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Deklaracja rządu w sprawie ordynacji Oyborczej 
Deklaracja rządu w sprawie ordy- 

nacji wyborczej jest logiczna. Sejm 

sam wyłączył rząd od załatwienia tej 

sprawy, a teraz od rządu domaga się 

projektu. Rząd nie potrzebuje wyslę- 

pować ze swoim projektem, aby ten 

przez Sejm miał być pópsuty czy od- 

rzucony. 
Poza tem jednak formalnem stano- 

wiskiem kryją się powody głębsze i 
bardziej polityczne. | tutaj rząd uwa- 

żamy za zupełnie usprawiedliwiony. 

Spodziewaliśmy się zgóry, że rząd ta« 

kie a nie inne zajmie stanowisko, io 

znaczy odmówi stronnictwom Swego 
aktywnego udziału w zmianie ordyna- 

cji wyborczej. : 

Przyczem zaznaczamy zgóry, że 

na przyczyny odmowy zapatrujemy 

się zgoła inaczej niż poseł Dubafio- 

wicz. Pisze on w Warszawiance: 
„Rząd obawia się jak ognia wyraźne- 

o, otwartego zsolidaryzowania s ę w 

jakiejkolwiek sprawie z jedną z dwuch 
politycznych stron Sejmu". Zdanie te 
potwierdza najkompłetniej to, cośmy 

pisali w artykule „Pułapka a hasła 
realne",—uczniowie Machiavella*) z 

naszej ósemki wysunęli hasła ordy- 

nacji wyborczej w przeświadczenin, że 

w ten sposób skompromitują rząd w 

oczach konserwatystów. Rozumowali 
w sposób następujący: „Należy ztnusić 

rząd, aby się wypowiedział w sprawie 

ordynacji wyborczej. Rząd przecież 
mie może się wypowiedzieć za taką 

ordynacją, któraby dogadzała prawi- 

cy, bo wszystkie stronnictwa „prawi. 

cy* reprezentowane w* Sejmie rząd 
zwalczają, 'a jeszcze na świecie nie 
widziano rządu, któryby” swe dekrety 

"chciał używać jako łopatę do wyko- 
pania własnego grobu. Rząd opowie 

się więc za łewicowemi pomysłami 
przy zmianie ordynacji wyborczej, t. 
zn. zostanie skompromitowany w о- 
czach konserwatystów, którzy teraz 
go popiecają“. 

Rodzimy ten nasz Machiavelizm na 
razie zawiódł, Rząd nie wypowiedział 
się ani za lewicą, ani za prawicą, na 
nalegania odpowiedział wzruszeniem 

ramion. Dzienniki opozycyjne będą 

teraz pisać, że ze względów egoistycz- 
nych poświęcił dobro państwa. Tak 
nie jest. Śmiesznie jest dziś mówić o 
„reformie* wyborczej, któraby tkwiła 

i obracała się w zasadach powszech- 

ności i równości. Q wszystkich pro- 

jektach „naprawy* ordynacji wybor- 

czej na podstawie powszechności i 

równości można powiedzieć słowami 

Kryłowa „kak ni saditieś w muzy- 

karty nie goditieś*. Gdzie istnieje 
powszechność i równość tam wszelkie 
szanse posiada ks, Czesław Oraczew- 
ski przeciw ks. arcybiskupowi Rop- 
powi, posiada p. Gdyk „przeciw prof. 
Grabskiemu, posiada p. Miotła przeciw 

p. Niedziałkowskiemu, posiada p. Mata 
kiewicz przeciw prof. Wł. L. Jawor- 
skiemu—to znaczy powszechność i 

równość wszelkie szanse pozostawia 

jednostkom mniej wartym, blagierom 

i krzykaczom. Zupełnie podobnie jak 

w powszechnych czytelniach więcej 
się czyta powieścideł Mniszkówny, 
niż arcydzieł dajmy na to Goethego. 

Zmiana ordynacji wyborczej przy 

zachowaniu zasad powszechności i 

równości nie może być żadną realną 

naprawą, może być jedynie wyzyska- 
na dla przesunięcia Sił pomiędzy 

obecnemi frakcjami partyjnemi. Np. 
wprowadzenie okręgów jednomandato- 

wych pomaga ogromnie Piastowi, 

gdyż jasne jest, że przy ©h ggach 
jednomandatowych  prześliźnięcie SIĘ 
inteligenta do Ssjmu jest rzeczą па- 
der utrudnioną. Rząd uczynił nader 
słusznie, że umył ręte od tej gry pal- 
tyjnej. Cat. 

*) Machiavelli miał uczni pojętnych i 
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Najtańsze 
na sezon wiosenny 

Wyroby wełniane na kostjumy 
damskie i męskie. 

Jedwabie i artykuły sez0nowe 

Kazimierz Rutkowski 

J. Domagała 
Wilno, Wielka 47. 
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wykonuje wszelkles0 rodzaju rysuoki 
piórkiem i więglem, jakto: reklamy, 
winjety, ilustrację książek i t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kaw:zrnia-piėkarnia «Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 
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WARSZAWA 2 III PAT. Sejmowa komisja konstytucyjna obradowała dziś 

nad wnioskami klubów sejmowych w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. 

Przedstawiciel Rządu oświadczył, że Rząd nie posiadając pełnomocnictw 

w zakresie ordynacji wyborczej, nie może "załatwić tej sprawy w drodze 

dekretu, zachodzi tedy potrzeba uchwalenia specjalnej ustawy. Rząd ze 

swej strony do zgłoszonych już 4 projektów nie chce dodawać piątego, by w ten 

sposób nie powiększać rozbieżności, jakkolwiek sprawa ta nie jest dla Rządu 

obojętna. 

Referent poseł Głąbiński (ZLN) reasumując wnioski stronnictw w tej 

sprawie przedstawił jako wspólne dla wszystkich wniosków dążenie do 

znacznego zmniejszenia ilości posłów i do zabezpieczenia reprezentacji pol- 

skiej na kresach wschodnich, co jest postulatem zarówno sprawiedliwym jak 

postulatem państwowym, ponieważ nie można dopuścić do tego, aby pewna 

częśó krajów 'w Polsce nie miała reprezentantów Polaków na odpowiednią ilość 

ludności polskiej. 

W dyskusji jaka się następnie wywiązała przedstawiciele stronnictw le- 

wicowych oświadczyli się stanowczo przeciwko projektom zmiany ordynacji 

wyborczej, zapowiadając bezwzględną opozycię. Podobną deklarację złożył 

poseł Szrajber (koło żydowskie). Zasadniczo za zmianą ordynacji wyborczej 

oświadczyły się kluby ZLN, ChD i CHhN. Stronnictwo Piasta i -NPR jeszcze się 

nie wypowiedziały. Dalszy ciąg dyskusji nad tą sprawą postanowiono odroczyć 

do następnego posiedzenia, które odbędzie się we czwartek o godz. 

10 m. 30 rano. 

Z kolei komisja wysłuchała referatu posła Czapińskiego o wniosku PPS 

dotyczącym zmiany artykułu 26 konstytucji w sensie wprowadzenia postanowie- 

nia, mocą którego Sejm mógłby się rozwiązać również własną uchwałą. Wnio- 

sek ten większością głosów został przy £ty z tą zmianą, że zwiększono ilość 

podpisów potrzebnych do postawienia wniosku © rozwiązanie Sejmu do 

jednej trzeciej ustawowej liczby posłów. 

GEZOBIKNKC 

Wyrok w sprawie posła Wojewódzkiego. 

WARSZAWA, 2.III. PAT. Sąd marszałkowski powołany przez 

marszałka Sejmu do zbadania zarzutów, poczynionych posłowi 

Syiwestrowi Wojewódzkiemu w artykule „Głosu Prawdy* z dnia 

28 stycznia 1927 roku, ogłosił w dniu dzisiejszym wyrok, którego 

sentencja brzmi jak następuje: 

Sąd marszełkowski, powołany przez marszałka Sejmu do 

zbadania peczynionych w artykule „Głosu Prawdy* z dnia 

stycznia 1927 roku posłowi Syiwestrowi Wojewódzkiemu zarzu- 

tów, otrzymał od pana marszałka Sejmu pismo, w którem mar- 

szalek żąda zbadania prawdziwości oskarżenia, że p. Wojewódzki 

„Jako poseł pelnił przez czas dłuższy funkcje płatnego konti- 

denta (agenta) tak zwan. defenzywy i jako konfident. dostarczał 

defenzywie między innemi informacyj 'o swych kolegach sej- 

wych“. 
8 

8 Po przejrzeniu materjałów, dostarczonych przez v'ce-pretn- 

jera Bartla i po przesłuchaniu 22 świadków na 13 posiedzeniach 

Sądu, oraz po zbadaniu innych dokumentów sąd oświadcza, że 

nie zostało dowiedzione, iżby p. Sylwester Wojewódzki jako 

poseł pełnił funkcje konfidenta (agenta) tak zw. defenzywy, a 

więc iżby pobierał w tym charakterze wynagrodzenie, jak = 

niež ižby dawal defenzywie jako poseł informacje © swych ko- 

legach sejmowych. 
: 

© Sąd ustalic? że p. Wojewódzki jako poseł aż do stycznia 

1924 roku był dla spraw białoruskich mężem zaufania ll oddzialu 

sztabu generalnego w referacie narodowościowym działu ewi- 

dencyjnego. Między innemi dostarczał informacyj o polityce 

u białoruskiego w Sejmie i o niektórych postach białoruskich. 

O zycia z r olorate narodowościówego pieniądze za kwitami 

do wyliczenia się. Sąd ustalił, że póseł Wojewódzki dawał te 

pieniądze częściowo na opłacanie swoich informatorów, a czę 

ściowo na akcję polityczną i wyborczą na terenie czterech okrę- 

gów województw į6Inocno-wschodnich, w  obrgbie których 

i sam do Sejmu kandydował. * 

"Wyrok po za powyższą sentencją zawiera szczegółowe 

motywy:      

“* "Doniosle spotkanie w Genewie. 
PARYŻ, 2. lil. PAT. Petit Parisien pisząc o zbliżającej się sesji Rady 

Ligi Narodów donosi, że Anglja ma zaproponować przedstawiciela Kanady 

na zastępcę Stephensa, przewodniczącego komisji rządzącej zagłębia Saary. 

Tenże dziennik donosi, że Briand, Chamberlain i Vandervelde jeśli 

nie zajdą nieprzywidziane wypadki postanowili udać się do Genewy, co 

zwala przypuszczać, że nasiąpi tam interesująca wymiana poglądów z€ 

'resemannem, 
с 

Stresemann pošredniczy. Dr. 
WIEDEŃ. 23. PAT. Wiener Allgemeine Zeitung donosi, że nie- 

miecki minister spraw zagranicźiych dr. Stresemann usiłuje pośredniczyć 

między Anglją a Rosją sowiecką. Niemiecki urząd spraw zagranicznych 

konferuje rzekomo często Z Cziczerynem, który bawi „ciągle jeszcze 

w Wiesbadenie, pragnąc skłonić go do złagodzenia nieprzejednanego 

stanowiska wobec Anglji. 

Włochy zajmują Małą Azję. 

LONDYN 2—lii. PAT, Dzienniki angorskie donoszą, że Włochy przy 

aprobacie Angji gotują się do zawładnięcia Azją Mniejszą. W związku z 

tem rząd turecki buduje ortyfikacje na wybrzeżu Azji Mniejszej, Specjalnie 

w okolicach Ścałanuova- 

Borodin instruował komunistów węgierskich. 

BUDAPESZT, 2—lii. Pat. Wedle doniesień pism policja stwierdziła, 

że bawiący obecnie w Kantonie komisarz sowiecki Borodin odwiedził 

riedawno w Budapeszcie przywódcę komunistów Szanto i poinformował 

go o wskazówkach Sowietów, 
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Przed pierwszym szturmem. 

Byliśmy wczoraj w lzbie francu- 

skiej świadkami pierwszego od lipca 

r. z. powiewu atmosfery walki par- 
lamentarnej. Socjaliści — idący na 
na czele opozycji jego... Republikań- 
skiej Mości p. Gastona Doumergue'a 
— od szeregu tygodni szukali już 
sposobności do ataku. Sposobność 
taka nadarzyła się wreszcie 15-go 

lutego. 

Chodzi o długi międzysojusznicze, 

a więc o sprawę dużego znaczenia 

sentymentalnego i wyborczego, albo- 
wiem większość stronnictwa głów- 
nie prawica i sccjaliści — zajęła już 

wyraźne stanowisko przeciwko ratyfi- 

kacji układów amerykańskiego (29 

kwietnia 1926) i angielskiego (13 lip: 

ca 1926). Sprawa ta przechodziła w 

ciągu ostatnich miesięcy przez różne 

fazy. Kiedy w lipcu r. z. Francja 

miała dosłownie nóż na gardle, Izby 

były gotowe układy ratyfikować, jak 

to wyraźnie zalecali rzeczoznawcy, u- 
ważali bowiem, iż bez ratyfikacji ani 

Ameryka, ani Anglja pożyczek nie 

dadzą, a pożyczki te uważano wów- 

czas ża nieodzowny warunek stabili- 

zacji franka. : 

Tymczasem zaufanie spowodowane 
powstaniem gabinetu zgody narodo- 

wej z p. Poinćate'm na czele okazało 

się czynnikiem tak potężnym, że stan 

finansów francuskich poprawił się ie- 

piej i szybciej niż się spodziewano. 
To też i potrzeba szybkiej ratyfikacji 

odpadła. Fraricja nabrala pewności 
siebie. Prawdopodobnie układy  Bė- 

renger-Mellon i Caillaux-Churchill bę- 

dą ratyfikowane, ale z zastrzeżeniamł 

tego rodzaju, że Francja będzie swe 

długi spłacała w miarę możności. 
Żadeń rząd francuski przecież nie 

może kwestjonować istoty długu. Nie 

może również uregulowania tej spra- 

wy stałe i ciągle odkładać, bo inaczej 

podburzyłby przeciwko sobie opinię 

publiczną Stanów Zjednoczonych i 

Wielkiej Brytanji. A więc już w roku 

zeszłym (22 kwietnia) rząd francuski 

zobowiązał sią wypłacić skarbowi an- 

gielskiemu 4 miljony funtów. na ra- 

chunek długu. Układ Caillaux-Chur- 

chill z 13 lipca ustalił pierwszą ratę 

długu francuskiego wobec Anglji 

właśnie na 4 miljony. W. rezultacie 

więc rata została uiszczona... bez ra- 

tyfikacji układu. Zaś 15 lutego r. b. 

ministrowie Francji i Anglji porozu- 

mieli się, że w obecnym roku bud- 

żetowym skarb angiełski otrzyma «1а- 

datek» w sumie 6 miljonów funtów, 

t. zn. tyle ile wynosi drugarata usta- 

lona w tikładzie. : 
— Co to jesi? zawołał groźnie 

pos. Wincenty Auriol, finansowy Spe- 

cjalista socjalistów francuskich. Jakim 

prawem Rząd wykonywuje układ 

przez Parlament niezatwierdzony? 

Posypaly się artykuły, listy i za- 

pytania. Socjatiści nie posiadali się z 

zadowolenia. J'aurai sa peau! — gro- 

ził pós. Auriol w kuluarach Izby pod 

adresem Poincarć'go. Nous ne lóche- 

rons pasl—tytułuje swój artykuł wstęp- 

ny w Populaire pos. Leon Blum. A 

wiadomość podana przez prasę ame- 

rykańską, że Francja zaofiarowała w 

Waszyngtonie <zadatek» 30 miljonów 

dolarów (akurat: tyle ile wynosi pierw- 

sża rata układu Berenger-Mellon) je- 

szcze socjalistów w zapale zagrze- 

wała. 

Wczoraj pos. Ludwik Dubois, z 

grupy prawicowej ministra Marin*a sj 

przeciwnego ratyfikacji — zapytał p. 

Poincare'go z jakich pobudek zawarł 

układ tymczasowy z p. Churchillem 
z dnia 15 lutego. 

P. Poincare wyjaśnił, że ponieważ 
Francja nie może się wyprzeć swych 
długów, ponieważ jej stanowisko za- 

wiera się w twierdzeniu, że będzie 
płacić tyle ile może — przeto Rząd 
zobowiązał się w roku bieżącym wy- 

płacić W. Brytanji 6 miljonów fun- 
tów, a Ameryce zaproponował wy- 

płacić 30 miljonów dolarów albowiem 

w tym roku budżetowym może to 

Paryź 26 lutego. 

uskutecznić bez naruszenia równowa- 

gi budżetu i bez narażania franka na 

nowy Spadek. Nie ożnacza to wcale, 

aby Rząd zobowiązywał się zgóry do 
wykonywania układów przez Parla- 

ment jeszcze nie przyjętych. Przeciw- 

nie: Rząd jest przekonany, że swojem 

posunięciem stworzył atmosferę, w 

której Parlament z większą jeszcze 

swobodą będzie mógł na temat dłu- 

gów” przeprowadzić niezbędną dy- 

skusję. 

P. Poincare był żywo oklaskiwa- 

ny, ale socjalistów to nie zadowoliło. 

Pos, Auriol zgłosił wniosek, aby Izba 
uchwaliła Rządowi kredyt dodatkowy 

umożliwiający wypłatę 6  miljonów 

dolarów. Znaczy to, że bez takiej 

uchwały p. Poincare nie ma prawa 

cokolwiek płacić. Dyskusja nad tym 
wnioskiem odbędzie się w czwartek 

3 marca. Р, Poincaie na jego uchwa- 
lerie się nie zgodzi; wysunie tezę, że 

spłata 6 miljonów funtów jest ope- 
racją nie budżetową a skarbową, a 

zatem uchwała Izby jest niepotrzebna, 

a wreszcie postawi kwesiję zaufania, 

Jzba stanie po jego stronie i 400 
głosami wniosek pos: Auriol'a odrzu- 

ci. Socjaliści o tem wiedzą. Ješli jed- 
nak nie lękają się tej formalnej prze- 

granej, to dlatego, że widzą w niej 

korzyść wyborczą. Chcą uniemożli- 
wić stronnictwom prawicowym moż: 

ność twierdzenia, że są one przeciw” 
nikami ratyfikacji układów; chcą móc 
wołać po wiecach w kwietniu i maju 
roku przyszłego: 

— Patrzcie, obywatele, co to za 

obłudnicy: mówią, że są przeciw 

układom amerykańskiemu i angiel- 
skiemu, ale głosowali za bezprawnem 
rozpoczęciem wykonania tych ukła. 
dów... 

Kazimierz Smogorzewski. 
* m 

PARYŻ, 2, III. PAT. Zgodnie z 
życzeniem Poincarego komisja finan. 
sowa izby „deputowanych postanowiła 
19 głosami przeciw” 7 zaproponować 
izbie odroczenie dyskusji nad wnios- 
kiem deputowanego "Viticeńt Auriola 
żądającym — złożenia izbie” projektu, 
dotyczącego otwarcia kredytów na 
spłatę długów oraz przedstawienia 
nA prowizorycznego układu 

ncusko-angielskiego w sprawie dlu- 
gów. Po ogłoszeniu wyniku powyż- 
szego głosowania deputowany Vincent 
Auriol oświadczył, że zamierza on 
zgodnie z regulaminem zebrać 50 
podpisów i tą drogą przedstawić po- 
wtórnie. izbie tekst - proponowanej 
przez siebie rezolucji. 

PARYŻ, 2 3, PAT. Poincare za- 
komunikował komisji finansowej Se- 
natu, że Francja zobowiązała się za- 
płacić w dniu 15 czerwca Stanom 
Zjednoczonym 10 miljonów dolarów 
na rachunek spłaty długu, Komisja 
przyjęła to oświadczenie do wiado- 
miości, zastrzegając sobie prawo prze- 
prowadzenia w związku z niem dy» 
skusji, co jednakże nastąpi dopiero 
po powzięciu w tej sprawie decyzji 
przez izbę deputowanych. 

w sprawie Action Francaisei 

PARYŻ. 2JII. PAT. 104 kardyna- 
łów, arcybiskupów i biskupów  fran- 
cuskich wystosowało do Papieża 
pismo, w którem przyłączają się oni 
do wyjaśnień i decyzji zawartych w 
mowie wygłoszonej na konsystorzu 
odbytym w grudniu roku zeszłego i 
w dekrecie Świętego Officium w spra- 
wie dziennika paryskiego Action 
Frar gaise. 

Rozwiązanie parlamentu au- 
strjackiego. 

WIEDEŃ, 2. Ill. PAT. Rząd au- 
strjacki przedłożył parlamentowi pro- 
jekt ustawy, mocą której obecny par- 
lament ma być rozwiązany przed u- 
pływem okresu ustawodawczego. 

Projekt poleca rządowi by rozpi- 
sał nowe wybory do parlamentu bez- 
zwłocznie i to w takim terminie aby 
nowowybrany parlament mógł być 
zwołany najpóźniej 23 maja r. b. 

Nowy lot naokoło świata. 

LIZBONA, 2 Ili. Pat, Lotnik 
Charmento Boires wyruszył stąd dzi- 
siaj do (Casablanca,—Zamierza on 
dokonać raidu naękeło świata. 

Sejm i Rząd. 
Wyjazd Min. Zaleskiego do 

Krakowa. 

WARSZAWA. 2. lll (żel. wł. Słowa). 
Minister Zaleski wyjechał dziś wie* 
czorem do Krakowa. W Krakowie p. 

Zaleski zabawi jeden dzień poczem 
udaje się do Wiednia i Genewy na 
sesję Rady Ligi. 

Z Rady Ministrów. 

_ WARSZAWA, 2—I. Pat. Rada 
Ministrów na posiedzeniu w dniu 2 
marca upoważniła ministra pracy i o- 
pieki społecznej do przesłania na ra- 
dę prawniczą projektu rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej do- 
tyczącego umowy o pracę pracownie 
ków umysłowych. Pozatem Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekt rozporzą- 

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w 
Sprawie zmian i uzupełnienia ustawy 
o monopolu spirytusowym, projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie odstąpienia gminie miasta 
Przemyśl terenów. państwowych na 
cele ogólne, a w szczególności na 
cele budowlane, projekt rozporządze- 
nia Preżydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie regulaminu trybunału kompe- 
tencyjnego. wreszcie projekt rozpo: 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w sprawie wydzielenia z admini- 
stracji państwowej przedsiębiorstw 
państwowych; przemysłowych, * han- 
dlowych i górniczych oraz ich ko- 
merejalizacji, 

Odszkodowanie za nierucho- 
mości ziemskie. 

WARSZAWA, 2—]li. Pat. Na o- 
statniem posiedzeniu Rady Ministrów 
uchwalone zostały na wniosek min. 
reform rolnych dr. Witolda Staniewi- 
cza zasady wynagrodzenia za nieru* 
chomości ziemskie przejęte na cele 
osadnictwa wojskowego na kresach 
wschodnich. Dążąc do jaknajšpiesz- 
niejszego uregulowania tej tek waż- 
nej sprawy ministerstwo reform  rol- 
nych opracowało na podstawie tych 
zasad orojekt rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i przesłało go 
do opinji rady prawniczej. 

Inspekcja min. Składkow. 
skiego. 

, WARSZAWA, 2—Ili. Pat. Pan 
minister spraw wewnętrznych Skład 
kowski w' towarzystwie naczelnika 
wydziału p, Zabierzowskiego wyje- 
chał 'w dniu dzisiejszym na normal- 
rią inspekcję starostw. Inspekcja ma 
potrwać kiłka dni. 

$Min. Patek w Leningradzie 

LENINGRAD, 2 Ill. Pat. Minister 
Patek po czterodniowym pobycie w 
Leningradzie wyjechał do Moskwy 
żegnany przez konsula Starka, urzęde 
ników konsulatu, delegację reewaku- 
acyjną z dyrektorem Suchodolskim na 
czele, agentów Narkomindiełu, przed- 
stawicieli korpusu konsularnego ' i 
przedstawicieli polskiej kolonji. 

Rokowania polsko-tureckię. 

ANGORA, 2 III. Pat. Rokowania 
w sprawie układu konsularnego pol- 
sko-tureckiego zakończyły się pomyśl- 
nie, Delegat polski p. Poznański wra- 
ca do Warszawy. ; 
s : 
Wyplata pensji kawalerom „Vir- 

*ofuti Militari”. ' 

Ministerstwo Skarbu zarządziło, aby za- 
iegte pensje kawalerom orderu «Virtuti Mi- 
litarl> za r. 1921 wypłacone były w maju 
r.b., za rok bieżący zaś w październiku r. b. 

za 

Szczegėty katastroty w ko- 
palni. 

LONDYN, 2 Ill. Pat. Według dal- | 
szych szczegółów strasznej katastrofy 
wybuchu gazów w szybie CWM. w 
jednej z kopalń Monmoutshire w po- 
łudniowej Walłji, w ciągu necy wczo- 
rajszej rozpoczęto wietrzenie galerji, 
które wczoraj jeszcze napełnione były 
wodą. Przystąpiono do dalszej [akcji 
ratunkowej natrafiając jednakże już 
tylko na trupy górników. Okazuje się, 
że eksplozja spowodowała największą 
śmiertelność w galetjach oddalonych 
o milę od dna sztolni, a znajdujących 
się na głębokości 1200 stóp pod po- 
wierzchnią ziemi. Znajdujący się tam 
górmicy zostali odcięci zwaliskami 
sklepienia. 
_ LONDYN, '2 Ill. Pat. Stracono 
już wszelką nadziejężuratowania resz- 
ty zasypanych górników w kopalni 
Ebbw Wale. 

LONDYN, 2 lil. Pat. Liczbę ofiar 
katastrofy w kopalni Ebbw Wale o- 
bliczają na 75. Liczba ta obejmuje 
już 45 górników, których dotychczas 
nie zdołano z zasypanej kopalni wy- 
dostać.



ECHA KRAJOWE 
  

Budżet Sejmiku. 
(Korespondencja Słowa). 

Głębokie. 

W piątek ubiegły 25-go lutego od- 
było się posiedzenie Sejmiku dzisień: 
skiego dla załatwienia preliminarza 
budżetowego na rok 1927. Pizewod- 
niczył starosta p. Staniszewski. Po- 
czątek obrad cechowała monotonność 
i brak zaiteresowania ze strony czlon- 
ków Sejmiku. W znacznym stopniu 
przyczyniło się do tego nieudzielenie 
poszczególnym członkom materjałów 
budżetowych. Dopiero po przerwie 
obiadowej, podczas której zebrani za- 
znajomili się z budżętem, obrady na- 
brały ożywienia. Na uwagę zasługi- 
wało sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
które złożył jej przewodniczący p. Jó* 
zefowicz. Na wszystkie zarzuty wy- 
czerpujących odpowiedzi udzielał Wy- 
dział powiatowy. 

_ "przez czas dłuższy dyskutowano 
nad wnioskiem Wydz. Powiatowego 
w sprawie otwarcia apteki sejmikowej 
w Głębokiem. W sprawie przejęcia na 
własność Sejmiku fermy w Berezwe: 
czu przemawiali pp. Łapyr i Sławiń: 
ski, podnosząc konieczność posiada- 
nia wzorowo zagospodarowanej fer- 
my. która przyczyni się do podnie- 
sienia kultury rolnej w powiecie. 
Wniosek w sprawie fermy przyjęto. 
Pozatem uchwalono wyznaczyć pew- 
ną sumę na przysposobienie wojsko- 
we oraz na poparcie obozów letnich 
dla młodzieży szkolnej. : 

Uchwałony budżet na rok 1927 
zamyka się sumą SCE 

ŁYNTUPY. 

— Radio w Domu Ludowym 
RO.K. Nowopowstały Dom Ludowy 

   ł wystawa 
narzędzi 
rolniczych 

przy składzie 
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| Wilno, ul. Zawalna Il-a. 

/ Zw. Kólek i Organizacji 
. z. Wileńskiej. 

w Łyntupach rozwija się pomyślnie. 
Ludność miejscowa zrozumiała ko- 
rzyści wynikające z oświaty i garnie 

się do Domu Ludowego korzystając 
z biblioteki i czytelni. 

Zarząd domu obecnie postanowił 

wprowadzić inowację w postaci kon: 

certów radjowych. W tym celu wy- 
delegowany został do Wilna jeden z 

członków zarządu, celem  przeprowa* 

dzenia pertraktacyj w sprawie naby- 

cia aparatn, Ostatecznie zatrzymano 

się na aparacie czterolampowym, któ- 

ry w najbliższym czasie ustawiony 

zostanie w Łyntupach. Szkoda wielka, 

że Wilno nie posiada dotąd swojej 

stacji nadawczej, przez co słuchacze 

nasi zmuszeni będą przysłuchiwać się 

odczytom i koncertom z Mińska i 

Kowna, miast odnosić korzyści z od- 
czytów i pogadanek wygłaszanych w 

Warszawie. 
Należy przypuszczać, że brak ten 

zostanie wyrównany i wówczas Zna- 

czenie Radja u nas w Łyntupach bę- 
dzie ogromne, 

OSZMIANA. 

— Adres ludności żydowskiej 
dla p. wojewody Raczkiewicza. 
W czasie pobytu p. wojewody Racz- 
kiewicza w Oszmianie w dniu 26 lute- 
go r. b. przedstawiciele ludności ży- 

dowskiej wręczyli p, wojewodzie ad- 
res następującej treści: „Gmina Izrae- 
licka upoważniła nas do złożenia J. 
W. Panu gorących wyrazów radości 
z racji przybycia jego do naszego 
miasta. Reprezentując nastrój naszej 
ludności, składamy serdeczne žycze- 
nia zdrowia pomyślności i pomocy 
Boskiej dła stworżenia w naszym 
kraju spokojnych warunków życia i 
owocnej pracy nad rozkwitem ludu i 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Gmi- 
na lzraelicka glęboko odczuwa wy- 
soce obywatelskie, taktowne i bez- 

stronne postępowanie względem nas 
" tak pana wojewody, jak i jego pode 
władnych—przewódcy naszego powia* 

ф tu i zespołu urzędników. Wierzymy 
) głęboko, że Rzeczpospolita Polska 
kierowana przez światłych i rozum- 

nych mężów stanie się szczęśliwą i 
mocną i zapanuje w niej prawdziwa 
jedność, równość i braterstwo ludu". 

SOŁY. 

— Kursy rolniczo-hodowlano- 
© ogrodnicze w Sołach. Poczynając 
$ od 27 ub. m. rozpoczęły się w So- 

, łach, pow. oszmiańskiego pięcio-dnio- 
! we kursy rolniczo hodowlano-ogrod- 

nicze zorganizowane staraniem Wileń- 
skiego Towarzystwa Rolniczego oraz 

Rolniczych 

Prelegenci na wspomniane kursy 
-wyznaczeni zostaną przez obydwie te 
organizacje. 

  

Sklep detaliczny jest 
w asortyment trunków, 

Ważne 

dla Pań! 

  

są BLUZEK i SWETRÓW, 

UWADZE SOLENIZAŃNTÓW w d. 4 marca 
Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocow. 

Wytwórnia ul. Piłsudskiego 2. 

Sklep Detaliczny ul. Wileńska 36, tel. 886 
poleca dla znawców wyborowe Wina Krajowe własnej wytwórni, 

Magazyn E, Fegent 
NADESZŁY NAJNOWSZE MODELE 

sukien balowych I Olzytowych 

obficie zaopatrzony 
bakalji i delikatesów. 

о
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Wilno 

ul. Wielka 10. 

CENY DOSTĘPNE. 
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Node propozycje niemieckie, 
Pos. Rauscher u min. Zaleskiego. 

parę 

WARSZAWA, 2. lil. (fe! wł. Słowa). Minister Zaleski przyjął w dniu * 
dzisiejszym posła niemieckiego p. Rauschera, który świeżo powrócił z Ber- 
lina. Pos. Rauscher przedstawił Ministrowi Zaleskiemu nowe propozycje 
rządu Rzeszy w sprawie wznowienia przerwanych rokowań o traktat han- 
dlowy. Rząd niemiecki zgadza się prowadzić pertraktacje w sprawie osie- 
dlenia się w ramach traktatu, zastrzegając się jedynie, aby sprawy osiedle- 

nia oraz wjazdu i wyjazdu traktowane były na pierwszem miejscu, 

Definitywnie sprawa wznowienia rokowań załatwiona zostanie za dni 

DZIEŃ W DZIEŃ. 

— Mały feljetonik. — 

Jeden z naszych "przyjaciół... politycz. 
nych? — nie: sezonowych  (dancingowa* 
liśmy wspólnie u Trzaski w Zakopanem dwa 
tata temu) wrócił Świeżo z Paryża i opo- 

wiada: 
— Zaciągnęli mnie na wielką revue, do 

Moulin Rouge. 
— To bardzo dobrze. 
— Właśnie, że — nie. lstna piła; 

cznie to samo. Ale... 

Budżet w Senacie. 
WARSZAWA 2—|Il. PAT. Na dzi- 

siejszem posiedzeniu Senatu po refe- 
racie senatora Qodlewskiego (ZLN) 
przyjęto nowelę do ustawy o szkołach 
akademickich w brzmieniu uchwalo- 
nem przez Sejm. Odrzucono nato- 
miast zmiany proponowane przez ko- 
misję, ażeby ulgi dla studentów me- 
dycyny były stosowane tylko do koń- 
ca 1027 roku. 

Następnie lzba przystąpiła do ob- 
rad nad budżetem. Generalny — врга- 

wie- 

kilka w Genewie, gdzie p. Zaleski spotka się ze Stresemanem. 

Znalezienie formuły. 
BERLIN 2—1il PAT. Germania donosząc o wyjeździe do Warszawy 

posła Rauschera twierdzi, że w naradach berlińskich p. Rauschera znale 

ziona została jeszcze formuła, która pozwala łączyć sprawę wydaleń z ro- 

kowaniami o zawarcie traktatu handlowego. W ten sposób suwerenne pra- 
wa Polski zostaną zupelnie nietknięte. ' 

Przegrupowanie wojsk pod Szanghajem. 
SZANGHAJ, 2. Ill. Pat. Agencja Reutera dowiaduje się, że komisarz 

obrony Szanghaju podał do wiadomości, że cała armja Sun-Czuan-Fanga 
licząca 24 tysiące ludzi wycofuje się z Szung-Kiangu i będzie zastąpiona 
przez armję Szantunga, która przybywa do Šzung-Kiangu wszystkiemi po- 
ciągami jakie ma do dyspozycji. 

Stanowisko Ameryki. 

WASZYNGTON, 2—li. Pat. Korespondent Reutera donosi, że po- 
seł chiński w Waszyngtonie otrzymał z Pekinu telegram, wyrażający zado- 
wolenie z decyzji amerykańskiej, przewidującej iż Stany Zjednoczone dzia- 
łać będą niezależnie od innych mocarstw i traktować z Chinami. 

Stan zdrowia prezydenta Łotwy. 
RYGA, 2—il. Pat. Stan zdrowa prezydenta republiki Czakste ać 

bardzo poważny wskutek osłabienia działalności serca, co zaznaczyło się 
szczególnie wczoraj po południu. 
140, temperatura wynosiła 37,1. Dziś 

Wieczorem o godz. 21 puls wykazywał 
rano puls wynosi 130. 

Kongres komunistów w Westfalji. 
BERLIN, 2 III. PAT. W Essen w Westfaljij rozpoczął się czwarty 

kongres partyjny komunistycznej partji Niemiec. Do prezydjum honorowe- 
goiwybrani zostali przedstawiciele WCIK'a rosyjskiego nieobecni na zjeździe 

Stalin, Bucharin i Tomskij. Głównym punktem programu jest walka prze- 
ciwko grożącej wojnie. W.obradach wziął udział między innemi przedsta- 
wiciel komunistycznej partji Chin. Kongres wysłał depeszę do centralnego 
somitetu rosyjskiej partji komunistycznej, х 
słowach przeciwko nocie Chamberlaina i 

występując w niezwykle ostrych 
proklamując solidarność robotnika 

uiemieckiego z rosyjskim. Pozatem kongres przyjął rezolucję żądającą 
amnestji dla wszystkich proletarjackich więźniów politycznych. Ze 186 
członków kongresu 10 tylko należy do tak zwanej opozycji. 

Rozbicie szajki szpiegowskiej, 
Ujęcie niebezpiecznych zbrodniarzy. 

W 1920 r. przybył do Polski Daniel Wiedrenko, b. jenerał armji Judenicza, do- 
wódca grupy i oficer Carskiego sztabu jeneralnego. W Warszawie pracował Wiedrenko 
początkowo w szwedzkiej firmie leśnej Svenson, z której ramienia objeżdżał Bydgoszcz, 
Wrześnię i inn. Często wyjeżdżał również do Gdańska, Tczewa, a przedewszystkiem do 
miast położonych na kresach wschodnich. 

Firma Syenson została w 1925 r" zdumiewająco nagle ziikwidowana. Od tego cza” 
su Wiedrenko przeprowadzał tranzakcje na własną 
dach. Przez dłuższy czas mieszkał w Brześciu nad 

tekę, przyczem był stale w objaz- 
ugiem, skąd z końcem 1926 roku 

przeniósł się wraz z żoną i 11-letnim synem na stałe do Warszawy, gdzie zamieszkał 
rzy ulicy Komitetowej 3. W Warszawie prowadził Wiedrenko życie bardzo podejrzane. 
ozporządzał wielkiemi pieniędzmi, obracał znacznemi sumami w dolarach, a przytem 

często wychodził z domu w nocy w przebraniu i znikał na kilka dni. To znów nagie 
zjawiał się na dwa do trzech dni w Baranowiczach, w Brześciu, nad granicą sowiecką 
i litewską. 

Podejrzane zachowanie się Wiedrenki 
kióre poddały go ścisłemu nadzorowi. Okazało się, że powodem  częstyci 

wzbudałło czujność władz e 
wyjazdów 

Wiedrenki były studja wywiadowcze nad stanem bojowej gotowości Państwa Polskiego, 
prowadzone w ścisłej łączności z ajentem jednego z Państw ościennych. 

: Mając dostateczne dowody działalności antypaństwowej Wiedrenki, władze bez- 
pieczeństwa postanowiły położyć kres tej robocie szpiegowskiej. Przystąpiono do tego 
dnia 26-go lutego. W dniu tym wieczorem Wiedrenko potajemnie wyszedł z domu i 
udał się siedzony przez wywiadowców pod magazyn Hersego. Tutaj spotkał się z jakimś 
osobnikiern, jak się później okazało, sjentem edūrga z Państw ościennych i wiócił z 
nim razem do swego mieszkania. Po chwili wysze ł ów ajent z mieszkania Wiedrenki 
iz paczką w ręku, ciągle pod opieką wywiadowców, udał się do studentki Wolnej 
Wszechnicy Sury Neumarkównej, ul Żelazna 3, Neumarkówna po godzinie wyszła z 
mieszkania i na rogu ul. Marszałkowskiej zostałą aresztowana. Równocześnie areszto- 
wano Wiedrenkę i owego ajenta. 

Przy Neumarkównie znaleziono wysoce kompromitujący materjał 0 charakterze 
wybitnie szpiegowskim jak fotogratje przedmiotów wojskowych, telegraficznych, telefo- 
nicznych, części samolotów, samochodów pancernych i t. d. 

Aresztowany ajent ościennego Państwa, podał, że nazywa się Jan Kowalski. 
Okazało się jednak, że dokumenty jego są fałszywe. Tożsamości jego narazie nie 
ustalono. 

W związku z 
w Brześciu n. B., w 

Dalsze śledztwo w toku. 

ASA aresztowano kilkanaście osób, 
ilnie, dokąd sięgały macki roboty szpiegowskiej. 

również na prowincji jak 

wozdawca senator Buzek (Piast) za- 
komunikował, iż uchwała senackiej 
komisji zwiększa wydatki okrągło o 
2 miljony 800 tysięcy złotych, docho- 
dy zaś o 4 miliony 400 tysięcy zło- 
tych. W tem dochody z monopolu 
Spirytusowego zwiększono o 712 ty- 
sięcy, z przedsiębiorstw państwowych, 
a przedewszystkiem z lasów państwo- 
wych o półtora miljona, tudzież do- 
chody administracyjne о 2 miljony 
100 tysięcy złotych. Wskutek tych 
uchwał nadwyżka dochodów nad wy- 
datkami wyniesie 51/4 miljona złotych. 
Referent stwierdza, że preliminarz w 
dachodach jest bardzo ostrożny i nie- 
wygórowany. Dalej mówca oświadcza, 
że Polska mależy w Europie do kra- 
jów o najwyższym przyroście natu- 
ralnym ludności. Jeżeli wartość naszej 
produkcji rolniczej w ciągu 10 lat nie 
wzrośnie o 15 proc., musi nastąpić 
pogorszenie się naszych stosunków 
i zubożenie kraju. Chcąc umożliwić 
wzrost dobrobytu, musimy się starać 
o to ażeby rozwój naszego rolnictwa 
szedł w tempie szybszem niż wzrost 
ludności. Inaczej grozi nam emigracja 
albo wzrost nędzy, co by musiało się 
skończyć klęską głodową. Potrzebna 
jest w tym względzie pomoc zagra 
nicy. W ostatnim czasie zaufanie 
kapitału zagranicznego wzrasta, czego 
miarą jest przypływ walut i dewiz za- 
granicznych do skarbca Banku Pol. 
skiego i wzrost kursu polskich poży- 
czek państwowych na giełdzie nowo- 
jorskiej. 

Po przeiwie w dyskusji ogólnej 
pierwszy przemawiał senator Bielaw- 
ski (ZLN) wskazując, że Rząd nie 
ujawnił ani prograrau, ani ogólnej 
linji politycznej, w szczególności nie za« 
jał stanowiska w tak ważnej kwestji 
jak zmiana ordynacji wyborczej, jak 
również w sprawie usław saimorządo- 
wych. Mówca oświadcza, że siron- 
nictwo jego nie może mieć zaufania 
do rządu. : 

Nastepny mowca senator Wožni- 
chi składa w imieniu P. S. L. Wy- 
zwolenia deklarację, w której zapo- 
wiąda, że wobec nieuwzględniania 
przez Rząd niektórych postulatów 
stronnictwa co do zmiany pewnych 
ministrów i wobec tego, że calo- 
kształt polityki rządu coraz bardziej 
różni się z zasadami demokratycz- 
nemi, stronnictwo będzie musiało w 
najbliższej przyszłości poddać zasa- 
dniczej rewizji swój stosunek do 
Rządu. Obecnie ogranicza się du za- 
Jącia ściśle rzeczowego stanowiska. 

Senator Koerner (koło żyd.) zago* 
wiada głosowanie przeciw budżetowi 
z uwagi na niewypełnianie przez Rząd 
słusznych postulatów mniejszości ży: 
dowskiej. Senator Posner (PPS) po 
wyłuszczeniu szeregu zarzutów rów- 
nież zapowiada _igłosowanie prze- 
ciw budżetowi Senator  Thullie 
(ChD) twierdzi, że obecny rząd ce- 
chuje brak programu, co odbija się 
na stanowisku rządu w Sprawie u- 
staw samorządowych i w sprawie 
zmiany ordynacji. Kończąc mówca za- 
powiada głosowanie nad budżetem 
jako za koniecznością państwową. 

Na tem dalsze roprawy odroczo* 
Mo do jutra godz. 10 m. 30 przed po» 
łudniem. Na porządku dzitniym pa 

— A widzisz pant 
— Ale.. widziałem, po raz pierwszy w 

życiu, Mistinguett. 
— dd» na końcu? 
— Bynajmniej. Dwa <t» i basta. 
— Patrzcie, patrzcie! 
— Jabym kropnąt trzy, cztery, dwadzie- 

Ścia <t». Ot, kobieta! Fenomen. Wyobraście 
sobie. Niema w Paryżu człowieka, któryby 
zapytany nie odrzekł: <Mistinguett»? No, 
tak... bliżej sześćdziesiątki niż pięćdziesiątki. 
Tak, tak, — za 60 ręczyć można. Może 
nawet... z ogonkiem. Ma wnuki». Myślę tedy 
sobie: tom wdepnął! Zaczyna się, Zatytuło- 
wana repue: «Ca, c'est Paris» niby, rozumie- 

cie, mają pokazać to, co jest najautentycz- 
niej Paryżem. A no, myślę, pokazujcie. Pra- 
wda: wspaniałość ogromna. Kolory, światła, 
tualety, kompletne beztualecie.,. olśniewające. 

— A Mistinguett? 
— Zaraz. Nie... wiecie... tego nie opo- 

wiedzieć! Smukła jak topoła. Linje ciała 
nieskaziteine. Nogi—najpiękniejsze chyba ja- 
kie kiedy dotknęły ziemskiego globu... 

— Pan się unosi—mitygowaliśmy. 

— W najmniejszej mierze. A ten uśmiech 
@е реййе gosse, szelmowski, sprytny, roz- 
brajający, rozkoszny... Ruchy zwinne, ko- 
zaczkowate; coś z naszego Powiśla. W boki 
%parta... Co za charme, Co za gracja, co za 
zwinność i ruchliwość żywego srebra! Śpie- 
wa jedną po drugiej najidjotyczuiejsze w 
Świecie piosenki. Przedewszystkim szlagier 
najświeższy paryski Qa c'est Paris» Padilli, 

djablo przypominającą «Valencję», no, i <I/ 
m'a vue nue». Mówię wam, słyszałem prze- 

cie nieraz samą Judic, samą Yveite Gilbert... 
Żadna z nich, nie umyła się do Mistinguett. 
Tak, jak ona Śpiewa paryską piosenkę, pa- 
ryskie kuplety tak... nikt już nigdy śpiewać 
nie będzie. 

Przyjaciel nasz aż spoważniał; aż na 
moment zamyślił się. A potem dalej mówił: 

— A jak tańczy! Charleston w stylizacji 
paryskiej. Co$—bajecznego. Mistinguett tań. 
Czy charlestona, jakby to powiedzieć, akro- 
batycznie. Cyrkowy taniec. Co ona z noga- 

mi wyrsbia! Piruety wprost karkołomne. 
Nie, tego nie opisać i nie pokazać. Tancerz 

a 

formalnie podrzuca ją w górę; łowi; chwyta 4 
za nogi... Mistinguett przegina się w tył... 
uważaciel... Trzymans nieco powyżej kolan... 
i — i uśmiechnięta, zaróżowiona opada le- 
dziutko na nogi, ma błyszczący jak szkło 
parkiet estrady. Po prostu—świat się kończy! 

Wtedy dopiero zrozumiałem: tytuł re- 
wji. 

Czego w niej niema! Co za bigos... mię- 
dzynarodowy. Rosjanki, bałałajki, Murzynki, 

Holenderki, kastanjety, kaprysy taneczne ze 
wszystkich części świata... Lecz wpośrodku 
tego tałałajstwa.. jak ceniralny punki: ona 

Tak, tak... — zakończył nasz przyjaciel 
swoją przygodną conference. Sześćdiesiąt 
lat i—karkołomne skoki, taniec o niesłycha- 

nym wdzięku i przedziwnej giętkości naj- 
drobniejszego ruchu, piruety, murzyńskie 

kontorsje, a głosu świeżość niezrównana 
przy posługiwaniu się nim bajecznem... gra- 
cja... charme... niepożytość... 

Tak, — ca, c'est Paris. Tak, to właśnie 

Paryż. Aramis. 

za dokończeniem rozprawy ogólnej 
rozprawa nad budżetami Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Sejmu i Śenatu* 
Prezydjum Rady Ministrów i Mini- 
sterstwa sprawiedliwości. 

  

Na gruzach Kartaginy. 
„.А gdy onegdaj o północy nad 

rozbawionem do upadlego, tłumnem 

towarzystwem w górnej sali Žorža 
zaczął fruwać i tańczyć „doskonale 

zaimitowany, potężny śledź, co go 
ktoś z galerjj spuszczał na salę z 
drugiego wędziska nakształł świeżo 
złowionej a żywej jeszcze ryby—wów- 

« czas momentalnie rozpadł się w ma- 
lownicze ruiny Karnawał. 

Ledwie już trzymający się ma no- 
gach wyfraczeni panowie, siedmiu po- 
tami zlani, runęli do stóp dam o fa- 
lującem łonie, wydekoltowanych po 
nad wszelką racjonalną potrzebę. 

Z jękiem przeszywającym duszę, 
wśród haniebnych dysonansów urwa- 
nych akordów skonała hulaszcza mu- 
zyka. Zagłuszyło ją potężne uderze- 
nie w kościelne dzwony—że aż wszyst- 
kie od ulicy okna trzykrotnie zabrzę- 
czały. Trzykrotnie! Mistyczno-symbo- 
liczna liczba. Tak też w momencie 
kiedy będzie się miał rozpocząć Sąd 
Ostateczny, źrzykroć uderzą w trąby 
Archaniołowie. Po raz pierwszy na 
tych, co najwrażliwszy mają słuch... i 
sumienie; po raz drugi na marudów, 

guzdrałów i ciemięgów; po raz trzeci 

i ostatni — na kompletnie głuchych. 
Po bufetach balowych zczezły jak 

kamfora mięsiwa. Do niedawna jesz* 
cze rozpierająca się na półmisku, bły: 
szcząca topniejącą słoninką, nadęta i 
czerwona jak korale indycze, szynka— 
patrzciel—przemieniła się w mgnienie 
oka na anemicznego sandacza w ga- 
larecie. Czarna kawa po niedopitych 
filiżankach — zbielała i pokryła się 
uczciwym, domowym, familijnym ko- 
żuszkiem. Nawet płochliwe mandaryn- 
ki w lot jęły popatrywać na siebie 

nawzajem, jakby w niepewności... czy 
i im nie wypada czasem wziąć nogi 
za pas? 

Powywracały się—bardzo nieliczne 
na sali--krzesła. Jakiś wicher niesamo- 
wity pogasił co najmniej połowę świa- 
tel... zawirowała kurzawa popielcowe- 
go popiołu... w proch marny poobra- 
cały się kwiaty i perły po tualetach 
niewieścich a portfele po kieszeniach 
panów... jakaś niewidzialna ręka za- 
palila łojówkę, co niewiedzieć zkąd 
się wzięła i podczas gdy przerażone 
towarzystwo balowe pierzchało pod 
ściany— paląca się łojówka jęła wyko- 
nywać w pośrodku sali taniec solowy, 
jedyny już odtąd dozwolony aż do 
wypełnienia się wielkanocnej Rezu- 
rekcji, 

Ja i kilku jeszcze panów, uprowa- 
dzając ze sobą z dobry tuzin pań 
bladych jak ściana i w nieustannych 
palpitacjach serca, zbiegliśmy schoda* 
mi do dolnej sali. 

Co tam się działol 
Tam jeszcze drgał karnawał ostat- 

niemi i to już tylko gastronomiczae- 
mi podrygami. Świadomość rychłego 
rozstania się zbliżyła do siebie znajo- 
mych i nieznajomych do tego stopnia, 
iż ćwiartki byś papieru rębem między 
stoliki nie wsunął. ł 

Jakiś we frąku jegomość stojąc 
na kanapce proponował rozpoczęcie 
dancingu jako—na ogólne żądanie — 
epilogu Karnawału! Posypały się ze- 
wsząd ironiczne uśmieszki. Było jaw- 
nem niepodobieństwem dancigować w 
takim tłoku — tem bardziej, że nikt 
wychodzić nie myślał, Najstarsze ciot= 
ki wolały zasnąć na amen za stolikiem 
niż pójść do domu. ; Jedyną możliwą 
było rzeczą puszczać па pełniutką 
salę bałoniki gumowe, które stolik 
przerzucał do stolika. Niektórzy pod: 

bijali je aż pod sufit; innym pękały 
w ręku imitując przedziwnie przedwo- 
jenne pukanie szampana. Taki balo- 
nik nadyma się ustami, przyczem 
uchodzące przez tutkę powietrze wy- 
daje gwizd do niczego niepodobny. 
Zabawiano się przeto pogwizdywa: 
niem z baloników, co muzyce słyn= 
nego kwartetu „St. George* akompa- 
njowało wcale jazbaudowo. Były też 
z końca w koniec sali zapasy w na- 
dymaniu baloników do mazimum. 
Zdobył rekord ucztujący z dwoma 
damami—waltornista. 

— Ach, mój Boże! — westchnęła 
moja sąsiadka, dość korpulentna oso- 
ba, aczkolwiek należąca do towarzy- 
stwa z sąsiedniego stolika lecz siłą 
rzeczy siedząca pół-na-pół u mnie na 
kolanach — ach, mój Boże! To już 
ostateczny koniec karnawału. Dogo- 
rywal To już żadna zabawa, To już 
tylko bawi się za nas wszystkich pan 
Edmund Kowalski, pod którego ręką 
rachunki nasze rosbą jak na drož- 
dtach. 

— To może byśmy poszli sobie? 
— Niema sposobu wyjść. Czekaj- 

my aż się ktokolwiek poruszy. Przej- 
ścia niema na lekarstwo. 

-— Czekajmy. 
Ostatnie tchnienie = karnawatu 

wydawała muzyka, wygrywając wciąż 
jeszcze najognistsze bostony, „SZy- 
my" i fokstroty. Podrywało to ludzi. 
Cóż kiedy nie to nogi, lecz ręki wy- 
ciągnąć nie bylo jak, 

Korpulenina dama poprawiła się 
na moich kolanach i rzekła: 

— Mogliby, doprawdy, przestać. 
Napędzają tylko oskomę. Utrzymują 
towarzystwo w nastroju... już nie 
właściwyra. 

— Droga panł, — odparł ktoś. 
Taniec nie jest zdrożnym 0 żadnej 

porze roku, jako ruch. Zdrożną jest 
intencja, zdrożnem jest lubieżae gar- 
nięcie się do tancerki, (lub tancerza) 
osobliwie zaś jest zdrożnym wewnę- 
trzny gest taneczny, że się tak wyra- 
żę. Nastrój, w którym oto są ci 
wszyscy ludzie, niemogący z uderze- 
niem północy wciąż jeszcze ochłonąć 
z karnawałowego szału, — oto co 
osobliwie, powiem, jedynie jest zdro- 
źżnem. Nie wykonywanie w „czasie 
zakazanym“ tego lub owego ruchu 
nogami albo nawet i całym  korpu- 
sem, jest zdrożne lecz podniecenie 
karnawałowe, trwanie w niem jest 
zdrożnel... 

W tym momencie p. Tchorz, jakby 
słowa te usłyszał, jął na swoją wio- 
lonczelę naciągać koszulkę, gotując 
się opuścić sałę wraz z całym kwar- 
tetem. Sala spostrzegłszy to gotowa- 
nie się do odwrotu, jęła gęstemi pro- 
testować oklaskami, 

Poszła po stolikach ponowna ko- 
lejka czarnej kawy z likierami. Ktoś 
przybył ze świeżym zapasem amuni- 
cji balonikowej. Jakieś towarzystwo 
stłoczone niemiłosiernie w pię:naście 
co najmniej osób u stoliczka, w samym 
środku sali, próbowało wspólnemi 
siłami wstać, ruszyć się i wyjść. Dwu- 
krotnie podnosili się, wparci w sie= 
bie ramionami, panowie i panie. I 
opadali, całą masą, z powrotem na 
krzeszła. 

— Siła wyższa! — szepnął mi są- 
siad, przyglądający się ciekawie tym 
ewolucjam. Vis major. 

— Tu i major nic nie poradzi — 
odezwał się ktoś uchodzący za dow- 
cipnisia. 

A w tej chwili ktoś jeszcze inny 
z towarzystwa przy maszym stole, 
mający opinję człowieka o głębszych 
poglądach i powaźnem traktowaniu 

rzeczy każdej, dobył z siebie senten- 
cjonałny frazes: 

— Mam wrażenie, że siedzimy, 
jak Scypjo, na gruzach Kartaginy, na 
gruzach Karnawału. 

— O tol to! — zawolano. 
Ja zaś pozwoliłem sobie spytać: 
— A widział pan rzeczywiste „gru. 

zy Kartaginy *? . 
— Czyżby miały jeszcze istnieć? — 

zainterpelowała urocza panna Ewelin- 
ka, co, jak okazało się, czytała „Sa- 
lambo* Fiauberta, jedyne w piśmien- 
nictwie, i te nadobnem, dzieło, w 
którem naprawdę żyje starodawna 
Kartagina — i żyć będzie wiecznie. 

— Hml.. odezwał się p. Emil R. 
Nie wiele tam tego jest, na afrykań- 
skim brzegu, ałe coś niecoś jeszcze 
zostało. 

I— ponieważ panowie z kwartetu 
poszli byli właśnie sami cóś przeką: 
sić, a pełniutką wciąż saię jęło o- 
garniać jakby lekkie osowienie, że 
nie huczała już tak ogłuszająco krzy» 
żującemi się rozmowami — jął nam 
opowiadać: 

% 

— Co mogło mnie nać z Pa- 
ryża do Tunisu? Nie ze 
państwo. Oglądałem nowowzniesiony, 
monumentalny meczet; mało powie- 
dzieć: meczet — całą dzielnicę zgru- 
powaną dokoła tej wielkiej osobliwo” 
Ści, jaką jest paryski meczet, Taka 
wizja orjentalna wśród zaśnieżonego, 
zamglonego Paryżal Sen o słońcu, o 
ciemno szafirowetn niebie, o wiecznej 
zieleni... Same łaźnie mają wnętrza z 
białego marmuru... W odpoczywałni, 
w pośródku szemrze i pluszcze fon 
tanna między palmami... Swiatło pada 
przez czerwone, żółte, zielone, nie- 
bieskie szkła... Kawiamia Zz czarną 

służbą.. W arabskiej jadłodajni leży 
się na tapczanach pełnych poduszek 
podczas gdy muzykanci na dziwnych 
rzępolą instrumentach.. Nargileh tuż 
pali się na tacy suto "pokrytej cyze- 
laturą egzotyczną... 

Ot, i zechcialo mi się: nieprzepar- 
cie — Południowego Wschodu, Le. 
wantu, słońca, co pali, błękitu, ca 
upaja... 

— Zrozumiałe! — potwierdził ktoś. © 
— No i wielka rzecz! — mówił da- 

lej pan Emil. Jedna, ałe długa zimo- 
wa noc w wygoirym przedziale eks- 
presu. Mknie się mimo miast, których 
tylko nazwy przelatują, zda się, za 
wagonowemi szybami: Dijon, Lyon, 
Avignon, Arles... A oto i morze о- 
gromne pod fjoletowawem niebem; 
Kipi ciżba ludzka po wąskich ulicach; 
bielizna suszy się po balkonach; ster- 
ty ryb, pomarańcz, warzywa; nie z 
prawdziwego zdarzenia ilość kotów i 
i psów; pait.. 

Marsyljal 
Gdy się wdrapać na otaczające ją 

wzgórza i stanąć przed portykiem 
Notre Dame de ła Garde, —co za 
przestwori A tam, z tego morskiego 
przestworu co za widok ra ten świą- 
tyniowy gmach z potężną, złółą  fi- 
gurą Matki B 

głuszają je, tak, zagłuszają syren 
statków pod fiagą wizynkich Sdkn= 
światła. A gdy stanąć na Quai des 
Belges — pytać siebie trzeba czy się 
jest jeszcze w Europie. Murzyni, Ara- 
bawie, pijaci marynarze amerykańscy... 
Zaś kiedy wiatr północny nie uderzy 
w to południowe miastol IŚĆ nie spo- 
sób po szerokiej pryncypalnej Canne- 
biere... Wicher bajsczny wprost zmia- 
ta przechodniów... 

Późnym wieczorem odchodzi sta. 

oskiej na szczycie wige , ży! Dzwony biją w mieście— ale za- 
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* przedsiebiorstw, ktore mają być zba- 

_" wyczerpują wskazówki co do mery" 
- torycznych uprawnień komisji ankie- 
_ towej, określając niejako zakres jej 

działań w kierunku pionowym. W kie: 
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" koszty produkcji, 

cen wyrobów jest wyraźnie dla ko- 

KURIER GOSPODARCZY 
dach przemysłowych, które się dobro- 
wolnie zgodziły na badanie. Celem 
ankiety było ustalenie stopnia mar- 
notrawstwa w przemyśle amerykań: 
skim, wkeze nd ładniej 

i kosztów produkcji oraz wy- mego planu produkcji i dokładnej 

g od ak dk Jak kontroli jego wykonania. Wyniki an- 
szereg podobnych komisyj powojen- kiety Hoower'a miały przemawiać do 
wych zagranicą rozpoczęła pracę od przekonania swoją oczywistością, po- 

gruntowego przygotowywania sche- legać na perswazji. Wykorzystanie о- 

matu badań, które ma rozpocząć, Z siągniętych i opublikowanych wyni- 

chwilą przystąpienia do zbierania ma- ków pozostawione było swobodnemu 

terjału faktycznego w poszczególnych rozwojowi wypadków. ‚ 

przedsiębiorstwach postępować ' się Polska ankieta obecna zorganizo- 

będzie według zgóry ustalonego wzo- wana jesł na podstawach publiczno- 
ru. Pracę nad schematem-kwestjonar: prawnych; zbadanie marnotrawstwa w 

. juszem mają być zakończone w pierw» przemyśie będzie musiało być prze- 

szych dniach marca, Dostosowany on prowadzone możliwiwie skrupulatnie, 

będzie, oczywiście, do cełów, jakie lecz jednocześnie z baczną troską o 

stały postawione komisji. O ile za- ustalenie. w jakim stopniu wpływa 

ania np. niemieckiej komisji ankie- ono na «ształtowanie się cen — cen- 

* towej, powołanej w kwietniu 1926 r., tralny problem badań Komisji Ankie- 

określone są przez ustawę wyłącznie towej. Ponieważ zadaniem jej jest 

w jej tytule: «Komisja do badania przedstawienie konkretnych wniosków 

warunków produkcji i zbytu niemiec- dla Rządu w zakresie polityki gospo- 

kiej gospodarki», cele, stojące przed darczej w odniesieniu do produkcji, 

maszą komisją ankietową, zostały о- widoczna jest dalsza różnica w sto- 
krešlone nieco bliżej. sunku do ankiety Hoower'a, która 

Ust 1 art. 1 rozporządzenia ograniczyła się do stwierdzenia fak- 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 (ÓW: Wreszcie zaznaczyć należy, że 

grudnia 1926 r. mówi, że custanawia tamta ankieta badała poszczególne 
"się komisję ankietową celem zbada: przedsiębiorstwa wyłącznie ód wew- 
nia waruaków i kosztów produkcji o- "412 jako organizm, działający sam 
raz wymiany w tych gałęziach go- w sobie i powiązany ops SWO* 

spodarstwa narodowego, które okteś- Je wydziały pa ad si A 
li Rada Ministrów w drodze rozpo- JAY c dacie: . 

14 stycznia r. b.), ustala 14 rodzajów lenie wpływu jogólnych warunków €- 

konomicznych na działałność poszcze- 
gólnych przedsiębiorstw, czyli zbada- 
nie nici, wiążących te przedsiębior- 
stwa ze światem zewnętrznym. Po ze« 
braniu, począwszy od połowy marca, 

Zadania komisji ankie- 
towej. 

Komisja ankietowa badania wa- 

dane. Wydanie w miarę potrzeby 
dalszych takich rozporządzeń leży w 
sferze możliwości prawnej, jest jed- 
mak mało prawdopodobne ze wzglę- 
du na półroczny okres prac komisji. 

: otrzebnych danych statystycznych 
„ Ustęp 2 artykułu 1 brzmi: <ko- Komisja będzie musiała przystąpić do 

misja ankietowa przedstawi rządowi Opracowania wniosków /i sprawozdań 
wnioski, zmierzające do racjonalizacji 
produkcji i wymiany oraz do obniże- 
mia cen wytwarzanych dóbr gospo- 
Mlarczych». Dwa przytoczone ustępy 
pod względem zakreślonych zadań 

w myśl! wskazanych powyżej wytycz- 
nych. 

(„Przemyst i Handel“). į 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— (o) Zyski przedsiębiorstw 

leśnych. Związek przemysłowców 
leśnych w Wilnie powiadomił naczel- 
nika Ill urzędu skarbowego, że po 
dokładnem zbadaniu zyskowności w 
przedsiębiorstwach handlowych i prze- 
mysłowych leśnych za rok 1026, wy- 
jaśniło się, że przeciętny procent do- 
chodowości w rozmaitych gałęziach 

runku poziomym, organiczającym za- 
kres badań komisji do pewnego tyl- 

„wycinka istniejących cbok siebie 
fi gospodarstwa narodowego, 
miarodajne jest wspomniane rozpo: 
rządzenie Rady Ministrów. przemysłu leśnego był  nasiępujący: 

Zakres prac komisji ankietowej 1) eksport materjałów drzewnych 3— 
jesi szeroki (liczne gałęzie przemysłu) 4 proc., 2) eksploatacja lasów — 12 
i wszechstronny, gdyż badać ona bę* proc., 3) składy — 10 proc., 4) tar- 
dzie ogólne warunki ekonomiczne, za- taki — 5 proc. 
równo produkcji, jak wymiany, w ja- — (o) Egzekucje za zaległe 
kich nasz przemysł pracuje, oraz podatki. Urzędy skarbowe otrzyma- 

przyczem posta: ły nakaz przeprowadzenia przy pomo- 
zmierzających do cy jaknajosirzejszych środków egze- 

i obniżenia kucji u tych podatników, którzy zale- 
gają z podatkiem cbrotowyta za rok 
1025 i z podatkiem dochodowym za 
rok ubiegły. 

— Podział sum  przeznaczo- 
nych na pomoc dla dotkniętych 
klęską nieurodzaju. Na wniosek p. 
wojewody Raczkiewicza, Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej wyasygno= 
wało sumę dziesięciu tysięcy złotych 
tytułem zaliczki na poczet .20.000 zło- 
tych na pomoc dotkniętym klęską 
nieurodzaju. 

wienie wniosków, 
racjonalizacji produkcji 

misji przepisanym obowiązkiem. Dla 
wywiązania się z tego zadania zwró- 
ci ona specjalną uwagę na zbada- 
danie. samych procesów fabryka- 
«cji, organizację przedsiębiorstw i 
metody kalkulacj. Z drugiej strony 
działalność Komisji Ankietowej zbliża 
sie do metod, zastosowanych w 1921 
roku w Stanach Zjedn. przez Komi- 
sję Hoower'owską, której wyniki zo- 
stały u nas specjałne spopułaryzowa- 
me przez przeilomaczenie na język Pan Wojewoda dokonał podziału 

olski raportu tej Komisji. Różnicejsą tej sumy między powiaty województ- 
jednak widoczne i warto je podkre- wa Wileńskiego w sposób następu- 
Ślić. jący: dla powiatu Braslawskiego— 
> Ankieta Hoower'a była podjęta 4:000 zł, Dziśnieńskiego—1500 zł., 
przez zrzeszenie prywatno-prawne i Święciańskiego — 2500 zł, P. staw- 
była dokonana w działach i zakła- skiego—1.500 i Wilejskiego 500 zł. 

tek. Przez calutką noc dął wicher, że Z Tunisu już to widać, Ma się w 
nosa nie wytknąć na pokład. llu się dali przed sobą, na niedużem wzgó- 
ludzi pochorowało?. Sporo. Dopiero rzu... parę jakichś jasnych budowli 
Uciszyło się przed samem, południem pod b:mniarem szafirowego nieba... 
następnego dnia — a już drugą noc Oto co zostało po jednej z najwię: 
tnieliśmy całkiem spokojną. kszych oagi metropolij świata. 

Około mniej więcej 5 rano ukazu- Tramwajem jedzie się elektrycznym 
lą się, hen, w wielkiej jeszcze oddali do... ruin Kartaginy! Wagony obszer- 
pierwsze światła na Afrykeńskim lą- ne. Pełno w nich arabskich wieśnia- 
dzie. Aż i wpływamy niepostrzeżenie ków z workami, koszykami. Siedzą, 
do tak zwanego „jeziora* Tuniskie- milczą i ćmią tytoń. Jedzis się przez 

„Po przez mgłę poranną widać już avenue Jules Ferry, potem okrąża się 
doskonale mknące wagoniki kolejki port, potem przecina się lagunę El- 
tlektrycznej, białe budowle z płaskie" Bahira... 
mi dachami, niskie kopuły —ot, i — Rachunek dla patia jamontal-— 
Ucielešnia się wizja orjentalna z pa zawołał w tej chwili przeciskając się 
tyskiego meczetu. tuż przy nas jeden ze służących dą 

Nasz „Gouverneur General Gróvy* do drugiego. 
przybija do debarkaderu. Staje. Rzu- Jednocześnie też zagrzmiały uniso- 
<a się na nas tłum tragarzy ciemno- no prosto nam w uszy: skrzypce, for- 
Skórych i wyrostków; pisk, rwetes, tepjan, wjolonczela i melodykon. 
urwanie głowy. Potem rwą z kopyta H słas uczynił się nieopisany. 
małe koniki, poprostu „Kuce arab- — — Z Tunisu ao miejsca gdzie była   

  

„ Skie*, niesłychanie ogniste, brzęcząc Kartagina—jął krzyczeć w niebogłosy 
, ta zabój dzwoneczkami... I oto już pan Emil — jedzie się około pół go- 

Czysto europejska, przed-miastowa dziny. wesoleńka stacyjka kolejowa, 
Avenue. błękitno-żółta. Palmowa aleja prowa- 

Jesteśmy—w Afryce, dzi do katedry mimo paru hoteli i 
+ Tu mówiący uczynił pauzę. Jakby paru wi! w bizantyjskim stylu... 
la komendę, ciśnięły skądś Spoty, — W jakim? krzyknął ktoś przez 
biały balonik, padł na sam środek na- stół. 
Szego stołu, odbił się o butelkę, pod- — W bizantyjskim. Katedra dwie” 
koczył, opadł — i pękł z trzaskiem ście lat temu zbudowana, Pod wez- 

Wcale głośnym. waniem św. Ludwika. Dookoła niej 
* odkopują właśnie ślady, tak ślady... 

minionej wspaniałości Kartaginy. Trc= 
Incydent tak błahy nawet nie zbił chę murów, trochę kamieni — dwie, 

z tropu pana Emila. trzy kolumny z marmuru... 
— Po Rzymie i Atenach — rzekł Tu powiedziała coś panna Ewelin- 

Usuwając z talerza spory kawał ba- ka, lecz faktycznie zdołało dotrzeć 
nikowej gumy — po Rzymie i Ate- do naszych uszu jedno tylko imię: 

hach starożytnych pozostały monu- Salambo. 
mentalne zabytki i ślady; ze stato- — Tak, tak!.. pośpieszyłem pa- 
dawnej Kartaginy nie zostało nic pra- twierdzić. ; 
wie. — ©О takl—dorzucił ktoś, 

R AL w sprawie warunków stu- 

bardziej ożywionym karnawale. 

SŁ OWO 

Holaudia 35015 360,05  358,25 : ° 
Londža 4350 4302 4340 Wysiedlenie k 
Nowy-Yodk || 895 ! : Е . 
PARE. 35,08 _ 3517 34,09 Dnia 1 marca r. b. na mocy decyzji 

Gd 28 8 Mm Szwajcąrja 172, k , W KE i 1628 12550 12607 Daukszty ks. Konstantego Szymaszysa, 

— (©) Pryszczyca w pow. Wi- Włochy 39.33 39,43 3923 
leńsko.Trockim. Władze weteryna- Metropolity Wileńskiego z przedstawieniem 

ryjne pow. Wileńsko-Trockiego ujaw- „ 
niły w maj. Huta własność p. 
Wagnera masową epidemję pryszczy- 
cy wśród bydła, umieszczonego w 0: 
borach dla wypasu. Obecnie choruje 
osiemdziesiąt sztuk. Chore sztuki zo- 
Stały jzolowane oraz zostało wydane 
zarządzenie zabraniające wywożenie 
bydła z rejonu gminy Solecznickiej. 

Jednocześnie z tem w Zarzecza: 
nach gm. Rudomińskiej zachorowała 

Papiery Procentowe 

pr. pożycz. konw. 60,— 69,25 
Dolarowa 85,25. 
Pożyczka kolejowa 101.50 
8 proc. pożyczka konw. 98,—, 
4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 52,— 52.40. 
8 proc. warszawskie złotowe 75,— 73,— 
5 proc. warsz. złotowe 60,75 61.25 
4,5 proc. warsz. złotowe 56.— 
6 proc. obi, m. Warszawy 1915-16 r. 30.25. 

stosował się do odnośnych zarządzeń, 

wobec niego postępowanie prawne. 

ks. SzymaszyS pochodzi z terenu Republiki 
dającym praw stałego pobytu w Polsce, 2) 
uciążliwym, którego działalność i pobyt 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 2 marca 1927 r. przewidzianym w art. 11 powołanego rozpo! 

do Republiki Litewskiej. kilka koni. Wobec istniejącego po- Banknoty. 
dejrzenia, że konie te chore są na Dolary St. Zjedn. 8911/4 8,90*/4, Powyższa decyzja została wykonana 
nosaciznę, na miejsce wyjeżdża po Złoto. 
wiatowy łekarz weterynarji. Ruble 4,71 i pół 4,70. 

Czasu na zlikwidowanie spraw osobistych i GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 marca 1927 r. 

Dewizy i waluty: 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 47.00. 46,00 
Listo LN, dzony z zachowaniem względów należnych 

    

  

   
   

1 Spra. Kupno. dlony z terytorjum Rzeczpospolitej Polskiej. Si "302 86 890  Wil.B. Z. zl.100 41.50 Eni a kóz oai 
że mienie ks. Szymaszysą przewiezione zosta 
furmankach dostarczonych przez parafjan. 

K R £B N i K A Zgodnie ze sporządzonym przez 
— p. Komisarza rządu na m. Wilno pla- 
ZWARTHK MIEJSKA nem przemeldunkowym prace Komisji 
3 Dziś - Wsch, sł. o g. 6 m. 19. — Uwadze właścicieli silni- Obywatelskich zostały z dniem 1 mar- 

=, TAG ków elektrycznych. Wydział Ele- ca ukończone i okazało się, że sze- 
Kunegundy. Zach. sł. o g. 1T m. ktryczny Magistratu miasta Wilna po- reg osób nie złożyło swych dokumen- 

S 2 wtórnie podaje do wiadomości wszy* tów celem przemeldowania oraz stwier- 
dzenia obywatelstwa. Magistrat m. 
Wilna zawiadam'a, że w myśl zarzą- 
dzenia p. Komisarza Rządu na m. Wilno 
wyznaczony został dodatkowy termin 
do dnia 15 marca, w ciągu którego 

stkich abonentów, posiadających sil- 
niki elektryczne, że w pierwszych 
dniach miesiąca bieżącego ulice: Wi- 
toldowa, Fabryczna, Grodzka, Popław- 
ska i Kopanica oraz w końcu mie" 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
t Meteorologįji U. S. B. 

z daia 2 —ilI 1927 r. 

Cišnienie j 761 

ze siąca biężźącego ulice: Zarzeczna, Po- wszystkie osoby które dla jakichkol- 
> | 0 locka, Popowska, Bialy zautek i Fila+ wiek przyczyn nie zostały jeszcze 

Е recka przechodzą na prąd zmienny, wciągnięte do odpowiednich rejestrów, 
Opad za si a wobec czego silniki prądu stałego winny zgłosić się do Komisji Obywa- 
bę w us muszą być zamienione na silniki prą- telskich, celem przemeldowania się 
Wiatr j Południowy. du zmiennego. Wydział Elektryczny oraz złożenia swych dokumentów dia 
przeważający dostarczyć silników abonentom nie ustalenia przynależności państwowej. 

U wag i: Pochmurno. Gęsta negła. może--abonenci powinni zakupić sami. 
Minimum za dobę — 10C. Tendencją baro- = — Wilja lada dzień ruszy. Sza* 
TONER. lejące ostatnio mrozy od kilkunastu 

swego repertuaru. 

noc» — Lengyela. 

— Program — stacji 

1 meteorologiczny. 

ward Nehring. 

ścicki. 
18.00. Transmisja muzyki tanecznej. 
18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. IX-ia lekcja kursu elemen- 

tarnego języka augielskiego. Lektorka p. Me- 
mi Gardiner. 

19.30—19.45 Komunikat rolniczy. 
‚ 19.45—20.10. Odczyt p. t. <Zęby a zdro- 

wie» — wygł. lek. dent. Klein (dział <Hi- 
giena i medycyna»). 

20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty. 

20.30. Koncert. Na zakończenie sygnał 

KOŚCIELNA. już dni spadły zupełnie, a termometr 

go Sakramentu. Zarząd Katołickie Wkrótce stają ostatnie lody tamu- 

siąca odbędzie się w Kaplicy Serca nieczność bacznej obserwacji, by wo- 

tu, która się rozpocznie o godz. 4eej Władze administracyjne powzięły 

— Komitet budowy kościoła policji rzecznej bacznie czuwa nad | 

miiet Budowy kościoła Serca Pana ne porozumiewają się z władzami 

nymi. 

nym i artystycznym rozpoczętej w ro< dokonają podminowania i rozsadze- 

w bieżącym sezonie budowlanym. WOJSKOWA. 

rzeźoiarza - architekta $. p. Antoniego 

Spektor armji gen. Fara wyjechał do Aa is Wykonawcy: Po- 

URZĘDOWA. Ejszyszek pow. Lidzkiego. art. Opery Warsz. (śpiew), Pawsł Lewicki 

kontrola skarbowa przystąpiła do re- we Laówia. Dala 26 stycznia b. r, ca. dniu propagandy, [organizowanym 

. wskazuje na szybkie zbliżanie się 
— Adoracja Przenajświętsze_ wiosny. 

go Związku Polek przypomina, iż jące Wiiję. 
4-go bm. jako w pierwszy piątek mie W związku z tem nasuwa się ko- 

Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) dy ruszyły normalnie i nie spowodo- 
adoracja Przenajświętszego Sakramen- wały możliwych katastrof lub zalania. 

i pół, a zakończy iblogosławieństwem już odpowiednie zarządzenia wstępne. 
Przen. Sakramentem o godz. 7 i pół. Specjalnie utworzony posterunek 

Serca Pana Jezusa. Jak się dowia- bezpieczeństwem. 2 O MAZ OWI 
dujemy, ukoństytuował się już Ko- _ Już obecnie władze administrycyj- 

Jezusa i statut swój przedłożył do wojskowemi, opracowując plan dzia” 
zatwierdzenia władzom adtministracyj- łania na wypadek nagłego ruszenia 

wód. 
Zadaniem Komitetu będzie wykoń- Do pracy zostaną powołani sa- 

czenie pod względem  architektonicz- perzy, którzy w razie konieczności 

ku 1913 budowy kościoła przy zbiegu nia tam. 
ulic Archanielskiej i Wiwulskiego — Wilno może być spokojnie, 

Jak wiadomo kościół ten budowa- 
ny według projektów znakomitego — Wyjazd inspektora armji 

> „ W dniu dzisiejszym in- 
Wiwuiskiego z braku funduszy nie i : Izy 
został całkowicie ukończony. Rudnik pow. Wileńsko-Trockiego i większona orkiestra P. R. pod dyr. Józefa 

Oamińskiego, Helena Zboińska-Ruszkowska, 

— Kontrola skarbowa w Ko- AKADEMICKA (tort.). 

misarjacie Rządu. W tych dniach — Akademickie Koło Wilnian _ T„Program radjowy w daiu 4 mar- 
wizji poszczególnych referatów Urzę: : : ę rzez Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku 
du Komisarza Rządu na m. Wilno, na zebraniu organizacyjnem zostało trzeleckiego, w dniu 4 marca b. r. o godzi- 

zawiązane «Akademickie Koło Wil- nie 20.00 zostanie nadany następujący pro- w celu skontrolowanie wpływu opłat ZAWią Twowie Gd iest gram. Długość fali 350 Joi Godz. 000 
{етр! h d d- Nian» we Lwowie. Celem jego jes Br : Ei 

stempiowych za podania, pošwiai a p łodzieży wileński elekcja «Związek Strzeiecki, jego podsta- 

czenia i t. p. Rewizja potrwa parę Zlednoczenie młodzieży wileńskiej; wy jdeosogiczne, cele i zadania» — wygło- 
dai, studjującej na wyższych uczelniach si red. Bolesław Wšcieklica. Godz. 20.20, 

Iwowskich. Koło udziela wszelkich Prof. Kontorowicz Aleksander — skrzypce 
z akompaniamentem fortepianu. 1) Bach — 
«Arja», 2) Moniuszko-Kontorowicz — «Ко- 
zak», 3) Wieniawski — <Kujawiak». Godz. 
20.40. Prof. Adam Ludwig (śpiew). Dwa 
hymny wolności. 1) «Polsko, z Tobą słoń- 
ce świeci», 2) «Wznieś orie, lot swój». Wan- 
da Hendrichówna (śpiew). 1) W. Żeleński — 
Z «Nocy letnich», 2) St. Niewiadomski — 
<Pieśń wieczorna». Godz. 21.05. Produkcja 

djów we Lwowie. Adres: Lwów, Po- 

— Tak, niezawodnie tak! — krzy- litechnika. 
knął na całe gardło pan Emil zagłu. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
szając tryumfalnie muzykę, gwar roz- — (t) Okres wydawania zasil- 

c: powo piski Anais ków dla w: został 
aloników, brzęk talerzy, szum śmigła przedłużony. Na mocy rozporzą: & zaa 

zwarjowanego wentylatora u sufiłu, a Hzenia Pana Prezydenta Respubliki war wwani „liryczne a obrona narodo- 
nawet huczne toasty dobywające Się sześciotygodniowy okres zasiłków 21.20. Wanda Hendiichówna i prof. Adam 
z po za drzwi sąsiedniego gabinetu. gją bezrobotnych, wydawanych na za- dode % (Ge) <Pieśni [udowe i djalogi». 

2 Tyle tež—rzeklem — а то%е 1 вафие ustawy о zabezpieczeniu na Щ'_:у-рсе.;О.ШРг:Х. Kra a 
mniej jeszcze zostaje choćby po naj- wypadek bezrobocia w sezonie mar- ki warzysz. fortepianu) 1) Różyc- 

ki — <Nocturm, 2) S tte — <Tani 
twym zimowym 1026—27 raku prze- ZE A 

Na skutek wytworzonego stanu rzeczy Wojewoda Wileński, zważywszy, że: 

— Popołudniówka w Teatrze Pol- 
skim. W sobotę o g. 5-ej pp. grana będzie 
ciesząca się wielkiem powodzeniem <Wiel- 
ka księżna i chłopiec hotejowy; w niedzielę 
zaś og. 3 m.30 pp. wspaniała <Płomienna 

RADIO. 

warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

1530—17.30. Program |1-go radjowego 

‚ 17.00—17.25. Odczyt p. t. <Przygotowa- 
nie rozsad warzywnych» — wygłosi p. Ed- 

17.30—17.55. «Wśród książek», najnow- 
sze wydawnictwa, omówi prof. Henryk Mo- 

siędza agitatora. 
Wojewody Wileńskiego Starosta Święciański 

wysledlił z terytorjum Rzeczypospolitej do Republiki Litewskiej proboszcza para fji 

Przed dwoma miesiącami Minister W. R.i O. P. zwrócił się de Arcybiskupa 

konieczaości przeniesienia ks. Szymaszysa 
którego działalność agitacyjno-nacjonalistyczna na granicy Państwa jest szkodliwa, do 
jednej z paraflj, położonych zdala od granicy litewsko-polskiej. Ks. Szymaszys nie za- 

prosząc, by władze państwowe zastosowały 

1) 
Litewskiej I jest cudzoziemcem, nie posia: 
że jest cudzoziemcem w wysokim. stopniu 

w Polsce są sprzeczne z bezpieczeństwem 
państwa, postanowił na podstawie punktu b. art. 10 rozporządzenia Piezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 13 VIII 1926 r. o cudzoziemcach — wydalić ks. Szymaszysa trybem 

rządzenia z granic Rzeczypospolitej Poiskie 

w dnlu 1 marca r. b. Zastępca Starosty 
Święciańskiego udał się w towarzystwie ks. dziekana święciańskiego do Dukszt, gdzie 
zakomunikował ks. Szymaszysowi decyzję władz państwowych i udzielił odpowiedniego 

majątkowych oraz przekażanie aktów para- 
fjalnych ks. dziekanowi. Po dokonaniu tych czynności ks. Szymaszys został odprowa- 

stanowi duchownemu do granicy i wysie- 

Od osoby, która była obecna przy wysiedlaniu ks. Szymaszysa dowiadujemy się, 
ło z Dukszt zagranicę na czterdziestu pięciu 

Dodatkowy termin przemeldowań, 
Po dniu 15 marca komisje zostaną 

zlikwidowane, a winni niezgłoszenia 
się w dodatkowym terminie pociągnięc 
zostaną przez p. Komisarza Rządu 
do odpowiedzialności. 

Jednocześnie Magistrat podaje do 
ogólnej wiadomości, iż osoby którym 
obywatelstwo zostało stwierdzone wine 
ny się zgłaszać po odbiór poświad- 
czeń dla siebie oraz swych dzieci do 
Komisji Obywatelskich do dnia 1-go 
kwietnia, gdyż po tym terminie uzy- 
skanie dowodu osobistego na podsta- 
wie poświadczenia obywatelstwa bę- 
dzie utrudnione ze względu na likwi- 
dację akcji sumarycznego stwierdzania 
Obywatelstwa i przekazania aktów do 
archiwum miejskiego. 

(TSRS INTEL ZERAOKOAO GETORZRRETA SWĄ WSZY TTPOZEWE OTO DEC SOOWEEORESZCE 

wodzenie na naszej scenie, Teatr Polski w 
pracy bieżącego sezonu traktuje «Uśmiech 
losu> jako tundament żelazny przy budowie Panu Kodziowi z Dziennika Wileńskie- 

go radzi się przeczytać wczorajszą Gazefę 
Warszawską Poranną. 

hiszpański», 3) Dworzak — <Humoreska», 
4) Chopin — Walc Cis mol. Godz. 22.00. 
Wanda Hendrichówna (śpiew). St. Moniu- 
szko. Recitativ i cavatina z opery <Halka», 
Wanda Henddchówna i prof. Adam Lud- 
wig (Śpiew). Duet z opery «Halka» — akt 
1—szy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Samobójstwo. We wsi Nowe Piet- 
ryszki gm. Widzkiej powiesił się 67-letni 
Zygmunt Kozłowski. Przyczyna samobój- 
stwa—choroba umysłowa. 

— Aresztowanie fałszerza. W nocy 
na 1 b. m. aresztowano byłego rachmistrza 
Obwodowego Biura Funduszu Bezrobocia 
Henryka Salmanowicza, który w dn. 11 
rudn. 1926 r. po sfałszowanemu czeku 
anku Gospodarstwa Krajowzgo podniósł 

1009 zł. gotówką. Aresztowany do winy 
sfałszowania przyznał się. 

Ofiary. 
— Tusik Kozierowiki na nędzę wyjąt- 

kową zł. 15. 
— P. Dzierdziejewski na nędzę wyjąt- 

kową zł. 5. 
Bezimiennie ną nędzę wyjątkową 

2.50. 
— Bezimieanie na żłobek im. Marji—10, 

na Chleb Dzieciom — 10, na nędzę wyjąt- 
kową — 13. 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Cudowny obraz Najśw. Ma- 

rji Panny Kodeńskiej. Na wniosek 
JE. biskupa podlaskiego ks. Przeź- 
dzieckiego, Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej zdecydował, ażeby cudowny 
obraz Najświętszej Marji Panny Ka- 
deńskiej znajdujący się w chwili o- 
becnej w Kaplicy ma Zamku, w jesie- 
ni ub. r. został zwrócony parafji, do 
której należy ed kilkuset lat, tj, Ko- 
deniowi n. Bugiem. 

Równocześnie Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej wyraził życzenie, od- 
zaaczenia chłopów unitów, którzy 
położyli wybitae zasługi w walce w 
czasie prześladowania przez moskali 
Kościoła katolickiego w b. gub.rnji 
Caelmskiej i ma Podlasiu, krzyżem 
«Polonia Restituta». 

  

— Zapomina pan — pośpieszyła głużony zostanie do dziesięciu mie- 
  

wtrącić ciocia Rozpędowska — o do- gi 
brym tuzinie zaręczyn, jeżeli nie wię- 
cej. 

Na to panna Ewelinka zaczerwie- 
niła się okrutnie. 

Automatycznie wszyscy bezrobot- 
ni, którzy wykorzystali już zasiłki bę: 
dą mogli otrzymywać je nadal. 

Tedy ktoś, ralując sytuację, rzekł: ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Nie trzeba brać zbytnio do  — U Techników. W piątek dnia 

serca zmiennych losu kolei np. takiej 4 b. m. o godz. 8 wieczór inž, E. 
Kartaginy. Lecz nie dziw! Młodzież Rouba wygłosi odczyt: „Chłodnictwo 
posiada szlachetną i ujmującą wrażli- nowoczesne i jego znaczenie dla go- 
wość duszy, My, starzy, schylamy Spodarki miejskiej, @а przemysłu i 

= rezygnacją głowę pod popielcowe handlu”. Wejście na odczyt bezplatne. 
loroczne popioły dząc się koinie 

na obracanie się "Ph tego, co Z TEATR i MUZYKA, 
prochu powstało. 

Słowa te, pełne dostojnej powagi 
a wygłoszone z piękną w głosie in: 
tonacją, przyjęto z ogólnem uzna- 
niem. 

szym i dotąd 

— «Reduta» na Pohulance. Premjera 
«Maskarada na poddaszu». Dziś po raz 
pierwszy, komedja w 3-ch aktach Ivo. Voj- 
nowic'a «Maskarada na poddaszu». 

Czysty dochód z dzisiejszego przedsta- 
a wienia przeznaczony jest na prace kultural- 

Ciocia Rozpędowska spójrzała na no-oświatowe Žeikida, Stezeleckiego. 
mówiącego nawet z ikliwem w oczach Pozostałe bilety nabywać można w biu- 
rozrzewnieniem, co zresztą zawsze | ej M. e KA 11) i od g. 5-ej 

5 wypiciu й - ie teatru, 
się zdarzało pa wypiciu porteru ©, Jutro i pojutrze «Maskarada na pod- 

CZ5J: p 
2 S — Ostatni w M. i w 

P.S. W odcinku o Brandesie pozostał <Reducie>. W nadzije o PTM I pi 
wy błąd stojacy = SAR ZĘ Gie występ znakomitego tenora Hryczne- 

тойе mowy o spaleni tok Brande- go Opery Wars iej = 
sa e kilkudziesięcioma dniami, ponie- kiego. A 
waż umarł 19 lutego; tedy winno być: przed W programie arje z oper i pieśni. 
kilkunasta dniami. — <Uśmiech losu» w Teatrze Pol- 

W odcinku zaś o Ławrze pod Moskwą skim. Dziś po raz drugi najnowsza komedja 
powinno być: oprowadzają mnie, nie <opo- Wł. Perzyńskiego <Uśmiech iosu». Komedja 

którą nabywać można po n 

    

ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

niezastąpionym nawozem azotowym 
pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

Saletra Chilijska, 

Barański, Barcikowski i $-ka 
Warszawa, ul, Zgoda 1, Teiefon 131—62, 101—37. 

ajniższych cenach w firmie: 

    
  wiadają mnie». ta ma temat tak aktualny i ogół blisko in- 
  Co się niniejszem prostuje. teresujący, że wróżyć jej można trwałe po-
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Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozasz kolną pomiędzy ludem 
wsł 1 miasteczek, oświecając ten 
lud utrwała 5) granice  iZiem 
Wschodnich | Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś zjej czlonkiem. — (ul 
Zygmuntowska; 22 od g. 6do 8. 

    

Nasiona 
warzyw i kwiatów, Iucernę, koniczy- KB] 
ny, trawy i. wszelkie inne pojne. 

ij Rozmaite preparaty chemiczne prze- 
4 ciw wszelkim szkodnikom roślinnym 
М © łyko i sznury kokosowe poleca 

BAleksander SzyfterB 
E specjalny skład nasion a 
EL Poznań, Wielka nu. MB 

Cennik nasion na'rok 1927 wysyłami$ 
na życzenie bezpłatnie. 

НН 
DRUKARNIA ż 
„ WYDAWNICTWO 
WILEŃSKIE* 
5 Kwaszelnia 23.2 

  

    

     

"
a
ž
 

L 

nm 
rzyjmuje wszel- 

ie A w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące, 

    

STAN CZYNNY. 

1. Kasa i sumy do dyspozycji w Banku Polskim * 
2. Należności w Urzędach Pocztowych 
3. Papiery wartościowć własre 
4. Papiery wartościowe funduszu emerytalnego 
5. Pożyczki weksłowe 
6. Pożyczki na zastaw papierów wartościowych 

7. Diuznicy В 
8. Sumy przechodnie: 

a) rozliczenia międzyokresowe 
b) inne vas") 

9. Zaliczki 

10. Drukarnie 

11. Ruchomości 
12. Nieruchomości,' 

Di
a 

t 
  

„M. GORDON” ТО.^ 

ul. Niemiecka 26. 

  

CENY 
STALE.     
  

TYLKO DZIŚ i JUTRO 

wyprzedaż resztek 
i WYSORTOWANYCH TOWARÓW. 

  

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5).-     2
2
2
2
 
2
2
4
4
 Dziś będzie wy- 

świetlany filmz 

Anons: «CZARNY ANIOŁ». 

„Przemytnik z czarnego wąwozu” 
dramat w 9-cin aktach, W roli tytułowej Bessi Leve. Nad program «Ja chcę do 
domu» komedja w 2-ch aktach. Ostatni seans o godzi 10, W poczekainiach koncerty 
Radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza 
niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w spbo 
4 m. 30. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek seansów: w nie- 
dzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz, 4 i inne dnie o rodz. Ś-tej. 

p. W. Szczepańskiego ‹ 
ty od godz. 3 m. 30 i inne dnie od godz. 

4
4
 

Kasa czynna: w 
я 

а 

+
+
 

  

  

$ TEATR 
+ „Kakadu“ 

Dąbrowskiego 5. 

   

   
si 

w Wileńskim 
Syndykacie Rolniczym 

Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323, 

        

„ DZIS GOSCINNE WYSIĘPY 
znakomitego światowej sławy halucynatora, 
jasnowidzącego 

Uniwersytetu w' Kalkucie 

   
Hi 

159604 

egipcjanina. profesora 

  

+402020000000:6:6:0:6:6 ° . £ + SŁYNNA ję Zginął pies $ | WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
* Suka 10.cio miesięczna. Maść czarna 

podpalana na piersiach i łapach. 
% Wzrost Średni, wysmukła. Nogi Ś 

wyjątkowo długie | cienkie. Łaskawy 
znalazcą zechce psa przyprowadzić / 
lub dać o nim znać, za wynagrodze- $ 

4 niem — Antokol — Holendernia 6 
% Luboński, iub do adm. <Słowa». 4 

BILANS 
POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOSC 

na dzień 1 stycznia 1927 r. ‘ 

42.701 28699 
10.628.856.89 
36 054.808.43 

544 540.88 
22.647.592.02 
2.865.164.71 
31581.730.58 

WAKUTE 

532.800.24 NA 
755 925 99 1.288,726.23 

484.711.38 
343 054.56 

1.118 082 40 
22.729.202 86 

173 887 766.93 
TRO 

  

° 1. Wkłady czekowe 
2. Wkłady oszczędnościowe 
3. Przekazy niezrealizowane 
4, Wierzyciele | 

5. Sumy przechodnie: 
a) rozliczenia międzyokresowe 

b) Generalna Dyr. Poczt i Tel. 
c) inne 

6. Długi hipoteczne 
7. Fundusz amortyzacyjny 

8. Fundusz emerytalny] 
9. Rezerwa za świadczenia Zarządu Poczt i Telegr. 

10. Fundusz zapasowy 
11. Nadwyżka biłansowa 

NEM 
    

› | cia, od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz., 

  

Początek 

o godz. 8.15 wieczór. 

Ceny miejsc od 1 zł. Ф
Ф
Ф
Ф
 

. 
A 

  

prawnuczka Lenorman, ktėra 
wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
it. d. wyzdrowiała; odnawia przyję- 

ul. Młynowa 21 m. 6, REY 
Krzyża, w bramie na schody i   na lewo. 

STAN BIERNY. 

104,196.170.78 
24.639.515 18 
20.787.809.84 

8 307.093.01 

6.225.541.44 
3.167.333.— 
200.578.61 — 9.683453.05 

ИО ВОН W. 174 16683 
951.134 99 
611.519.50 

2.000.000.— 
2 159.539,— 
311 364.75 

    

  

  

    

  

  

  

STRATY. Rachunek strat i zysków za 1926 r. ZYSKI 

1. Wydatki administracyjne: ё 1. Dochody z obrotu czekowego: 

» osobowe 5.411 063.67 a) prowizja - 474 Ai 

1.204421.39 _ 6.615.485.06 b) należność manipulacyjna 506 815.55 
b) rzeczowe : i W Ró c) opłaty za druki 509.437.84 — 1.490.260.24 

9. Procenty od wkładów: 2, R a 4 dis 

a) czekowych 456.204.67 b) depozyiowa 116 586 82 
b)  oszczędnošciowych 1.451.599 43 — 1.907 804.10 c) zleceniowa 50 994.06 621.80287 

2 : ; 3. Odsetki od požyczek wekslowych 2 638.571.88 

3. Przydział m BRP. nieruch ismehom. ŻA e 4. Odsetki od pożyczek na zastaw pap. wartość 496 454,90 

4. Odpis wątpliwych wierzytelności оя 5. Odsetki od papierów wart. własnych 8 2.994.737.93 
5. Różne- 174.184.79 6. Różne inne odsetki й a 1 279681.95 

i i ja Zarządu P.iT. 2000000.— 7. Zysk na kursie papierów wart. własnyc „404 

„Tu es A ^ 371.364.75 8. Dochód z nieruchomości ia 1.319.257 23 
7. Nadwyżka bilansowa . S 9. Różne * 152.390.94 

11 872.568.78 ‚ 11 872568 78 
Tara p 

Prezes KA Rewizyjna: Ra Dyrektor 

i czędnościowej rzewodniczący: St. Lipiński. Centralnej Księgowości Pocztowej cf kk I Członkowie: (—) Dubieński. (—) W. Góra, 

ŁEON DAUDET. 

2) KREW WŚRÓD NOCY. 
Rozdział VIII. 

Gniazdo źmij. 

Spokój duszy Tressana był tak 

głęboki, że nie zdołała go zachwiać 

omyłka sądowa, która wtrąciła go do 

więzienia; oddawał się on--pracy ha- 

ukowej, zapominając "o  oskarżeniu 

ciążącem na nim. 

Tymczasem sprawa jego nadal 
podniecała umysły całego miasta. 

Nieoczekiwanie, na skutek artyku- 
łów w «Petit Parisien», a przede- 
wszystkiem w odpowiedzi na rozmo- 
wę telefoniczną Maufre'a z Paryżem 

minister rozkazał telefonicznie zarzą- 
dzenie rewizji w mieszkaniu Clavisse'a 
iw gmachu policj. Nie odniosły 
skutku niejasne perswazje Maufre'a, 
obawiającego Się podstępu ze strony 
Cavalcata. Rozkaz był wyraźny, nale- 
žalo spełnić go natychmiast, zacho- 
wując zupełną tajemnicę. Clavisse, 
który przysłuchiwał się tej rozmowie, 

korzystając ze śwej potajemnej linji 
telefonicznej, był oszołomiony tym cio- 
sem, nie tracąc jednak czasu zabrał 

się do ukrywania tego co ukryć na- 

leżało. 
Dowiedziawszy się o nakazanej 

rewizji, Desarnaud był bliski zemdle- 
nia, Clavisse był w.oczach jego uo- 
sobieniem siły policyjnej, bez ktorej 
sprawiedliwość nie może się obejść, 
z którą zręczny sędzia śledczy poro- 
zumiewa Się z łatwością — jak to 
miało miejsce w sprawie La Pochelle. 
Poza tem wiedział on, że Ci<visse był 

(—) Jan Fiat, 
(—) Dr. Józef Kulikowski. 
(—) Michał Schneider. 

  

człowiekiem obytym, mściwym, znają: 
cym wszystkie tajemnice ' polityczne, 
administracyjne i prywatne mieszkań 
ców Lugdunu. Nawet silay Loyassat 
schylił przed nim głowę. Po _ kilku 
chwilach namysłu sędzia udał się do 
prokuratora, RY 

Desarnaud miał wyraz niezwykle 
skwaszony, gdy rzekł wchodząc: 

— Ten rozkaz jest typowy dla 
Paryża. Jest -absurdałny. Rewizja u. 
Clavise'a pozbawi nas  najcenniejszej 
pomocy policji. Co do mnie, odma- 
wiam stanowczo wypełnienia go. 

— Ależ, ależ mój drogi, — rzekł 
Maufre — nie będzie pan stawiał nas 
w tak trudną sytuację! : 

— Wszakże tu chodzi o moją 
skórę, — zawołał sędzia z taką trwo- 
gą, że aż zadrżał cały. 

— Jest to pański obowiązek. Pań- 
skie stanowisko zarówno jak i jmoje 
nie jest pozbawione przykrych stron. 

Jednak Desarnaud nie dał się 
przekonać i nastawat tak długo, 
aż Maufre zmuszony był do ustęp- 
stwa, 

— A więc mój drogi, pozostaje 
nam jedna droga: będę panu towa- 
rzyszył razem z pańskim sekretarzem, 
W ten sposób odpowiedzialnośćjtylko 
i wyłącznie na mnie spadnie. Niechże 
łaska Boska uczyni tak, byśmy nie 
znaleźli nic kompromitującego nasze- 
go szefa bezpieczeństwa. Zaczynam 
wierzyć, że ten Tressan jest prawdzi- 
wym czarownikiem, który na nas 
wszystkich czary zsyła. 

— Cavalcat zapewnie wie coś nie- 
coś o tej sprawie... dedał ironicznie 
Desarnaud. 

Prokurator, sędzia śledczy j sekre- 

tarz znaleźli Clavisse'a oczekującego 
na nich, z uśmiechem na wąskich 
ustach. ; -- 

Maufre wytłomaczył, iż otrzymany 
został z Paryża rozkaz, którego: po” 
wodów nie rozumieli, lecz wypełnić 
go byli obowiązani. Desarnaud miał 
ochotę całą tę sprawę w żart obrócić 
lecz dzikie spojrzenie Ciavise'a zam- 
knęło mu usta. Kazali więc sobie po» 
dać plikę papierów bez znaczenia, 
pośród których była znaczna ilość a- 
nonimów, dotyczących sprawy w La 
Pocholle. Okiem roztargnionem przej- 
rzeli te listy. 

—- Mam jeszcze korespondencję 
Cavalcata. Jest to tajemnica zawodo- 
wa, !ecz jeśli panowie sobie życzą... 

Maufre skinął ręką przecząco. De 
sarnaud podobnym b ł do niedowiar= 
ka, który po wejściu do kościoła ogar- 
nięty został przez strach zabobonny, 
który nie pozwałał mu dotknąć się 
do niczego. Ponieważ znaczenie jego 

mniejsze było od znaczenia, jakie po* 
siadał prokurator, należało więc przy” 
puszczać, iż właśnie przeciwko niemu 
zwróci się złość Clavisse'a. 

Clavisse wyjął już poprzednio ze 
swych szaf i ukrył niezliczoną ilość 
tajemnych raportów, spisy kontiden- 
tów, pomiędzy innemi raporty Julji 
Loisel, Estancelina, Gantaume'a, flaszki 
od środków nasennych, wiadomości o 
spotkaniach Loyassata z panną A- 
rianną, o stosunku Maufre'a z jego 
służącą i wiele innych dokumentów, 
które miały zapewnić spokojny chleb 
na resztę życia szefowi bezpieczeń- 
stwa. 

Rewizja więc odkryła tylko wielką 
ilość rachunków za węgiel, pieczywo, 

28229— Ją 

słodycze (gdyż Ciavisse był łakomy, 
a nawet smakosz), kilka map geogra- 
ficznyc”, plan Lugdunu, spis prywat- 
nych samochodów, i t. p. bezwarto- 
ściowe swistki. Wszystko to została 
zanotowane i ponumerowane. 

Podczas tych poszukiwań, gospa* 
darz mieszkania przybierał wyrazy 
ironiczne i pogardliwe, bębnił palcami 
po szybach, otwierał szafy z ubrania» 
mi, otwierał drzwi do łazienki, śmiał 
się półgębkiem, Po trzech kwadran- 
sach, wizyta była skończona. Maufre 
żywił nadzieję, że oburzony szet poda 
się do dymisji, co uwolniloby miasto 
od niebezpiecznej tej osobistości i 
przekreśliłoby wszelkie obawy na przy- 
szłość, gdyż opieczętowanoby jego 
mieszkanie, w którem prokurator do- 
myślał się istnienia wielu skrytek, za- 
pelnionych szczelnie. Lecz oczekiwa- 
nia jego zostały zawiedzione, Clavisse 
nie wypowiedział nawet żadnej zawo- 
alowanej groźby, któraby upoważnić 
mogła do ostrzejszego wystąpienia, 
zapytał jedynie, czy upokorzenie, jakie 
go spotkalo, będzie ogłoszone. 

— W każdym razie nie przez nas 
—odrzekł prokurator, 

Przy pożegnaniu sytuacja była nie- 
jasna, czy podać mu rękę? Lecz 
Clavisse trzymał swą łapę w kieszeni, 
żegnając tych panów jedynie kiwnię- 
ciem głowy. 

— Piękne wychowanie, zauważył 

sentencjonalnie Desarnaud, gdy wyszli” 

na ulicę. Lecz jak się ułożą nasze 

stosunki służbowe? Nałeży oczekiwać 

stałego sabotażu z jego strony. 
— Stosunki będą takie same, jak 

przedtem, a i sabotować nas nie 
będzie, —odrzekł Maufre. Widziałem 

Wydawca Stanłsiaw Mackiewicz Recakior w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

eny wyjątkowo niskie. 
p 

Obwieszczenie. 
Magistrat m. Wilna podaje dotryczny 

że we wtorek miasta do sprzedania ogólnej 'wiadomości, 

dnia 22 marca o godz. 12-ej w po- 

łudnie przy zaułku Boltupskim w 

domu Nr. 20 odbędzie sprzedaż 

drogą licytacji całego taboru aseni- 

zacyjnego miejskiego, składającego się od godz. 1—3. 

z koni, hermetycznych beczek, pomp, 

wozów, sań, szmelcu żelaznego i in- 

nych rzeczy. 

codziennie od dnia 18.III. 1927 r. 

godz. 9 do 4 popołudniu. 

Magistrat m. WILNA. 

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Z ulicy św. Michafskie: 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P. C., 
Obwićszcza iż w dniu 8 marea 1927 
roku, o godzinie 10ej rano, w Wilnie, 
rzy. ulicy Ostrobramskiej Nr 2 od- 
Będzie się sprzedaż z Jicytacji publicz- 
nej majątku ruchomego Dawida Ku- 
szaka, składającego się z umeblowania 
mieszkania oszacowanego ma sumę 
4.065 złotych na zaspokojenie pre- 
tensji Lejby Trakieniskiego. 

в Komornik Sądowy 
Nr. 4425-VW]._ (-) A. Sitarz. 

Qulne Zekranie 
Bazary Przemysłu Lud. © Gilnie 
spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialneścią, odbę- 
dzie się dn. 13 marca o godzinie 12-tej we dnie w 

sali przy ul. Mała Pohulanka 8. 

Porządek dzienny: 
1. Zagajenię. 
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania 

oraz sekretarza. " 

3. Odczytanie protokołów poprzednich Walnych 
Zebrań : 

4. Sprawozdanie zarządu z działałności za rok 
1925 i 1926 r. 

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
6. Kooptowanie czwartej osoby do Zarządu 
7. Usoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek 
8. Udział w Targu Poznańskim 
9. Wybór 3 członków Rady - Nadzorczej na 

miejsce ustępujących, oraz 3 kandydatów. 

10. Wolne wnioski 

Rada Nadzorcza I Zarząd Bazaru. 

  

ul. Antokolska 74—8, 
Oglądać powyższy tabor można Dabrowski, 

od   

ZDOLNA 

poszukuje 
domach prywatnych, 
znajomość 
ferty.do „Słowa pod 
„Zdolna“, 

  

Przy ulicy 2-giej Szklanej Nr 16* 
do wynajęcia wielki lokal w podwó- 
tzu zdathy na skład skór, mebli lub 
pracownię. 2): lokał na fabrykę mydła, 
lub inne przedsięb. Zapytać u dozorcy   

Młyn elek- 
w cen- 
trum 

ŁYN waoówd 
motorowy w 
Wilnie sprze- 

dam, z powodu 
Dowiedzieć się Mo- wyjazdu tanio i na 
stowa 27 m. 6. dogodnych warunkach 

ZZ Lwowska 7-2. 

| 
  

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty- 

nowana nauczycielka: 
Mickiewicza 45 m. 4“ 

DOKTÓŁ 

D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE | 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. . 

w. 

   

  

    

          

     

  

D o sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 

KRAWCOWA 
szycia w       kacie O. r. 31. 

Akuszerka 
Wi Smiałowska 
przyjmuje od godz.   Na. balu Reduta i Artystyczia w do as A 

Kasynie Oficerskim WZP. Nr 63 

-
 

    zgubiono 
broszkę w kształcie 

| komety z brylanci- 
ków. Droga jako 
pamiątka. Ucaciwe- 
go zualazcę upra- 
sza się o zwrot 
takowej ZA wyna- 
grodzeniem 200 zł 
Garbarska 14 m. 1 

| Rządca rolny 
fat 34 z małą rodziną, 
uczciwy, pracowity, | 
energiczny; % ukoń* 
czoną średnią szkołą 
agronomiczną z 12 
letnią praktyką w 
dużych intensywnie 

prowadzonych maj 4 
kach; obznajmiony 0, | 
dobrze z maszynami | 
rolniczemi, traktorami, 
lokomobilami i t, pa 
narzędziami . rolnicze” |; 
mi; hodowlą inwenta= 
rza, młeczarstwo i ra* | 
chunkowość rolnicza, | 
z Chlubnemi  šwia- 
dectwami i osobistemi 
referencjami od zna* | 
nych osób. Posznkuje | 
posady. Łaskawe 

oferty: uł, Trwała 38 
m. 1, S. Matnlewski | 
Wino. 

  

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły,  szały, 
biurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogódne warunki i 
ną raty, 
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raz pogromcę lwów i hijen. Siła jego 
polegała na tem, że patrzał im prosto 
w oczy. Tak samo należy postępować 
z Clavissem z chwilą gdyśmy się 
zdecydowali zadrzeć z nim. Zachowa- 
nie jego, które świadczyło o tem; že 
przygotowanym był do rewizji, prze- 
konała mię, że czas już wielki zabrać 
się do niego. Ten pomysł „paryski” 
nie był wcale najgorszy. 

Sędzia nic nie odpowiedział, lecz 
nie przestawał myśleć o: tem, a 
wzgardliwe i mściwe spojrzenie, które 
wciąż widział przed sobą, przypra* 
wiało go o paniczny strach. 

W ciągu tygodnia ukazała się w 
Pince sans-Rire notatka, o niezadowo- 
leniu władz paryskich—z powodu po- 
wolnego biegu sprawy  La' Pocholie, 
naskutek czego zarządzoną została 
rewizja ujednego z wyższych funkcjo- 
narjuszów policji lugduńskiej. Rewizja 
ta, mogąca dać dużo niezmiernie cen- 
nych wiadomości, fnie osiągnęła celu 
dzięki temu, iż funkcjonarjusz ów 
został uprzedzony przez jednego z 
wysokich dostojników paryskich. Jedno 
cześnie Cavałcat nie chcąc zwracać 
przeciwko sobie wszystkich wyższych 
urzędników miasta, zawarł zgodę z 
Loyassatem, za pośrednictwem p. 
Arona, który złożył w jego ręce w 
imieniu p. burmistrza dziesięć tysięcy 
franków, wzamian za które Cavalcat 
zobowiązał się iż nigdy więcej nie 
rozklei na murach miasta afiszów 
kompromitujących pannę Ariannę i 
p. Loyasszta. Był to krok fałszywy 
ze strony Loyassata, który tem jesz- 
cze bardziej rozzuchwalł szantażystę 
sądząc, iż go załagodził całkowicie. 
Lecz chyba na pałcach tyłko zliczyć- 

Diuxarnia «Wydawnictwo Wileńskic» Kwaszelna 23 

by można było tych ludzi, którzy w 
demokratycznym ustroju nie stają się 
ofiarami szantażu, przez brak odwagi 
cywilnej bojąc się utracić szacunek 
tłumów lub ze względów na rodzin= 
ne stosunki, ' 

„ Wściekłość IClawisse'a przy czyta”. 
niu owej wzmianki nie miała granic 
Obawiał się, by ta bezczelna insynu 
acja nie zmusiła władze paryskie d 
odwołania go. Lecz nic podobneg! 
się nie stało. W ciągu pięciu dni, 
bezpieczeństwa, zrzucając wszystkie 
sprawy, najważniejsze nawet, na ra 
пнопа Sauieniera, przygotowywał sii 
do zemsty, Wezwał do siebie  Julj 
Loisel, która przytrunęła doń w prz 
ślicznym jedwabnym żakiecie i czerw. 
mym kapelusiku, który podkreślał je 
urodę i wdzięk. 

— Do djabła, nasz szef nie będzi 
się z nią nudziłl zauważyli dwaj po 
licjanci, którzy stale mieli na ok! 
mieszkanie szefa. 

Clavisse podał jej fotel, y, 
— Siadaj mała i słuchaj uważnie. 

Sprawa jest poważna. Ledwie Się nii 
wywróciłem, lecz ominęło mnie to, 
teraz ja będę wysadzał z posa 
mych wrogów! Przedewszystkiem, | 
się sprawy mają w La Pocholle? 

Julja opowiedziała dokładnie, siej 
dząc bez ruchu, małe rączki w e 
ganckie rękawiczki ubrane złoży! 
na kolanach: Mówiła, że po artyku 
w „Petit Parisien*, Gantaume wpa 
w złość i napadł na Brabanta, į 
kochanka. «Byłam pewna, że się p 
biją—mówiła — iecz przeszkodziliśm 
im obie z Tulją»... 
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