich. Katolik, żonaty, z małą rodziną, były nad- 

lešnictwie i tartacznictwie wy» 
kształcony, energiczny, pracowity i uczciwy władający 

Potrzebny 
chłopiec ( 

+ do posylek, = 
+ wskaże adm. <Slowos 

K 
ronnie teoretycz: 

  

  

  

  

    
    

  

  

  

    
   

-,- językami: polskim, litewskim, niemieckim 1 rosyjskim 
+ będący obecnie w eksploatacji leśnej w Hajnówce + Akaszerką 

przyjmie od każdego czasu stałą posadę nadleśnego lub V“ Wi Smia/owska 
+ leśniczego za skromnem wynagrodzeniem. Łaskawe 8 rzyjmuie” od 

zgłoszenia do «Słowa» Wilno, ul. Adama. Mickiewicza Ń RY 19. Mi godz, ©. 
& Nr 4. dia Lešnika. A „ ш:с:…„іс" 

WZP. Nr 63 
* _ D 

: Zakiad Kosmetyczny „ZOE“ * BORTÓR 7] 
a las Kowerskiej ul. Mostowa 0 m. 23 u 
= z ) підаес\;‚п Paryskie. : = D, ZELDOWICZ 

asaże, najnowsze sposoby ielęgnowania twarzy, 
= mei, włosów, trwałe ME RiGnnie brwii rzęs m gy 
m  Upiększanie na bale. Maski piękności. Wszelkie zabiegi E > SKORNE c. 
m 1 porady kosmetyczne. Przy stałych zabiegach abona- m | od 10-1 od 5-8 
z menty ulgowe. Porady bezpłatne. Przyjęcia od 12—6. = REN Ч 
a W. Z. P. 9874 VI. = DOKTÓR 

8.Zeldowiczowa 
NA RATY! KOBIECE, WENE- 
Hurt! Detail DRÓG MOCZ, 
NAJTAŃSZE ucz ko a 

„Mickiewicza 24 ZRÓDŁO! tel. 277. 

Odbiorniki *"P""eztsa skŁaDOWE. 
T-wo 

R djo-techniczne „Elektrić 

        
   r. 31. 

oddaję 
  

  

Wileńska 20. 

Nauczyciel Tańców 

SZRAJBEMAMN 

Udziela lekcji najnowszych tańców 

Tango, boston, charieston, blues i inne, 
Warunki b. dogodne. Zapisy na lekcje codziennie. 

Wilno, 

Tel: Nr 1038. 
obrazy 

ZA DRZEWO. — 
Adres w Redakcji 

«Słowa» 

  

  

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa: 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące. Adres w Redakcji 

  

  

Poszukuje się panów 
dzielnych, wymownych, cejem sprze* 
daży bardzo Po EEO artykułu 
rolniczego. Przy odpowiednich zdol- 
nościach zarobek- cd 500 — 1.200 

zapewniony. 

Oferty pod E. K. do «Słowa». 

zł. 

      

  

  

Firma A. Mokl 
Zamkowa 8. 

Tylko 10 dni 
wyprzędaż wyrobów wełnianych 

z ustępstwem do 

50% 
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| NAGRODZONY 

MEDALAMI 
    

; DO NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSTŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 
twoów. 

  

mały znak, któryby mu pozwolił Zbrodniarz uciekł stąd po tej pochy- 
uwierzyć w możliwość bytności tu 

osoby obcej. Dotarli nareszcie do 

miejsca, gdzie znalezione zostało 

martwe ciało Gonoreta. Ślady walki 
były tu wyrażaje widoczne. Sędzia 
śledczy nachylił się nisko, potem 
klęknął, posuwał się na czworakach, 

kładł się, by lepiej przyjrzeć się śla- 
dom walki. Starał się rozpozna 
odciski butów, lecz nie dały te ba- 
dania żadnych rezultatów, gdyż zie- 
mia była zupełnie stratowana przez 
ludzi, którzy odnosili zamordowane- 
go do domu.;Wreszcie kazano Marin- 
sowi, dumnemu ze znaczenia jakie 
miało jego zeznanie, wskazeć krzaki, 

w których widział, jak twierdził, 
ukrywający się cień ludzki. Było to 
w odległości około trzydziestu metrów 
od miejsca zbrodni, pośród gęstych 
krzaków, oplątanych  ljanami starych 
drzew bukszpanowych. 

— Patrzcie, oto złamana gałązka, 

zupełnie świeżo złamana! zawołał 
Quincarnon. A oto dwie inne—do- 
dał z akcentem tryumfu w głosie.— 

Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński, 

łości, prowadzącej do żywopłotów, 
odgradzających park od ui. Paquet- 
Vian. | 

Wszyscy nadbiegli, zaciekawieni 
tem odkryciem. wspaniałe te drzewa 
bukszpanowe, rosnące tutaj, stano- 
wiły ozdobę parku „ła Pocholle*, by: 
ły te rzeczywiście niezmiernie wybu- 

6 jałe i piękne okazy. Rozpoczęto dro- 
biazgowe badania tych miejsc. — Оо- 

strzeżono większą ilość « połamanych 
długich i delikatnych gałązek, na ta- 
kiej wysokości, która świadczyła, że 
przechodził tędy człowiek dosyć wy- 
soki. Połamane gałązki wskazywały 
jednocześnie kierunek, w którym 
szedł nieznajomy. Lecz  kamienisty 
grunt nie zachował żadnych znaków, 
wskutek tego utracono ślady pa 
wyjściu z krzaków. Należało jednak 
przypuszczać, że zbrodniarz szedł 
dalej w tym samym kierunku, aby się 
przedostać na ulicę Paquet-Vian. W 
tej myśli cale towarzystwo skierowa- 
ło się ku żywopłatom. Po krótkiem 
poszukiwaniu odkryto mały wyłom w 
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tenografji wyucza 
darmo listownie. 
Redakcja  Steno- 

grafa Polskiego, 
Warszawa Szczygla 12 

Pokoį 
na dwie osoby. 

( potrzebny. Oferty 
z ceną składać w 

© jpeg A <Słowa» 
' pod «Pokój». 

  

gubiono książkę 
wojskową rocznik 
1890 wyd. przez 

K. U, Łuniniec, 
raz wycąg z ksiąg 
lndności na imię 

1achowiec poszu» Boronią Adama. i 
kuje posady od 

zaraz. Długoletnia 
praktyka, chlubne 

świadectwa, poważne 

Reo». » ekonom 3 

gubiono kwi. 
iombardowy 

Nr 32947 wydany 

  

referencje. Łaskawe na okaziciela, unie- 
oferty do Administr. ważuia się. 

<Słowa>. Z т # 
gubiono  ksiąžkę 
wojskową wyd, 
przez P. K. U. 

Zi książkę 
wojskową wyd. Brześć n/B, wyd. dm. - przez P. K. U.5 Xi 4 r. cosi Wiluo, rocznik 1896 1896, na imię Ralce- 

na imię Antoniego wi Miśkisa, 80 wicza Konstantego. 

  

      

opa- W ęgiel łowyj  Lokujemy 
i kowalski z dostawąj wszefkie sumy 
od 1 tonny w zam- |” pieniężne | pod 
kniętych piombo- pewne i mocne 
wanych wozach gwarancje й 

Ceny najniższe, ać e <Zachęta> 
Jagiefloń-| Gdańska 6 — 

M. Deuli ŚKE3 6, tel. 9 — 05. 
tel. 811. 

      

  

   
    

  

Biuro Techniczno . Н;пд!опе 
J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ $ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560, ; 
Adres tel, — <KRUŻANT Wilno> | 

poleca po cenąch tabrycznych artykuły * 
techniczne i maąterjały budowlane. 

SAUL 
„ WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“ 
= Kwaszelnia 23.5 

  

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

SKK     

  

żywopłocie, który potwierdził przypu- 
szczenie, Nieznajomy przeszedł tędy 
w kilka susach przesadzając żywo- 
wopłot, było to dowodem wielkiej 
zręczności. Marius tryumfował, do- 
pełnił zeznanie swe, twierdząc, iż - 
słyszał wołanie 
ujrzeniem sylwetki w krząkach. Т. 
szczęśliwy wynik śledztwa został nil 
tychmiast  zakomunikowany przez 
funkcjonarjuszy policji służbie pała- | 
cowej. I oto kucharz Gantaume o- 
świadczył, że przypomina sobie, po 
dokładnym namyśle, że istotnie roz- 
legł się w pewnej chwili krzyk prze» 
raźliwy, który przypisywał jakiemuś 
ptakowi nocnemu, Zaraz więc i Tu 
Moneuse uświadomiła sobie wyraź! 
iż słyszała jakieś wołanie. W ten spo-“ 
sób świadectwo Mariusa, odrzucane 
tak usilnie przed chwilą, zostało po- 
twierdzone przez dwie osoby. ; 

    

          

    

   

na chwilę przed | 
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