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ROK V Nr. 62(1072) 

    
zagranicę 7 zł. 

Istnieje po rosyjsku przysłowie: 

utro wiecziera mudrienieje. Rada Ligi 
- 1 przedstawiciele państw w Genewie 

zebrani zdenerwowali się tygodnio- 

wym targiem i postanowili rzecz całą 

wraz z przyjęciem Niemiec odłożyć 

do września. Podpisano jednocześnie 

deklarację, w której państwa Locar- 
neńskie nie wyłączając Niemiec cświad- 
czają, że nadal są związane duchem 

i literą paktu z Locarno. 

Zgromadzenie Ligi Narodów, któ- 
re dziś się odbędzie, takie właśnie 

wnioski ma uchwalić. 

Powodem formalnym takiego za- 
łatwienia sprawy było nieustępiiwe 

stanowisko Brazylji. Jednakże zebrano 

dzisiejsze nadzwyczajne zgromadzenie 

Ligi nie dla spraw południowo-ame- 

rykańskich, lecz dla sprawy, która w 

Anglji, Francji, Włoszech wydawała 
Się tak żywotną — mianowicie po- 

*» nownego wprowadzenia Niemiec do 

rodziny narodów. Należy wątpić, aby 

przeszkoda natury formalnej, którą 

stawiała Brazylja wypełniała w cało- 
ści tę czarę zniechęcenia i goryczy, 

która spowodowała odłożenie całej 
sprawy. 

Polska była wczoraj bliska poło- 

wicznego zwycięstwa. Przypomnijmy 

sobie krótko wypadki, Hr. Skrzyński 

wyjeżdżając do Genewy, w ostątnie 

swej mowie warszawskiej powiedział: 

1) że Polska żąda stałego miejsca, 2) 

że w żadnym razie Polska z Ligi nie 
wystąpi. W Genewie nasz premjer 

zmienił to swoje stanowisko na inne, 

które da się ująć w słowa następu- 

jące: 1) Polska tymczasowo żąda 

miejsca niestałego, 2) on Skrzyński 
_ nie będzie namawiał swoich rodaków 

do wystąpienia z Ligi, ale ponieważ, 
w razie przegranej w Genewie, jego 

7 gabinet będzie obalony, więc on 
"Skrzyński nie wie jak się ukształtuje 
dalszy"siosunek Polski do Ligi. 

Tekiyka ta hr. Skrzyńskiego przy- 
niosła owoce. O ile zwycięstwem 

, nazwać można „ostatnie słowo*, — 

to zgoda omal że nie stanęła na o- 
Sstatniej propozycji wysuniętej przez 

państwa popierające interesy Polski. 

, Niemcy odrzuciły propozycję Cham- 

berlaina, która głosiła 1) Niemcy są 
przyjęte do Ligi ze stałem miejscem 

w Radzie, 2) Brazylja, Hiszpania, 
„Polska będą się starały o stałe miej- 
sce we wrześniu, 3) Polska otrzyma 
zaraz miejsce niestałe. Pp. Luther i 
Stressemann odrzucili tę propozycję 
na rozkaz marsz. Hindenburga, Póź- 

niej jednak wysunięto propozycję 

przegrupowania w składzie Rady Ligi 
Narodów, zrzeczenia się mandatów 
przez Czechosłowację i Szwecję a to 

celem dania satysfakcji Polsce. l p. 
Stressemann oświadczył, że tę piopo- 

zycję przyjmuje. 

Nie wychodzimy więc upokorzo- 

nemi z Genewy. Bynajmniej. Niemcy 

musiały nam ustąpić. Niemcy do 
Ligi Narodów chciały wejść po cham. 

Sku, tak właśnie jak się wychodzi z 
karczmy po niezapłaceniu rachunku— 

z trzaskiem drzwi. Odrazu przy wej 

Ściu chciały debiutować w swoim 

pierwszym antypolskim  afroncie. To 
Się im nie udało. 

Dużo nerwów / musiał kosztować 

hr. Skrzyńskiego ostatni pobyt w 
Genewie. Potrafił on tak wcią znać, 

tak zaangażować p. Brianda w obro. 
nie naszych interesów, że kwestja 
miejsca dia Polski stała się kwestją 
osobistego prestiżu premjera Francji. 
Ponieważ nie możemy jeszcze posia- 
dać dokładnych informacji dlaczego E 
właściwie nastąpił ten ostatni 

spodziewany zwrot z 
nie- 

przyniesie on plus czy minis zna- 
czeniu Polski w Europie. M. 

DOEOPROPPOPREOODĘG<ĄAW 

(W JESTEŚ. CZŁONKIEM 
L d. B. B. 

Wilno, Sroda 17-go marca 1026 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeuiem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
Konto czekowe w 80259 

  

  

odłożeniem [R 
wszystkiego do września, więc też [E 

nie możemy wypowiadać zdania czy Ё 

    

     

     
     

   

Р, К. 0. №. Opłata pocztowa 

ŻZwłoka do września. 

GENEWA, 16—1II. Pat. Wobec trudności osiągnięcia jedno* 
myślnośc: wśiód wszystkich członków Rady Ligi, a zwłaszcza 
wobec stanowiska zajmowanego przez rząd Brazylji, Rada Lgi 
na dzisiejszem popołudnowem posiedzeniu. upoważniłia Cham- 

berlaina jako sprawozdawcę komisji politycznej Zgrom. Lg, do 
zaproponowania odroczenia co wrześna sprawy przyjęca Nie- 
miec do Lgi Narodów i do Rady L'gi oraz sprawy ro:szerzenia 
składu Rady. 

Państwa które podpisały układy locarneńskie nie wj łączając 

Niemiec ogłoszą niezwłocznie vspėlne oświacczenie stwierdzające 

ich przywiązane do ukiaców lccsineńsk ch zżeby w ten sposób 

wykazać, że decyzja Recy Lgi niczem nie nzrusza tychże ukła: 
dów. 

Wspólne oświzdczenie. 

GENEWA, 16 lil. Pat. (Havas) Państwa które podpisały układy 
locarneńskie nie wyłączając Niemiec cglaszeją wspólne oświaoczenie 
stwierdzające iż ubolewają One z powocu niemożności osiągnięcia w 
obecnej chwili zzmierzonego ceiu. Poiwierazzją swoje mocne posiano: 
wienie nadal wspólnie piacować ażeby w całości Uuzymeč Oraz dalej 
rozwijeć ozieło pokoju zieshzowane w Loczino a po:Osizjące w całości 
nienaruszonem 0122 czją wyraz pizeświaacztniu że wiześniowe zgroma- 
dzenie Ligi Naroców przezwycięży obecne trudności. 

Dalszy opór Brazylji* 

GENEWA 16 3 PAT. Godzina 17 ta. Pomimo silnego nacisku Bra- 
zylja do chwili obecnej podtrzymuje swoje veto. 

Z diugiej jednak sirony syluacja nieco wyjaśniła się na skutek dzisiej- 
szego rannezo oświadczenia Suessemana któy oodał hołd duchowi poje- 
dnawczości Biańda i Chamberlaina, zapewniając przytem, iż złoży obu 
tym poliiykcm po połuoniu wizytę, kióra piawdopocobnie będzie OS- 
tatnią. 

Ze słów Stressemana wnioskować można, iż delegacja niemiecka uwa- 
ża kryzys za istotriie rozwiązany. 

Streseman godzi się na Polskę w Radzie. 
GENEWA 16 3 PAT Min. Stresseman przyjął w południe 

przedstawiceli prasy niemieckiej którym podał co wadomości, 

że czechosłow:cki m:nster sprzw zagran dr. Eenesz podczas 

dzisejszej wizyty u delegacji nemieck«j oświadczył oficjalnie, iż 

uwzględniając życzenia w spiawie nowego obs:dzen'a owuch 

niestałych miejsc w Radzie Ligi, »rzeka sę wiaz z p. Undenem 
swego mandatu. 

Niemcy — powedział Stresseman do dzienn karzy — nie 

mają nie przeciwkoiakiemu rozw'ązaniu i nie mogliby s ę sprzeci- 
wiać ewentualnemu wyborowi Polski przez ogólne ŹŻgromadze- 
nie Ligi: ‚ > 

Przeciwnie de'egacja niemiecka musiałaby uznzć ofiarę u- 

czynioną w interesie porozum enia przez dwa państwa sąsiada- 
jące w Radzie tj. Szwecję i Czechosłowację. 

Wogóie — dokońc:ył Stresseman — Nemcy nie są zasadni. 

czo przeciwne ewtl reorgznizacji Redy Lig: we wrześniu, obec- 

nie jednak muszą mieć wo'ne ręce. 

RKZPNAKIONOZFYREOWNAANTOWENZEYEA | OR OK T NST YTWKKOATAYAC TTT IATA ST TAN TTNN ITS 

Przy gotowania do paktu bałkańskiego. - 
WIEDEŃ, 16.1 PAT. Neue Freie Presse donosi z Genewy: Uważają 

tu za pewrie, że między Jugosławją a Grecją nasiąpiło porozumienie w 
spornych kwesijach. W ten sposób zosiała stworzona podsiawa do po- 
rozumienia w Sprawie zżwarcia pakiu bałkańskiego międz, Jugosławią, 
Giecją, Rumunją i Włochami. Ukłaa będzie wzorowany na pakc.e reńskim, 
przyczem Włochom przyznana będzie mniej więcej taka sama rola jaką 
odegrywa Anglja w traktacie locarneńskim. 

Katastrofalne rozmiary powodzi w Kownie. 

Dworzec zalany, 18 ofiar. Ludność ogarnęła panika, 

GDAŃSK. 161li. Pat. Z Kowna donoszą do pism tutejszych, że wy». 
lew Niemna pod Kownem przybrał katastrofalne rozmiary. Dworzec ko- 
wieński znajduje się pod wodą. Z powodu podmycia niektórych torów 
ruch na dworcu kolejowym został wstrzymany. 3 mosty pod Kownem 
uległy zniszczeniu. Zginęło 18 osób. Ludność ogarnęła panika. 

Rozstrzełanie defraudania, 
MOSKWA. 161I1. Pat. Został tu rozstrzelany kasjer kasy oszczęd- 

ności Sokołow, któty roztrwonił 16.000 rb. z funduszów państwowych. 

W piątek 19 marca jako w dniu Imienin niezrównanego filantropa 
i wielkiego działacza społecznego 

     

      

   

  

    

    

  

Józefa Montwiłlła 
w kościele po Dominikańskim o godz 9 m. 30 rano odpra. 
wione zostanie za spokój duszy Z marłeg o uroczyste 
nabożeństwo, cel.browane przez J. E. Ks. Biskupa 

Kazimierza Michalkiewicza. 
Po nabożeństwie nastąpi poświęcenie sztandaru 

szkoły lm. Józeia Montwiłła. 

Zarząd Towarzystwa 
Popierania Pracy Społecznej. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

ODDZIAŁY: 

EARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASEAW — ul. 3-g0 Maja 64 

DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10 

DUNIEOWICZE — ul. Wilenska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — ul. 

uiszczona ryczałtem. za tekstom 10 zroszy. 
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Pogrzeb s. p. Arcybiskupa Cieplaka. | 
|Przyjazd Prezydenta Woj. cypasterza š. p. Arcybiskupa  Cie- 

ciechowskiego. plaka. 

Wczorajsza manifestacja uczuć W Bazylice św. Stanisława. 
żalu i i d po A 
pamięci Arcypasterzu Cizplaku dłu- Р * й ы 

i е wież go i ustawieniu jej na 
BLE pamiąiką w dziejach katafaiku, otoczonym świecami i 

Od rana ulice, któremi miał UPranym kwieciem, rozpoczęła: się 
przejść kondukt żałobny obsadziła ua Vain ps rel 
policja, wojsko, stowarzyszenia i (2 sk i BA Oak 
młodzież szkolna. Wejście na dwo- UW ab aiw zasiedli IE 

EE gdzie Mpio miało powita- Kard Šai Kakowski księża arcybis- nie przybywającego ra uroczystošci ku da 15 ios, 
pogrzebowe Prezydenta Rzeczpo- "Pań Prez dent dž "miejsce po spolitej zawczasu zamknęła policja. : y i Na peronie udekorowanym |zie. prawej stronie ołtarza, mając za fenia i tand ; Wa a. Sobą jeneralnego adjutanta gen. 
RER „OAI 2 zuskiego, oraz: dwóch”: djafakx ok ao: oraz przed- tów abakznych 
stawiciele władz z vice-wojewod "wliki i 

Malo skim na czel, duchowe 0 Środka. Bzyk ustavionę stwo z J.E. kardynałem Kakowskim we ad ów 
kanduki pogrzebowy, przedsiawi, " "p, nazy świętej |. E.- biskup PLAŻY „7 sieodstępnyngi. Sole: p ski. kas kntgui Juijaii Nowo: ami. Še : z O godiinie 7. 33 przybył ро- wiejski wygłosił podniosłe kaza- 

cągiem pośpiesznym p. Władysław 
Raczkiewicz i wziął udział w po- 
witaniu p. Prezyd>nta. Punktualnie 
o godzinie 830 zajeżdża na peron i 
pociąg p. Prezydenta witany dźw ę- Następnie odprawione zostały 
kami „Jeszcze Polska...” Chwila na: przez jj. EE. biskupów rzym- 
pręžonej ciszy i z wagonu w oto- katolickich i obrządku wschodnie- 
czeniu ministrów spraw wojsko: go egzekwje. = 
wych gen. „Żeligowskiego, Ošwia- „Podczas mszy żałobnej i egze- 
ty iwyznań St. Grabskiego, szefa kwji chór katedralny, wzmocniony 
kancelarji cywiinej p. Lenca, adiu- przez chóry Lutnia i Echo wyko» 
tanta generalnego gen. Zaruskiego nał pienia żałobne. P 
wychodzi prezydent Wojciechow- Po ukończeniu ceremoniału 
ski. Z wagonów sąsiednich wyszli trumna przeniesiona została do 
księża hiskupi, którzy nie mogli lewej nawy — miejsca wiecznego 
przybyć wczoraj. 3 Spoczynku. Tu j E. ks. Arcybiskup 

' Metropolita Warszawski Kardynał 
Kondukt żałobny. 

Po zdjęciu trumny z wozu ża- 

Na miejscu wiecznego spo- 
czynku, 

Kakowski dokonał ostatniego po- 
święcenia, poczem tiumnę wsta- 

Natychmiast po powitaniu Pa- wiono do grobu. Pan Prezydent 
na Prezydenta  wagon-kaplicę ze pierwszy rzucił gruakę ziemi, dalej 
zwłokami arcybiskupa przewiezio- to samo uczynili kolejno wszyscy 
no z 4-tego toru na 1-szy. J. E. przedstawiciele duchowieństwa. 
ks. kardynał Kakowski oaprawił Pogrzeb został ukończony. Do- 

"krótkie modły poczem oddział ko- stojni goście udali się do domów, 
lejarzy wyniósł trumnę kiórą umie. aby następnie podążyć na obiad 
szczono ra zapiężonym w 6-tkę wydany przez | E. ks. biskupa Su- 

|| czarnych kirem przybianych ko- fragana Wileńskiego Michakiewi- 
A ni wozie żałobnym. cza, 

O godzinie dziewiątej 1uszył 
kondukt pogrzebowy poprzedzony Obiad. 
pochodem organizacji społecznych, : 2 kroczących czwGrkami ze sztan- W godzinę mniej więcej po 
darami na czele. Przed wozem ża- nabożeństwie w Bazylice ks. bis- 
łobnym posiępowało duchowień- kup Michalkiewicz wiąz z Kapitułą 
stwo na czele z J, E. kardynałem podejmował w pałacu biskupim 
Kakowskim i biskupami przybrane wystawnym obiadem przybyłych 
w szaty pontytikalne. na pogrzeb dostojników Kościoła 

Za trumną szli w porządku kc- i państwa, ; ; 
jejnym członkowie rodziny, Pan Skromne apartameniy przy uli- 
Piezydent ze świtą, przedstawiciele cy Zamkowej zajmowane kolejno 

jj władz, konsul łotewski Donas, se- przez biskupów wileńskich ledwie 
| nat akademicki] z J. M. rektorem mogły pomieścić gości a chyba 

s] Zdziechowskim, przedstawiciele może nigdy „tak licznego grona 
j prasy, członkowie komitetu pogrze- przedstawicieli episkopatu nie wi- 
ś bowego, przedstawiciee wojsko- działv. 

wości, kawaler wielkiego krzyża 
 komandorskiego św. Grzegorza p. CZono w dwuch sałach more 2n- 

|) B. Skirmunt, oraz iłumy ludności tiquo przy dwóch stołach, „mini- 
j pragnącej oddać ostainią posługę Sterjalnym* lub „prezydeniowskim* 
zmarłemu arcypasterzowi. i „szambelanskim“.U głównego stołu 

Po przejściu ulicami: Kwiatową, zasiadł p.prezydent Rzeczypospoii- 
Sadową, Bazyljeńską, Ostrobram.- tej mając po prawicy J Em.Kardynała 
ską, Wielką i Zamkową kondukt Kakowskiego a po drugiej stronie p. 
sk.erował się do Bazyliki, ministra Raczkiewicza. 

Oddziały 3 pułku saperów Toast wzniesiony byłjeden tyl- 
5| utrzymywały przez cały czas po- ko — przez gospodarza, ks. bis- 

|| chodużkordon nie dopuszczając tło. kupa Michalkiewicza na cześć goś- 
| czenia się zewsząd publiczności. Ci i na podziękowanie im za przy- 

Na placu Katedralnym orkiestra bycie do Wilna, : 
13 pł. ułanów powitała zwloki = Po obiedzie dokonano w sali 

|| hymnem « jeszcze Polska..» Wszy- portretowej zdjęcia fotograficznego. 
j stkie ulice, po których kroczył kon- i i 

dukt, pogrzebowy ŚRODOWE 2086: Akademja w Uniwersytecie, 
jj ły zielenią i kirem. Nie było domu Niebawem po godzinie piątej 
PĄ na którym nie powiewała by cho- „ozpoczęła się uroczysta żałobna 

rągiew żałobna świadcząca o bólu, akademja w auli kolumnowej uni» 
5) jaki sprawiła niespodziewana i wersytetu. 
ži przedwczesna Śmieić naszego ar- 

Budżet wojskowy. 
WARSZAWA. 16III./ Pat. Sejmo- 

wa komisja budżetowa na posiedze- 

zrobiono na tym budżecie. 
roku ub. budżet 

WARSZAWA —. Nowy ; 
WILEJKA POWIATOw A—ul. Mickiewicza 24 

„Sto siedemnaście osób rozmiesz- р 

Gdy w 
wojskowy wynosił 

37 proc. ogólnego budżetu, to obec- 
ny wynosi tylko 32,7 piec. Opierając 

niu popołudniowem przystąpiła do 
budżetu min. spraw wojsk. Referent 
posei Czetwertyński (ZLN) zastana- 
wiał się na wstępie czy budżet tego 
rodzaju min. spraw wojsk. ma uwa- 
żać za normalny. kióryby należało 
stosować przez cały szereg lat, czy 
też wyjątkowy. podyktowany chwilo- 
wemi stosunkami państwa polskiego. 
Przedłożenie rządowe na rok 1926 
wyrażało się pierwotnie sun ą 698 
miljonów, a ostatecznie zostało zre- 
dukowane do cyfry 563 i pół milį, 
Jeżeli porównamy budżet min. spraw 
wojsk. z ogólnym budżetem to wi- 
dzimy, że lwią część oszczędności 

się na zestawieniach szeregu lat u- 
biegłych, referent stwierdza, iż bud- 
żet 700 milj. był realnym istotnie do- 
stosowanym do potrzeb wojska. 
Dlatego obecny należy uważzć za 
wyjątkowy. 

Budżet ten pochłania na samo 
wyżywienie wojska 58 prot. ogó ne- 
go budżetu wojska, podczas gdy w 
laiach poprzednicn procent ten wy- 
nosił 40 — 45 proc. Wydaiki na za- 
pasy mobilizacyjne procentowo się 
zmniejszają. W roku 1923 wynosiły 
27 pioc. budżetu wojska, w roku 
1924 — 18 proc., w ostatnim — 15 

proc. Wracając do oszczędności refe- 

„NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza $0 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 

3-go Maja 5 
Świat 46-—14 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. 

podniosłych, 
TOZ- 

dzo interesujących i 
nie przeciążonych balastem 
wlekłego oratorstwa. : 

Obecnym był p. prezydent Rze- 
czypospolitejj wszyscy trzej mini- R 
strowie, prawie wszyscy biskupi, 
arc. prawosławny Teodozjusz, Oczy- 
wiście profesorowie uniwersytetu 
in corpore, elita społeczna i towa- 
rzyska naszego miasta. 

Rozpoczyna akademję marsz В 
pogrzebowy Szopena na dęte т- ® 
strumenty Zabiera głos | M. rek- ER 
tor Zdziechowski piętnując z wielką 3 
siłą bolszewicki bestjalizm, którego 
oma!, że ofiarą nie padł zmaiły 
arcybiskup, wzywając zjednoczone 
chrześcjaństwo wszystkich wyznań 
do walki z rozszalałym materjaliz- 
mem kuszącym się ducha ludz 
kiego wygnać z tej ziemi. J. Mag- 
nificencja, przychylając się do na 
szej prośby, przyobiecał dać „Sło- 
wu* do ogłoszenia tekst swego 
przemówienia. 

Miejsce rektora zajmuje metro- 
polita Ropp. Maluje po mistrzow - 
sku duszpasterską działalność arcyb. 
Cieplaka po obszarach najrozleg- 
lejszej na kuli ziemskiej djecezji, 
gdyż sięgającej od Baltyku do 
oceanu Spokojnego; w drgających 
uczuciem słowach wspomina jak 
docierał po przestworach  Syberji 
do osiadłości katolickiej, gdzie od 
czasów Chrystusa nie postała noga 
biskupa; dał wreszcie prześliczny 
obraz nawskroś chrześcjańskiej mi- 
łości, którą Ś. p. arcyb. Ciepiak 
żywił dla wszystkich narodów i 
ludów i jak głosząc właśnie tę 
miłość i zagrzewając do niej nie- 
jako padł na polu chwały tam w 
Ameryce, sterany ciężką pracą dusz- 
pasterską i okropnemi prześlado- 
waniami w niewoli bolszewickiej. 
Przemówienie metropolity Roppa 
wywołało głębokie wrażenie. : 

Po nim gios zabrał ks. dr. Br. 
Žongoliowicz kreśląc wizerunek 
zmaiłego arcypasterza jako  profe- 
sora Akademii duchownej. 

Na osiatek przemówił р. Вагу!- 
ski przypominając wielki i dobro- 
czynny wpływ, jaki Ś. p. arcyb. 
Cieplak wywierał w szerokim pro: 
mieniu w Petersburgu. " 

Zakoficzyt akademię piękny 
śpiew chorainy ć capella potęgu- 
jąc nastrój przejmujący, pod kió- 
rego wrażeniem rozchodzono się z 
żywą wdzięcznością dla organiza 
torów tego wybitnego momeniu 
we wczorajszym dniu pogrzebo- 
wym. 

Odjazd Pana Prezydenta i 
dostojnych gości. 

O godzinie 9-tej wieczorem 
nastąpił odjazd do Warszawy Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Lanao 

Wojciechowskiezo eskortował 
szwadron ułanów 23 pułku. Na 
dworcu żegnali Dosiojnego gościa 
przedstawiciele władz, miasta i spo- 
łeczeństwa. Z chwilą wejścia p. 
Prezydenta w towarzystwie mini 
strów Raczkiewicza, gen. Żeligow- 
skiego i St. Grabskiego oraz świty, 
kompanja honorowa sprezentowała 
broń. Po kiótkiej rozmowie z wo- 
jewodą Malinowskim Prezydent 
wchodzi do wagonu i staje w 
oknie. Orkiestra gra hymn narodo- 
wy i pociąg powoli rusza. 

O niespełna dwie godziny póź- 
niej odjechali pociągiem  pośpiesz- 
nym J. E. kardynał Kakowski wraz 
z biskupami, żegnani przez komi 
tet pogrzebowy, związki, stowarzy- 
szenia oraz liczne tłumy wiernych. 
Jednocześnie wyjechali delegaci 
siołecznego komitetu pogrzebowe- 

Należała do  nielicznych—bar- go i Dowborczycy. 

  

rent stwierdza, że dotyczą one ela- 
tów administracji i wydatków  nor- 
malnych. Największym kłopotem woj. 
ska jest przemysł wojenny, znajdu- 
jący się w krytycznem  połażeniu. 
Ratunek budżetu wojskowego  refe- 
rent widzi w prolongacie spłat nale- 
żnych zagranicy z tytułu dostaw dla 
armji. 

W końcu referent oświadcza, iż 
budżet wojskowy nie może być tra- 
kiowany przez rząd jak Luožet jednę- 
go minisira lecz jako zagadnienie 
ogólne, gdyż jest to kwesija bezpie- 
czeństwa państwa tak pierwszorzęana, 
że wSzysikie mne powinne się do 
niej siosowzć, Kozpiawę nad iym 
reieraliem komisja rożpocznie na Śro- 
сомет posiedzeniu. 

   

—



ECHA KRAJOWE 
  

Tymczasowa Rada polskich organizacyj spo- 
łeczno gospodarczych. 

Wobec niezupełnie ścisłych po- 
głosek o posiedzeniach «Tymcz. Ra- 
dy polskich organizacyj społ.-gospo* 
darczych» zwróciliśmy się wczoraj 
do członka tej rady księcia Eusta- 
chego Sapiehy z piośbą 0 informa- 
cje. 

Ks. Sapieha udzielił nam łaskawie 
następującej odpowiedzi telefonicznie 
z Warszawy: \ 

„Przed posiedzeniem  Tymczaso- 
„wej Rady polskich organizacyj spo- 
„łeczno-gospodarczych Ziem wschod- 
„nich, kióre odbyło się dnia 6 go 
„inarca w dniu 5-go odbyła się na- 
„Tada, w której wzięło udział tak nie- 
„wielu członków Rady, że uznano 
„to posiedzenie jako przedwstępne i 
„nieoficjalne. Na tej naradzie zażąda: 
„łem kooptacji 3 ziemian do Rady 
„uważając że najpoważniejszy odłam 
„Społeczeństwa na Kresach musi być 
„w Radzie odpowiednio reprezento- 
„wany.  Wysunęłem wtenczas jako 
„kandydatów na członków Rady pp. 
„Aleksandra Meysztowicza, Antonie- 
„go hr. Jundziłła i Romana Skirmun- 
„ia, choć się z tymi panami uprzed- 
„nio nie porozumiewałem. 

„Przeciwko kandydaturze p. Mey- 
„Sztowicza podniesiono zastrzeżenia 
„uważając go za „kandydaturę bojo- 
„Wwą*. Oczywista że zastrzegłem zgo- 
„dę tych panów obiecując tylko, że 
„będę starał się pozyskać ich jako 
„członków Rady. Następnego dnia 
„już na oficjalnem zebraniu p. Przed- 
„pełski wystąpił z kandydaturami pp. 
„Lechnickiego i Paprockiego, żądając 
„ich kooptacji. Wobec takiego po- 
„stawienia sprawy, które nadaje ce- 
„chę dążenia do majoryzacji przez 
„pewną grupę, cofnąter ргоропомма- 
„ne kandydatury motywując to tem, że 
„wysunięcie nowych kandydatur ze 
„Strony p.Przedpełskiego utrudnia mi 
„zadanie pozyskania zgody wymie- 
„nionych przezemnie kandydatów na 
„wstąpienie do Rady. Wtedy kandy- 
„datury pp. Romana Skirmunta i hr. 
„Jundzilia zostały postawione przez 
„p. Henszla i zostali kooptowani do 
„Rady równocześnie dwaj ci panowie 
„Z p. Lechnickim i Paprockim. Z mo- 
„tywów powyżej wymienionych 
„wstrzymałem się od głosowania nad 
„koopiacją członków Rady”. 

‘ Nie będziemy starali się dociec 
dlaczego kandydatura p, Meysztowicza 
wydała się p. Przedpełskiemu więcej 
«bojowa» od kandydatury prezesa 
zw. ziemian hr. Jundziłła, czy p. Skir- 
munta. Natomiast na podstawie udzie- 
lonych nam przez ks. Sapiehę wy- 
jaśnień możemy stwierdzić co na: 
stępuje: 

Tymcz. Rada jak również cała 
inicjatywa zjazdu grodzieńskiego o 

tyle będzie mogła być pożyteczną, o 
ile na jej.czele stanie więcej ludzi 

cieszących się powszechnym szacun- 

kiem i znanych ogólnie. Nie będąc 
bowiem żadnym urzędem ani władzą, 
vie mając żadnej egzekutywy, ani też 
„prawidłowo zorganizowanego oparcia 
w społeczeństwie «rada» reprezentuje 
tylko osobisty autorytet swoich człon- 
ków. 

Ks. Sapieha, jeden z niewielu zie- 
mian spostrzegł słuszność inicjatywy 
grodzieńskiej i do niej sie przyłączył. 
istotnie zawieszeni pomiędzy karyka- 
turainą ordynacją wyborczą i karyka« 
turalnemi jej skutkami w postaci po- 
selskiej reprezentacji ziem Wschod- 
nich, —a centralizmem biur warszaw- 
skich— potrzebujemy organu, któryby 
łączył i reprezentował polską pracę 
społeczrią na ziemiach Wschodnich, 

Idąc więc w kierunku popierania 
inicjatywy grodzieńskiej, ks. Sapieha 
„obiecuje, że będzie się starał po- 
zyskać trzech nowych członków Ra- 

" dy". Rada mówi/o zrzeszeniach „społ- 
łeczno-gospodarczych”"— proponowar 
ne przez ks. Sapiehę osoby właśnie 
„najpoważniejsze w naszymkraju społ. 
gosp. organizacje reprezentują, We: 

  

QUODLIBET. 
Najbogatszy człowiek na świecie 

—Noajstawniejsza dziś na świecie ko- 
„ bieta— O Trockim kilka stów — Co - 
rzeźbi sobie w Rzymie prof. Glicen- 
stejn—Co ma wspólnego pułkownik 
Stopczyński z operą Verdiego „Ri- 
goletto—Możebyśmy pomnik Żerom- 
skiego postawili?—Pan Jakub Worth 
nie mówi e Polakach tylko o Fran- 
cuzach—choć można się pomylić, 

Podobno najbogatszych ludzi na 
świecie jest wszystkłego dwudziestu 
czterech. A 25-ty nie należy już do 
ich liczby? Dlaczego? Do jakiej sumy 
sięga „największe* bogactwo na świe- 
cie? 

Mniejszao takie djalektyczne subtel- 
nosci! Fakt jest faktem, że olbrzymio 
ale to wprost bajecznie bogaci są np. 
Rockfeller, Astor, Rotszyld, Ford, Van- 
derblt, Carnegie (proszę zauważyć 
jak bardzo znane to nazwiska!), a da- 
lej hr. Derby, Krupp, hr. Henkel von 
Donnersmarck, ks. Esterhazy, ks. 
Westminster, ks. Northumberland, hr. 
Pless etc. etc. Jeżeli zaś zastanowimy 
się, że bogatszym od nich jest » John 
Pierpont Morgan, dojdziemy do wnios- 
ku, mającego wcale mocną podstawę 
logiczną, że Pierpont Morgan jest 
chyba w czasach dzisiejszych majbo- 

dy z łona Rady powstaje wniosek, 
powodujący cotnięcie przez ks. Sa- 
piehe jego obietnicy, wniosek za- 
proszenia dwóch panów, których wa- 
lorów osobistych się nie kwestjonuje, 
łecz które to walory nie mają nic 
wspólnego z Tym. Radą. P. p. Pa- 
procki i Lechnicki, prawnik na ukoń- Ś 
czeniu. z Warszawy i ziemianin z 
Lubelskiego — nikogo na ziemiach 
Wschodnich nie reprezentują i nic z 
naszym krajem wspólnego nie mają. 
Nie odejmuje im oczywiście to nic 
osobiście, ale czyni samą propozycję 
zaproszenia do „Rady” całkowicie 
niezrozumiałą. 

Klucz do zrozumienia inicjatywy 
napozór zagadkowych kandydatur 
pp. Paprockiego i Lechnickiego: tkwi 
w tem, że już w Grodnie udało się 
zjazd zmajoryzować dobrze zorgani- 
zowanej grupie osadników wojsko- 
wych i straży kresowej. Zwłaszcza 
działacze z tej ostatniej instytucji po- 
siadają często niesympatyczne metody 
w działaniu politycznem. Są  jedna- 
kowo ciasnymi nacjonalistami jak 
krzykliwymi choć nieszczerymi obroń: 
cami klasowych interesów włościań- 
skich. Akumulują: więc wady zarówno 
naszej nacjonalistycznej prawicy jak 
demagogicznej lewicy. 

Fakt zmajoryzowania w Grodnie 
przez grupę p. Przedpełskiego może 
wykrzywić i zniekształcić całą słuszną 
i piękną ideję zjazdu. Oto „koopto- 
wano“ pp. Lechnickiego i Paprockie- 
go tylko dlatego, že panowie ci po- 
siadają zaufanie straży  kresowej. 
Tymczasem w naszym kraju Radę 
krytykuje dość surowo nawet Kur- 
jer Wileński, co uważać należy dla 
„Rady“ za minus |nie dający się zró” 
wnoważyć przez kooptację zasłużo- 
nego działacza z Lubelszczyzny. Taka 
struktura Rady prowadzi nas do tego, 
czego właśnie jak ognia strzedz się 
należy, a mianowicie aby zamiast 
reprezentacji polskości naszego kraju, 
nie stworzyć czegoś co byłoby ra: 
czej reprezentacją interesów przygod-' 
nych Polaków-imigrantów z innych 
dzielnic. Ziemie Wschodnie to nasza 
polska ojczyzna, a nie nasza polska 
kolonja. „Radę* reprezentować po- 
winni prawdziwi gospodarze kraju, 
dlatego tak podnosił jej znaczenie 
udział w jej obradach ks. Eustachego 
Sapiehy. 

Cat. 

NOWO-ŚWIĘCIANY. 

— [M. M.] Ognisko koiejowe 
w Nowo-Święcianach. W dniu 26 
lutego b. r odbyło się Walne Zgro- 
madzenie Członków Ogniska Kolejo- 
wego, celem dokonania wyborów 
nowego Zarządu. 

Na czele nowoobranego Zarządu 
stanął p. inż. Blum. Biorąc pod uwa- 
gę ważność istnienia tamtejszego 
Ogniska, jako placówki nie tylko 
kulturalno-oświatowel. lecz jako ośrod- 
ką myśli isłowa pulskiego w powie- 
cie Święciańskim na terenie którego 
zamieszkuje ludność kilku narodowo- 
ści, należałoby udzielić kilka słów 
charakteryzujących powstanie i dzia- 
łalność tego Ogniska. 

Otóż założone w listopadzie roku 
1924, powstanie swe i dalszy poży- 
teczny rozwój w znacznej mierze 
zawdzięcza inicjatywie i dobrej woli 
p. inż. Bluma — Naczelnika Nowo- 
Święciańskich Warsztatów . Kolejo- 
wych. : 

Z dobrowolnych składek pienięż- 
nych miejscowych pracowników ko- 
lejowych, bez żadnych subwencji 
rządowych, powstał fundusz na bu- 
dowę lokalu, coprawda prowizorycz- 
nego, w którym mieści się obecnie 
kinematograf, odbywają się obchody. 
uroczystości narodowych i przedsta- 
wienia teatralae miejscowego kolejo- 
wego Zespołu Dramatycznego oraz 
przyjezdnych Zespołów  Artystycz- 
nych „Reduty Wileńskiej* i Wileń- 

| gatszym człowiekiem na kuli żiem- 
skiej. 

Trust, na czele którego on stoi 
jest wszechświatową potęgę finanso- 
wą kto wie czy nie najwyższej rangi. 

„Przed wojną na ten imponujący 
trust składało się kilkanaście przed- 
siębiorstw rozporządzających razem 
kapitałem przeszło 22 miljardów do- 
larów Suma to równająca się czwartej 
cześci kapitału narodowego Stanów 
Zjednoczonych. Dodać trzeba 140 
towarzystw i banków Ściśle związa- 
nych z trustem Morgana, Reprezer:- 
tują one ogółem—jako wartość — 40 
miljardów dolarów. 

Jądro Trustu Morgana stanowią 
cztery przez niego samego kontrolo- 
wane banki: |. Р. Morgan et C-o. 
First Nationai Bank ot New-Jork, Gua- 
ranty Trust Company ot New Jork, 
Bankers Trust C-o ot New Jork (pro- 
wadzący ostatnio rokowania o po: 
życzkę polską) i National City Bank 
of New Jork. Ostatnie cztery banki 
kontrolują znowu razem 267 przed- 
siębiorstw z kapitałem zakładowym 
53 i jedna trzecią miljardów dolarów. 

Morgan jest z prywatnych ludzi 
największym wierzycielem — państw. 
Leży to w tiadycjach rodzinnych, Za- 
łożyciel „domu* juljusz Speer Mor- 
gan dobił się znacznej fortuny finan: 
sując wojnę domową amerykańską 

SŁ O 

skiego Ogniska Kolejowego. 
Szczególnie ożywiona jest akcja 

odczytowa. Ostatnio wygłoszono sze- 
reg odczytów ilustrowanych przezro- 
czami treści historycznej i naukowej 
przez pp. Jankowskiego — Instruktora 
Macierzy Szkolnej w Wilnie i prof, 
Wisłockiego. 

Z dobrowolnych składek ufundo- 
wano radjo-aparat i orkiestrę dętą. 
Całości dopełnia założenie w styczniu 
b. r. bibljoteki. Jeonocześnie należy 
podkreślić, iż z tego wszystkiego ko- 
rzystają nie tylko pracownicy kolejo- 
wi lecz i mieszkańcy miasta Nowo- 
więciany, 

z ŚWIĘCIANY. 

— wt) Walka z epidemjami w 
powiecie. Wzrastająca na wsiach 
gruźlica, znajduje podatny grunt w 
brudzie i okropnych warunkach miesz: 
kaniowych ludności, a zwłaszcza dzia- 
twy,co zmusiło władze sanitarne i sa- 
morządowe do wszczęcia walki z tą 
okrutną chorobą. W celu łatwiejszej 
walki z tą chorobą postanowiono 
zorganizować przychodnią  po- 
radnię. Magistrat Święcian przezna- 
czył na ten cel specjalny lokal, a sej- 
mik powiatowy oraz władze central- 
ne zapowiedziały swój udział pienię- 
żny. Jakoby kierowniczka przychodni 
ma być wyznaczona d-r Oktawja 
Stefanowska, która  przesłucha w 
tym celu specjalne kursy. Poza gruź: 
licą w powiecie grasują jeszcze ty- 
fus i jaglica.W chwili obecnej fun- 
kcjonuje w Komajach specjalny szpi- 
tal zakaźny dia chorych, a w celu 
walki z gruźlicą zorganizowana zos- 
tanie specjalna przychodnia w Świę- 
cianach. 

Widać z (ego, że miejscowe 
władze sanitarne robią wszystko by- 
le zapobiec szerzącym się epide- 
mjom. Dobrze-by było, gdyby oko- 
liczne nauczycielstwo szkół powszech- 
nych zadało sobie trudu i urządziło 
cykl popularnych odczytów z- dzie- 
dziny higjeny. 

ŁUCK. 

— (jur) Sprawa <«Komsomol- 
ców» w Sądzie Łuckim. Dwukrot- 
nie już odroczona sprawa członków 
«komsómołu» znajdzie wreszcie swój 
epilog w dniu 10 kwietnia b. r. 

W skład trybunału weszli: s. 5. 0, 
Łunik jako przewodniczący, s. s. 0. 
Moritz i Krauze jako członkowie. 
Oskarżenie wnosi pprok. Dr. Nowo- 
sielski. Obronę z urzędu wnoszą: 
adw. p.p. Zagrodzi, Zagorski, Sioma, 
z wyboru zaś Wyrzykowski, oraz 
słynny ze swych wystąpień w  spra- 
wach antypaństwowców adwokat 
Rottfeld. 

Do rozprawy głównej wezwano 
ogółem 110 świadków odwodowych 
i dowodowych. Sprawa ta budzi ży- 
we zainteresowanie wśród miejsco- 
wych prawników. 

ROWNE. 

— (jur) Napad wilków na wieś. 
Nocą 8 na 9 marca stado wilków 
składające się z dziesięciu sztuk do- 
konało zuchwałego napadu na osadę 
wojskową Szubkow. Około godziny 
12-ej wieczorem, stado wilków wpadło 
w podwórko osadnika wojsk. p. Pie- 
traszewskiego, i mimo ujadania psów, 
porwało dwa barany Oraz jednego 
wieprzka. Jest to już trzeci z rzędu 
napad w powiecie rówieńskim. 
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REDUTOWE WIECZORY B 
MOUSZEV"CEZZN Ь 

Dziś 17-g0 marca 

; KONCERT 
II-gi KONCERSYMFONICZNY 
w wykonaniu Wileńskiego Zespołu 

Symfonicznego pod dyrekcją 

Adama Dołżyckiego. 
Początek o g. 8-ej wieczorem. 

Ceny redutowe z prawem 
50 proc. zniżki, | 
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(1860 1867) 
Morgan ma olbrzymie sumy ulo- 

kowane na hipotece państw europej- 
skich; winne mu one przeszło 10 mi- 
ljardów dolarów. Piocentów pobiera 
mniej więcej ćwierć miljarda rocznie, 

On to po wojnie rzucił się rato- 
e | wiosnę 2 t Ake 
go franka pożyczając rządow an- 

Gikkietńu ha Mike ratunkową sto 
miljonów dolarów. 

Dorzućmy dlą' świętej sprawiedili- 
wości, jeden jeszcze szczegół. Naj. 
bogatszy człowiek na Świecie — nie 
jest żydem. 

* 

Natomiast inna «sława wszech- 
światowa» i chluba, też <znakomitość» 
o wszechświatowym rozgłosie, naj- 
znakomitsza na kuli ziemskiej... tenni- 
"sistka, panna Zuzanna Leglen, aczkol- 
wiek paryżanka i <chłuba Francji» jest 
najczystszej krwi żydówką. 

O tennisowym meczu w Cannes, 
podczas którego niedawno „boska 
Zuzanna* (tak!) zwyciężyła dotych- 
czasową czampjonkę Świata, Amery- 
kankę Helenę Vilis—rozpisywały się 
szeroko wszystkie dzieriniki świata. 
Taki ewenement! Pomyśleć tylko: po- 
konać mistrzynię gry tennisowej! Tak 
grać w tennisa jak nikt inny na kuli 

B kować, można głosować za nimi 

wo 

Katastrofa w kopalni „Concordia“. 
ZABRZE 16 PAT. W nocy z soboty na niedzielę około 5-tej rano 

w kopalni „Concordia* zerwał się chodnik, przyczem zasypanych zostało 
6:ciu górników. Natychmiast podjęto akcję ratunkową, 
nie zdołano dotychczas wydobyć. 

jednak górników 

Burza nad Gdańskiem. 
GDANSK 13 III. Burza, która szalała tu wczoraj przez cały dzień, doszła 

do szczytu. ołączenia telefoniczne z Polską, Niemcami i Prusami 
niemi zostały uszkodzone i przerwane. W porcie 1 ma morzu burza 

Wsch »di 
jak się 

zdaje nie wyrządziła żadnych szkód Natomiast w okolicach Gdafiska wiele 
drzew zostało wyrwanych z korzeniami Rywaież wiele donów zostało 
żnie uszkodzonych. 

powa 

Ujęcie szpiega na granicy. 
Dnia 12 bm. w nocy przechodzący patrol 

kolejowym tuż koło strażnicy Wiazyń natknął 
usiłowali przekroczyć granicę w kierunku Rosji sow. Spłoszeni 
trol poczęli uciekać. Za uciekającymi dano kiika 
rezultatem czego jeden z uciekających 
zdołał zbiedz w kierunku Radoszkowicz. 

10 Baonu Kopu 
się na 2 mężczyzn, 

torem 
którzy 

przez pa- 
strzałów karabinowych, 

został ranny w nogę i ujęty. Drugi 

Raniony osobnik nazwiskiem Doroszewicz Jan w cząsie badania ze- 
znał, że pochodzi z miejscowości Rogonowicz pow. Lidzkieso, był z ra. 
mienia partji komunistycznej rezydentem powiatowym a ponieważ policja, 
jak podaje, „zanadto mu po piętach chodziła" postanowł zoiedz do Rosji 
sow. W czasie podróży do granicy przypadkowo poznał się z jakimś 
osobnikiem (nazwiska nie pamięta) który mu ośw'adczył że rówaież ucieka 
do Sowdepji Był to właśnie ten mężczyzna, który zdoł ł zbiedz przedpa- 
trolem. 

Doroszewicz oddany został do 
tycznej. (ab). ° 

dalszego urzędowania policji poli- 

Przemytnik w potrzasku. 
: Zatrzyman'e krėla przemytnikėw na granicy pol.-sow. 

Wczoraj na odcinku 5 B. O P. żołnierz stojący na posterunku na 
rozgałęzieniu dróg zatrzymał przechodzącego nieznanego mężczyznę  nio- 
Sącego jakiś ciężar w worku na plecach. Odprowadzony po zmianie war 
ty na strażnicę został poddany hadaniu i rewizji. W. czasie rewizji znale- 
ziono przy nim towar wartości 200 dolarów oraz 20 dolarów i 10 rubli w 
gotówce. 

Nieznajomy ten nazwiskiem Zakrzewski Antoni pochodzący ze wsi 
Łomasze gm. Prozoroki zdawna podejrzywany przez policję O szmugiel 
— u którego cała kontrobanda graniczna koncentrowała — przyznał 

wspólników. do tej pracy wskazując na 
łu odesłany został do policji. (a. b.) 

się 
Po spisaniu protoku- 

r L LS i a ZEK ПОСЕНР ТОНЕБ 

Zjazd sjonistów. 
W niedzielę rozpoczęły się w 

Warszawie obrady II wszechpolskiego 
zjazdu sjonistów, który ma wypo- 
wiedzieć się w sprawie dalszej poli- 
tyki żydowskiej z rządem, czyli za u- 
godą lub przeciw. Na uwagę zaslu- 
guje referat polityczny pos. Hartglasa 
niedawno obranego prezesa koła ży- 
dowskiego,a więc kierownika oficjal- 
nej polityki żydowskiej. 

Przyczyna ciężkiej sytuacj —mówił 
pos. Hartglas—w polityce sjonistycz- 
nej, która jeszcze przed rokiem pole- 
gała jedyńie na różnicy zdań, przy- 
brała obecnie charakter znacznie głęb- 
szy. Mówca analizuje stosunek rządu 
do żydów, stwierdzając, że po okre- 
sie polityki eksterminacyjnej -przeko- 
nano się w polskich kołach politycz- 
nych, że to utrudnia sytuację. Chwy- 
cono się zatem innej metody, któraby 
dała możność proklamowania postu- 
lłatów i protestów żydowskich jako 
fałszywe i nieuzasadnione, 

Rząd dlatego pomyślał o ugodzie, 
gdyż obawiał się licznych protestów 
ze strony żydowskiej i usiłował wy: 
tworzyć rozdźwięk między żydami a 
innemi mniejszościami  narodowemi. 
Reakcja na te próby była niejednolita. 
Byli w kole tacy, którzy w - najlepszej 
wierze godzili się na osłabienie poli- 
tyki bojowej. 

jako prezes Koła mówca określa 
program swój w ten sposób: Sjoni- 
Ści nie są przeciwnikami pokojowego 
współżycia ze społeczeństwem  pol- 
skiem, są zawsze gotowi na isłotny 
pokój ze społeczeństwem polskiem, 
ale tu decydują nie żydzi, lecz stro- 
na druga. W tem tkwi - klucz usto- 
sunkowania się żydów do rządów 
polskich. Można z tymi rządami ro- 

w 
pewnych okolicznościach, alę żydzi 
muszą za to domagać się realizacji 
pewnej części swych żądań lub co- 
najmniej wiarogodnych zapowiedzi, 
że postulaty te będą zrealizowane. 

Nie można mieć zaufania do rzą- 
du, na czele którego stoją osoby, 
których programem jest wytępienie 
żydów, do rządu, opierającego się na 
stronnictwach o ideologji bojkotowej, 
W stosunku do mniejszości narodo- 
wych stwierdza mówca, że rząd 
chce uczynić z żydów narzędzie po- 

ziemskiej! Być jedną z królowych... 
sportu! 

'Na meczu w Cannes byli obecni: 
były król portugalski i, kto wie, mo- 
że przyszły car rosyjski, w.ks. Cyryl 
Włodzimierzowicz, ks. Filip Burboński 
iks. Connaught, kilkuindyjskich maha- 
radżów... Przyglądał się też „zapa- 
som* obu pań głośny pisarz hiszpań* 
'ski Blasco Ibanez. 4 

Ibanez, zapalony sportowiec, ulegi 
natarczywošci dziennika londyfskiego 
Daily Telegraph i w opłaconej na 
wagę złota korespondencji popisał... 
niesłychane androny o tryumfie „bo- 

"skiej Zuzanny”, 
Rozpoczyna Zuzanna mecz wspa* 

niałym seroem w sam róg pola prze- 
ciwniczki... zdobywa pierwsze gaeme... 
lecz mała Amerykanka („dama pokie- 
rowa” jak ją nazywają) rewanżuje się 
i wygrywa oba następne... 

„Niepokój ogarnia ttumy — pisze 
Ibanez--Czyżby po Austerlitz i Wagram 
miało nastąpić Waterloo?" 

Lecz oto za chwilę „Francja wol- 
niej oddycha". Bierze górę „fenomen 
sportowy”. Zuzanna bierze piłki z 
z volleyw i (za ' przeproszeniem), 
smaszuje! zaczyna się diugi set. 
Znów górą urocza Amerykanka. „Ко- 
lor gwiazdzistego sztandaru poczyna 
— pisze Ibanez — zasnuwać dumą 
jej oczy (/)Mecz staje się dramatyczny. 

lonizacji na Kresach w stosunku do 
innych mniejszości. Żydzi nie mogą 
takiej funkcji wypełnić, gdyż nie leży 
ona po linji orjentacji żydowskiej. 

Uważamy, że Polska jest państwem 
narodowościowem, a nie narodowem. 
Państwo, w którem mieszka 40 proc. 
obcych narodowości, musi prowadzić 
politykę narodowościową. Nie znaczy 
to jednak jeszcze, że żydzi ciągle idą 
razem z mniejszościami. 

Żydzi mają bowiem — interesy 
sprzeczne z interesami innych mniej- 
szości narodowych. Mniejszości są 
przeważnie ludnością wiejską, pod- 
czas gdy żydzi stanowią Judnošč 
miejską. Żydzi nie mogą współdzi.- 
łać z mniejszościami, gdy te wystę- 
pują przeciwko państwowości pol- 
skiej. Oceniając sytuację parlamentar- 
ną, stwierdza mówca, że wśród stron- 
nictw polskich niema prawie žad- 
nych różnic w poglądach na sprawę 
żydowską. Jedyna różnica między pra- 
wicą a lewicą polega ra tem, że dla 
prawicy programem jest antysemityzm, 
lewica natomiast nie ma programu 
antysemickiego, jednakże uprawia ta- 
ktykę antysemicką. Ugoda nie dała 
żadnych wyników pozytywnych. 

Polityka rządu wobec żydów jest 
'w dalszym ciągu eksterminacyjna. 
Nastrój wobec żydów nie zmienił się. 
Potrzebna jest jednolita organizacja 
i jednolity organ centralny. Jeżeli or- 
ganizacja taka nie powstanie, będzie 
on musiał złożyć godność prezesa 
Koła. 

Referat posła Hartglasa jest podsta- 
wą do dyskusji w której zabiorą głos 
przedstawiciele wszystkich  ugrupo- 
wań. Na zjeździe zetrą się dwa po- 
glądy, galicyjskich sjonistów z pos. 
Reichem na czele i sjonistów z 
Kongresówki na czele z pos. Hartgia- 
sem jako mężem zaufania pos. Gryn- 
bauma. 

WARSZAWA, 16. Ill. (£el, wł. Słowa) 
Zjazd sjonistyczny zakończył swe 
obrady o godzinie 7 rano, przyjmu- 
jąc do wiadomości referat pos. 
Hartglasa. Ostateczna uchwała nie 
została powzięta i prawdopodobnie 
uchwalenie jej nastąpi jutro. Należy 
się spodziewać, że zjazd  wezwie- 
posłów sjonistycznych aby spowodo- 
wali przejście koła do opozycji wo* 
bec rządu. 

  

Wśród publiczności bardziej nerwo- 
we kobiety płaczą (I)“. 3 

I tak dalej, tak dalej. | 
Zakłady wśród publiczności do- 

chodziły do olbrzymich sum. Książę 
Westminster ofiarował tryumfatorce 
„wspaniały puhar. Córka króla angiel- 
skiego, księżniczka Mary, zaprosiła 
na kolację po meczu — obie „boha- 
terki". 

Nie bagatela! Tak — w tennisa. 
grać! 

* i ' 

A gdyśmy już tak zaczęli obco- 
wać ze współczesnemi znakomitoś- 
ciami—bez względu na pole ich dzia- 
łalności—połóżmy sobie obok naz- 
wiska miljardera mad miljarderami 
tudzież najznakomitszej dziś na świe- 
cie tennisistki, jęszcze jedne „głośne 
imię, kto wię czy nie najglošniejsze 
gdyż z pewnością więcej ludzi na 
kuli ziemskiej zaa nazwisko Trockie- 
go niż np. Mussoliniego lub Brianda, 
Paderewskiego lub d'Annunzia. Po- 
myślmy tylko o niezliczonych  miljo- 
nach ludności—Rosji i Chin! 

Trocki jest, jak wiadomo, najro- 
dowitszym rodakiem „Boskiej Zuzan- 
ny*. Gracz też nielada... 

Niezawodnie też naprawdę „wielki 
czlowiek“—w swoim rodzaju. 

Z Ukrainy rodem, z wioski pod 

'pośpieszył Trocki 

Nr 62/4672 

Sejm i Bząd. 
Sprawa monopolu tytunio- 

wego, 
WARSZAWA. 16.1iI. (Żel.wł.Sżowa). 

Na zapytanie telegraficzne przedsta- 
wiciela Bankers Trustu p. Fischera, 
została wysłana odpowiedź że spra 
wa przedłużenia opcji na wydzierża- 
wienie monopolu tytuniowego może 
być rozstrzygnięta w sensie przy- 
chylnym przez rząd poiski dopiero 
po przedstawieniu przez stronę Za- 
ga warunków tej tranzak- 
cji. 

Posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA. 16 III. (żel. wł.Stowa). 

jutro o godzinie 4:-tej popołudniu 
odbędzie się posiedzenie Senatu. Na 
porządku dziennym ustawa o ratyfi- 
kacji konwencji polsko włoskiej, u- 
stawa w sprawie eksmisji dzierżaw* 
ców gruntowych i ustawa o cudzo- 
ziemcach. 

Program prac Sejmu. 

WARSZAWA, 16. I. P. A. T. 
Wczoraj po południu pod przewod- 
nictwem p. marszałka Rataja obrado- 
wał konwent senjorów Sejmu. Na 
wstępie p. marszatek zawiadomił, że 
rząd wyraził życzenie aby obrady 
plenarne odroczyć do powrotu p. 
premjera i ministra spraw zagran. 
Skrzyńskiego z Genewy. Po królkiej 
wymianie zdań wszystkie kluby z 
wyjątkiem Klubu Sir. Chłop. zaakcep- 
towały propozycję rządową, przyczem 
termin najbliższego posiedzenia wy- 
znaczono.na dzień 22 b. m. Od tego 
dnia do soboty odbywać się będą 
posiedzenia plenarne codziennie a ferje 
świąteczne rozpoczną się w tym roku 
już w Wielki Poniedziałek a to z po- 
wodu rozpoczynających się w tym 
czasie świąt żydowskich. 

Zarządzenia celne. 

WARSZAWA, 16lil. Pat. Sejmowa 
komisja skarbowa zatwierdziła 48 za- 
rządzeń celnych wydanych przez 
rząd na podstawie ustawy celnej a 
dotyczących ceł wywozowych na nie- 
które towary, ulg celnych oraz zaka- 
zu przywozu towarów. Dwie sprawy 
dotyczące wprowadzenia ceł wywo: 
zowych od pszenicy, odroczono w 
porozumieniu z rządem, ponieważ 
rząd zapowiedział wniesienie w naj- 
bliższym czasie odpowiedniej ustawy. 

Min. Zdziechowski w Poznaniu. 

POZNAŃ, 15. Ill. PAT. Dzisiaj o 
godz. 7 min. 30 rano pociągiem war- 
szawskim przybył tu p. minister skar* 
bu Zdziechowski, Panu ministrowi 
towarzyszą podsekretarz stanu Cze- 
chowicz, sekretarz generalny Komitetu 
Ekonomicznego ministrów Widomski 
i radca Michalski. 

O godz. 9 rane p. minister Zdzie-   chowski przybył do Wiellokopskiej 
Izby Skarbowej witany przez p. Albrech=* 
ta. P. Minister wskró:kich słowach ||| | podziękował kierownikowi lzpy Skar- 
bowej i wszystkim zebranym za sło* 
wa powitania i ponios, že nakre- | 
ślona przez wice-prezesa Albrechta 
działalność Wielkopolskiej Izby Skar- 
bowej jest dawodem, iż w wysiłkach, | 
które czekają dziś Ministerstwo Skarbu | 
minister liczyć może i liczy na po* 
moc pracowników lzby. Następnie p.. 
Albrecht przedstawił p. ministowi na- 
czelników wydziałów 'zby oraz naczel- 
ników urzędów pierwszej instancji. 
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artysta 
foto- Jan Bułhak (+; 

Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 
Ceny zniżone. 

Mikołajewem. W szkole, w Mikołaje- 
wie, już pisał „wezwania”* do „braci 
i sióstr'.  Płomienno-socjalistyczne, 
radykalne—wezwania. Miał wówczas 
lat 17. Zestano 4 0 irkucka. Wy- | 
dostał się stamtąd w  i902-gim 
uciekł do Szwajcarji gdzie przebywa! 
do 1905-90, po części też w Wiedniu. 
Wydawał pisma, wielki wywiera 
wpływ na zagraniczną młodzież г 
syjską. O świcie „ery wolnościowej” 

do Petersburgaa, 
Był jednym z przewódcć w barykado 
wej rewolucji w Moskwie, o zmierz” 
ciu tejże „ery wolnościowej”. Skaza” 
ny powtórnie na deportację na Sybi 

o raz drugi uciekł=do Wiednia 
am napisał swoją książkę „Rosja 

Rewolucja", która powszechną n 
niego zwróciła uwagę. ; 

W Wiedniu wydawał czasopism 
„Prawda”, usiłując pogodzić bolsze: 
wików z umiarkowanymi socjalnymi 
demokratami, W publicznem życi 
wiedeńskiem nie brał żadnego udziału 
mieszkał prawie odludnie na przed 
mieściu Sievering z żoną i dwojgie 
dzieci, Tylko w 191ltym zjawił si 
w lnsbruku jako delegat rosyjski 
eserów na zjezdzie austrjackich so: 
demokratów. 

Wybuchła wojna. Trockij jedz(ć? 
do Szwajcarji i rozpoczyna bardz 
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KURJER GOSPODARCZY 
лЛЕМ WSCHODNICH 

Dokąd skierować nasz 
eksport. 

W tej kwestji daje wyjaśnienie o- 
statni numer <Tygodnika Handlowe- 
go» w artykule wstępnym przez p. 
W. Gr podpisanym: | 3 
" Nasze kupiectwo wciąż wykazuje 
inercję, jakby nie mogło jeszcze o0- 
trzaskać się z myślą, że w handlu 

europejskim możemy i musimy za- 

cząć odgrywać bardzo poważną rolę, 
że musimy dostosować nasz eksport 
do potrzeb gospodarczych kraju, że 

winniśmy stanąć na rynkach obcych 

do konkurencji handlowej z Anglika- 
mi, Niemcami czy Włochami. 

Nasz program ekspansji handlo- 
wej jest wciąż jeszcze niedostatecz- 
mie skrystalizowany: potrafimy się 

nieraz zdobyć na bardzo energiczne, 
nieskoordynowane wysiłki, aie w na- 

szej działalności eksportowej brak 
nam niezbędnej ciągłości. : 

W/ miarę, jak się otwierają do: 
таёпе widoki na wywóz jakiego arty- 

kułu, rzucamy na nasz rynek pewną 

partję towaru, żeby przy pierwszej 

zmianie konjunktur cofnąć się «bez 

walki» z zajętego rynku i szukać no- 

wych okazji gdzieindziej. ; 
Prasa nasza, pragnąca przyczynić 

się do wzrostu polskiego handlu, 
przepełniona jest nader ponętnemi 
wiadomściami o widokach ekspor- 
tu polskich herbatników do Sytji, ce- 

mentu do Peru, pończoch jedwab- 
mych do Argentyny, cylindrów do 

Kongo lub giętych mebli do Nowej 

Zelandji. Zwykły śmiertelnik staje 
wprost oszołomiony wszechświatową 
skalą naszych możliwości eksporto- 

wych, zapominając, że wszystkie te 

pozycje: herbatniki, pończochy jed- 

wabne, cylindry, gięte meble, a na- 

wet cement loco Callao, odgrywają z 
punktu widzenia ogólnej polityki 

eksportowej Pafistwa bardzo małą 
rolę i na ukształtowanie się naszego 
bilansu handlowego mają wpływ mi- 
nimalny. S 

Musimy sobie jasno  uprzy- 
tomnić, że kraj nasz leży na pogra- 

miczu dwóch bardzo odrębnych pod 
względem gospodarczym — Światów. 
Linja demarkacyjna między niemi 
przechodzi z Północo- Wschodu na 

Południo-Zachód. Z jednej strony, 
Finlandja, Szwecja, Niemcy, zachod- 
nia część Czechosłowacji, Austria, 
Włochy i bardziej na Zachód położo- 

me kraje Europy tworzą zespół 
państw wysoce uprzemysłowionych, 
eksportujących produkty przemysło- 
we i potrzebujących przedewszyst- 
kiem surowców. 

Z drugiej strony, Rosja, Rumunuja, 
'Bułgacja, jugosławja i dalszy Wschód 
© strukturze gospodarczej, opartej 
przeważnie na produkcji rolnej, sto- 
jący otworem dla wwozu wytworów 
przemysłowych. : : 

Między temi dwoma światami leży 
mających specjalne 

dane dla odegrania roli pośrednika 
handlowego, a w ich rzędzi* wybija 
się na pierwszy plan centralnie po- 
łożona Polska. 

Z tego specjalnie dogodnego po- 
łożenia geograficznego Polski wycią- 
gnąć trzeba należyte konsekwencje, 
ustalając zasadniczy kierunek naszej 
ekspansji przemysłowej na Południo- 
Wschód, a kierunek wywozu surow- 
ców na Północo-Zachód. 

Drugą zasadą naszego podstawo- 
wego programu eksportowego w 
chwili obecnej powinno być ograni:- 
czenie naszej działalności wywozo- 
wej do krajów europejskich, a prze- 
dewszystkiem do krajów sąsiadują 
cych z Polską, (małe koszty transpor- 
tu, znajomość terenu). di 

Oczywiście, nie możemy mieć nic 
przeciwko indywidualnym próbom 
wyzyskania chwilowych  „egzotycz- 
nych* konjunktur, ale próby te muszą 
być w zupełności pozostawione prze: 
snyślności i przedsiębiorczości po- 
szczególnych kupców. 

  

   

› muchliwe agitowanie przeciwko przy- 
znawaniu kredytów „wojennych przez 
socjalistów — w. Niemczech i Francji. 
Pisze niemiecką broszurę „Der Krieg 
und die Internationale" napadając w 
w niej gwałtownie na imperjalizm 

jako na sprawcę wojny. Przenosi się 
do Paryża; wydaje tam gazetę, mó. 
wiąc w niej wiele nieprzyjemnych 
rzeczy... Entente'cie. Wydalają go z 
Paryża w październiku 1916-go. Pisze 
ma pożegnanie list do ministra Julju- 
szą Guesde. Daje w nim zjadiiwą 
charakterystykę wodzów  Entente'y, 
Maluje np. Lloyd George'a jako 
nawpół proboszcza nawpół boksera a 
socjalistom francuskim za  рабате 
plackiem przed.. carem rosyjskim tnie 
akuratne verba veritatis, Z Hiszpanii 
też go wydalają. Trockij jedzie do 
Ameryki. Tam dowiedział się o oba- 
leniu caratu (marżec 1917) W/siada- 

- jącego na statek w Kanadzie władze 
tamiejsze zatrzymały i osadziły w 
obozie internowanych gdzie Trockij... 
miewał formalne wykłady o rewolu- 
cji rosyjskiej.  Kiereńskij, wyjednał 
od rządu angielskiego wypuszczenie 
go na wolność. Trockij przybył na- 
tychmiast do Petersburga i rozpoczął 
gwałtowną kampanję mającą na celu— 
obalenie Kiereńskiego, zarzucając mu 
głównie trzymanie z Eutente'ą, Poseł 
angielski Buchanan domagał się w 

Trzecią, wreszcie, myślą przewod- 
nią naszego programu powinno być 
zrozumienie tego, że na upatrzonych 
dla naszego eksportu terenach chodzi 
nie o dorywcze, doraźie korzyści: 
czeka nas tam walka na dłuższą 
obliczoną metę, musimy tam myśleć 
© powolnem, systematycznem  zdo- 
bywaniu rynków, połączonem nieraz 

z chwilowemi stratami i niepowo- 
dzeniami. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Memorjał W—ego Związku Kup- 

ców Żydowskich. Podajemy poniżej w 
streszczeniu treść tego memorjału złożone- 
go na ręce p. Prezesa Izby Skarbowej w 
Wilnie: 

«1. Na zasadzie art. 75 Ustawy o podat- 
kn przemysłowym, Związek nasz corocznie 
składa listę rzeczoznawców branżowych dla 
udzielenia informacyj miarodajaych przy 
wymłarze podatków. 

Niestety jednak w latach ubiegłych w 
niektórych Urzędach Skarbowych powołano 
dla szeregu branż zamiast osób, przedsta: 
wionych przez organizację, innych informa 
torów. 

Oczywiście, że nie będąc skrępowanym 
przy wyborze rzeczoznawców, można zaw 
sze znaleźć osoby, które ze względów 0s0- 
bistych udzielą takich iniormacyj, jakie od 
nich będą żądane. 

Właśnie dia zapobieżenia tej ewentual- 
ności ustawodawca wprowadził przepis o 
powoływaniu rzeczoznawców wyłączn e od 
organizacyj co widać z brzmieaia artykułu 
75 Ust. o podatku przemysłowym. > 

W związku z powyższem pozwalimy 
sobie prosić Pana Prezesa o wydanie zarzą: 
dzenia podległym władzom | instancji, aže- 
by w myśl! art. 75 dla udzielania informacyj 
byli powoływani rzeczoznawcy wyłącznie 
z listy kandydatów, przedstawionych przez 
organizacje lub zrzeszenia przemysłowo* 
handlowe. 

2. Nie zważając na wyraźny przepis 
art. 90 Ustawy o podatku przemysłowym, 
o obowiązku zaproszenia na posiedzenia 
Komisji Odwoławczej tych płatników, któ- 
rzy wyrazili w odwołaniu podobne życze- 
nie, w praktyce szereg płatników nie zo- 
stał na posiedzenie zaproszony. 

Wobec tego w tej kwestji uprzejmie 
prosimy Pana Prezesa o wydanie zarządze* 
nia o scistem przestrzeganiu przez Wydział 
II art. 90 Ustawy o podatku przemysłowym. 

3. Przy sposobności pozwalamy sobie 
wogóle zwrócić łaskawą uwagę Pana Pre« 
zesa na rozpaczliwy stan ekonomiczny han- 
dlu i przemyst. wileńskiego. W związku 
z geograficzaem położeniem Wileńszczyzny, 
zniszczeniem powojsnnem i zaniedoaniem 
naszego Kraju, ogólny kryzys odbił się na 
nas w sposób zastraszający. Obecnie zanikło 
u nas niegdyś szeroko rozwinię'e życie go- 
spodarcze. Handel prowadzi klasa drobnych 
handlowców prawie bez subjektów. Wię- 
kszych firm handlowych oraz zagranicznych 
eksporterów jest zaledwie kilku. Najsoltdniej: 
sze firmy częściowo zbankrutowały. 04 no- 
wego roku 1608 kupców w Wilai nie wy- 
kupiło świadectw przemysłowych i są oni 
skązani na głód i bezrobocie, reszta przed- 
siębiorstw istnieje tylko przez inercję. 

Opublikowane niedawno przez Minister- 
stwo Skarbu cyfry o obciążeniu podatkami 
według Izb Skarbowych jeszcze raz potwier- 
dzają ogólne twierdzenie, ża w stosunku do 
swej siły płatniczej ludność miejska Ziemi 
Wileńskiej jest niewspółmiernie przeciążona 
podatkiem przemysłowyme 

Oociążenie w Wilnie, przewyższając 
obciążenie Izb Kieleckiej, Lubelskiej, Biało: 
stockiej, Poleskiej, Wołyńskiej i Lwowskiej 
równa się obciążeniu w lzbach Łódzkiej lub 
Krakowskiej, mających szeroko rozwinięty 
przemysł i prowadzących znaczny handel 
zagraniczny. Tłumaczy się to zbyt surowem 
stosowaniem wszystkich przepisów, bez- 
wzgiędnym wymiarem podatków, nielicze- 
niem się ź opinją zrzeszeń płatników i z 
opinją ieb, przedstawicieli w Komisjach Sza- 
cunkowych i rzeczoznawców. Jest to tem- 
bardziej krzywdzącem, że więxszość płatni- 
ków nie prowadzi księg i nie posiąda żad- 
nych dowodów. Więc ustalenie podaików 
odbywa się na oko, bez dowodów, przypad- 
kowo i t. d. Wyszczególnione pod p. 1 i Il 
prośby nasze są jaskrawym przykładem sta- 
nu powyższego. 

W związku z powyższem pozwalamy 
sobie jeszcze raz prosić Pana Prezasa przy- 
jąć pod uwagę katastrofalny stan gospo - 
darczy naszej Ziemi i wydać zarządzenia, 
zmierzające do złagodzenia wymiarów  po- 
datku przemysłowego w Okręgu Wileńskiej 
Izby Skaibowej> 

—(w)Komisja ministerstwa spraw 
wewnetrznych. Jak się dowiaduje- 
my, w związku & zarządzeniami re- 
dukcyjnemi min. spr. wewn. przyby* 
wa w tych dniach do Wiina  spe- 
cjalna komisja tego ministerstwa. Za- 
danie komisji polegać ma na prze- 
prowadzeniu przewidzianej przez u- 
stawę sanacyjną 5,proc. redukcji pra- 
cowników „województwa. _Biiższe 

głośnej nocie, „aby Trockij „wziął 
precz nogi swoje ze stołu Entente'y*. 
Dn. 6 listopada 1917-g0 bolszewicy 
przyszii do włady. Z nimi — Trockij. 

* 

Jeszcze chwilkę pozostańmy wśród 
najaktualniejszych, całkiem _ modern... 
osobliwości. 

Oto od 35 łat mieszka stale w 
Rzymie (jak ongi nasz Siemiradzki) 
znakomity rzeźbiarz rodem z Polski: 
żyd Glicenstein. 

Był temi dniami w Warszawie. 
Potrzebował zabrać stamtąd obrazy 
swoje dawniejsze i szkice na, wysta- 
wę w Wenecji. 

Poszedł go interwiewować współ- 
pracownik „Naszego Przeglądu". 

Nad czem profesor ostatnio 
pracował? [ 

— Pracowatem—odpowiada arty- 
sta—nad figurą Chrystusa, Ecce Ho- 
mo, wysokości 2i pół metra, W drze- 
wie orzechowem rzeźbiłem św. Fran- 
ciszka... Posłałem do Warszawy trzy 
projekty dia monet polskich. Pierwszy 
motyw; chłop, wjeżdża do kraju opro- 
mieniony słońcem Wolności; drugi: 
trzy kobiety (trzy Zabory) złączone 
pod jedną koroną. Trzeci: Kościuszko 
1 Piłsudski (początek i koniec niewoli) 
przysięgają z bronią w ręku, że oswo- 
bodzą Ojczyznę. 

szczegóły dotyczące prac komisji na 
terenie Wilna nie są jeszcze znane. 

—(w) W sprawie podatku od 
obrotu ze Il półrocze. W _ dniu 
dzisiejszym ma się odbyć posiedze- 
nie komisji szacunkowych przy lzbie 
Skarbowej.—Na posiedzeniu tem zo- 
staną rozpatrzone sprawy podatku 
od obro'u za Ill półrocze r. b. 

Posiedzenie powyższe wzbudza 
słuszne zainteresowanie naszych sfer 
kupieckich. 
—(w) Zapomogi dla żydów wi. 

leńskich. Dr. Szabad oświadczył iż 
otrzymał w dniu wczorajszym 15 bm. 
4 tysiące dolarów na cele różnych 
towarzystw dobroczynnych żydow- 
skich w Wilnie. Dokładny roz 1ziel- 
nik powyższej sumy nie jest jeszczę 
znany. Pieniądze powyższe otrzymał 
dr. Szabad od „Amerykańskiego ko- 
mielu żydów wileńskich* w Nowym 
Yorku. 

б ох о 

GIELDA WARSZAWSKA, 
. 16 marca 19% r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8— 8,02 193 
Beigja 33,17 33,26 33,09 
Hoiandja 320.50 321.30 319 70 
Londyn 34,92 39.02 38.83 
Nowy-York 8 — 802 798 
Paryż 29 10 29,17 29 03 
Praga 23,70 23,76 23 64 
Szwajcarja _ 15410 | 15448 15372 
Stokholm 20660 20712 206,08 
Wiedeń 112,75 113.03 | 1'2,47 
Włochy 32,10 32,18 32,02 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 75— (w złotych 592,50 

koiejowa 123,00 125,00 

35,50 36— 5 pr. pożycz. konw. 
4 pr. pożyczk, konw, 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 2250 2215 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA, 13 Lil. (fel. wl. Słowa) 
Dziś dsiar mocaiej w obrotach między- 
bankowych 7,92 przy teadencji zwyżko- 
wej, jednakże wobec braku tranzakcyj 
Bank Poiski płacił 7,90. 

Pogrzeb ks. Ferdy= 
nanda Radziwiłła, 

Rzym, w marcu. 

Zgon ks. Ferdynanda Radziwiłła 
obudził w wiecznem mieście ogólny 
żal i rodzina zmarłego otrzymała ze- 
wsząd bardzo liczne dowody žyczli- 
wego współczucia. 

We środę dn. 3 marcą nastąpiła 
eksportacja zwłok do kościoła para- 
fialnego S. Andrea delle Fratte. Wszy 
stko było «more nobileutm», a więc: 
trumnę w asyście 12 kapucynów nie- 
siono na noszach, przykrytą złotolitym 
całunem o czarnym szlaku. Kondukt 
prowadził proboszcz miejscowy. W 
kościele trumnę złożono na ziemi 
wprost, bez żadnego wzniesienia, a 
przy niej paliły się tylko 2 ogromne 
Świece: jedna u nóg, druga u głowy 
tak postawiona trumna żnajdowała 
się w środku jakby ogrodzenia obi- 
tego kirem. Między ogrodzeniem a 
trumną lażały na ziemi pęki Świec 
powiązanych po 3, ale nie zapalo- 
nych. Wokoło zaś stały obite kirem 
niskie ławki, przeznaczone dla nieofi- 
cjalnych duchownych (po lewej stro- 
nie)) a dia wybitnych osobistości 
świeckich po prawej. Wszystko to 
stało w środkowej nawie kościoła. 
Jest to koncepcja rzymskiego «ca- 
Strum». Trudno o piękniejszą a przy” 
tem skromniejszą i prostszą dekora* 
cję, pełną głębszego symbolizmu. 

Nazajutrz we czwartek o 10 rano 
odprawiono nabożeństwo, które cele- 
brował sędziwy ks. Konstanty Czore 
ba Zmartwychwstaniec, krewny i przy: 
jaciel rodziny w obecności licznie 
zgromadzonych przedstawicieli Kolo- 
nji polskiej, patrycjatu rzymskiego itd, 
Na specjalnie przygotowanych  miej- 
scach zasiadła po stronie ewangelji 
in corpore ambasada polska przy 
Watykanie, a po stronie  epistoty 
również in corpore poselstwo przy 
Kwirynale. Pos. Kozicki złożył wieniec z 
biało czerwoną wstęgą i napisem: 
„posłowi na sejm ustawodawczy, 
nieustraszonemu bojownikowi pol- 
skości od poselstwa polskiego w 
Rzymie". Rodzina zasiadła w tak zwa- 
nym „choretto“ za romaniką boczne- 
go ołtarza, a więc: wdowa, synowie, 
ks. Michał z żoną i ks. Janusz, cór- 
ka Maigorzata Potocka z mężem, 
wnuczka księżniczka Leontyna, a das 
lej: ks. Janowa Radziwiłłowa, ks. Le- 
onowa Radziwiłowa, ks. Dominik 
Radziwiłł, hr. i hrabina di Robilant, 
księżniczka Jadwiga Radziwiłłówna w. 
kościele byli również obecni, pań- 
stwo Tomassini, Ekscelencja Imperiali, 
p. Madeyski, prałat Fiorczak, ks. He- 
lena Wołkońska z mężem, hr. Czo- 
snowski, ks. M. Czarnecki, baron 
Wrange|, hr. K. Plater, konsul Bro- 
dzki z żoną, hr. Soderini,  ambasa- 
dor Gubercasseaux, księżna Wasil- 
czykow. Romanowie Karniccy, hr. 
Ludwik Michałowski, de Witten, ba- 
ron. Ritten, pani Jaroszyńska, mar- 

Bez komentarzy. 
® 

Redakcja „Dnia Połskiego* zapro- 
jektowała wzniesienie w Warszawie 
pomnika Żeromskiego. I owszem... i 
owszem! Ryle tylko pieniądze mieć. 

Podobno bardzo już zaawanso- 
wany pomnik Szopena, dzieło Wacła- 
wa Szymanowskiego, utknął na amba- 
rasy natury finansowej. W. „Kurjerze 
Warszawskim” p. Ad. Siedlecki przy- 
pomina, że Warszawa nie posiada 
jeszcze pomnika— Kraszewskiego. Że 
na pomniki czekają: Słowacki, Kra- 
siński, Matejko, Fredro, Sienkiąwicz, 
nie wspominając o Juljuszu Kossaku. 

A gdzie pomniki Batorego i Zy- 
gmunta Augusta? 

Ale owszem niech stanie w War- 
szawie pomnik Żeromskiego...owszem! 
Byle zawiązać co rychlej ad hoc ko- 
mitet. Reszta, oczywiście, pójdzie jak 
z płatka z Oiyskaviččią szybkością. 

Tymczasem przy sposobności 
święcenia we Włoszech 75 lecia pier- 
wszego wystawienia «Rigoletta» przy- 
pomniano, że prawie współautorem 
popularnej opery był Polak. 

Jakże to być mogło? 
A to tak: 
„Rigoleto“ pod tytutem <Król się 
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grabia Lagergren, hr. 
Caterini, Yunkheer Uffort, ambasa- 
dor belgijski hr. Faille de Leverghen, 
hr. Rechberg, donna Galviati, hr. 
Pasqualini, hrabina Nemes, ambasa- 
dor hiszp. hr. Vinnaza, ks. Thun, ks. 

Odescalchi, minister holenderski junk- 
heer van Nispen, ks. Salviati, ks. i 
księżna Baandini, minister bawarski 
Freicherz zu Groenestegu, margrabia 
Talleyrand, hr. Morpurgo, miss Weld, 
hr. i hrabina Gravina, hr. i hrabina 
de Palestrina, państwo Miasojedow, 
hr. Malatuta, hr. i hrabina Stol- 
berg, pani Drohojowska, miss Ur- 
quasht, miss Robinson itd, oprócz 
tego delegacja Zakonu Rycerzy Mal- 
tańskich, którego zmarły był świeżo 
wybrany komturem na Polskę. Z du- 
chowienstwa zaś ks. prałat Florczak, 
ks. Jagała, ks. Filipski, ks. . Meyszto- 
wicz, ks. Wróblewski, ks. Leśnie- 
wicz, ks. biskup Dubowski, R. P. 
Ziemski T. j., ks. Witterli, dom du 
Coetlosquat oraz generał Jezuitów ks. 
Ledóchowski i prymas Benedyktynó w 
R. P. Stotzingen. Obecność tych 
dwuch dostojników zakonnvch byla 
jakby symbolicznem przypomnieniem 
zmaiłych braci ks. Ferdynanda, któ- 
rzy byli jeden Jezuitą a drugi Bene- 
dyktynem. 

Po Mszy i po „libera“ trumnę u: 
łożono na dwukonny katafalk i w o- 
toczeniu najbliższej tylko (jak tu jest 
w zwyczaju) rodziny oraz miejsco- 
wego proboszcza (jadącego w kare- 
cie) ruszono na cmentarz «Campo 
Verano», gdzie zwłoki złożono w 
tymczasowym grobie. 

_ W końcu maja zwłoki będą prze- 
wiezione do Wielkopolski i złożone 
w grobach rodzinnych w Antoninie. 

"__Z SĄDÓW. 
Proces manifestantów. 

м W dalszym с!дэп rozprawy 24:ech ma- 
nitestantów «dnia święta robotniczego» sąd 
przystąpił do badania Świadków. Zeznania 
ich są naogół mgliste i niewiele konkretne- 
go wnoszą do sprawy, Na uwagę zasługują 
zeżnania św. Niedziałxowskiego, który opo- 
wiada, žo na ulicy Mickiewicza uszu jego 
doleciał śpiew <Marsyljanki» i jakiejś pieśni 
nieznanej mu (może ów «Pogrzeb Polsce»?) 
Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Wileńskiej 
oburzona publiczność usiłowała odebrać ma- 
nifestastom czerwone sztandary. Z tego po- 
wodu wywiązała się tam krótka bójka. 

W dalszych zeznaniach świadków naj- 
cięższe obciążenia padają na Kociakiewicza, 
Malę Czerna i na Misiurę, Widziano jakoby 
Kociakiewicz niósł iakryminowany sztandar. 

w. Komiisarz Gutkowski zeznaje, że 
widział jak Piotr Worotyński rzucał w ja- 
kiegoś ucznia kamieniami. Widzisł on po- 
tem owego ucznią okropnie pokrwawionego, 
którego. prowadzili pod rękę koledzy. Był to 
uczeń Bukraba. Dalej słyszał świadek ów 
tajemniczy hymn «Pogrzeb Polski» (jak nie- 
którzy twierdzą identyczny z Internacjona- 
łem), słyszał okrzyki «P,ecz z Polską» i pieśni 
śpiewane po żyaowsku i po rosyjsku tudzież 
okrzyki wznoszone na cześć Trockiego i Le- 
nina. 

Na sali mimo jawności obrad — pustki, 
Część prawej strony ław zajmują oskarżeni, 
którzy w takiej liczbie nie mogli pomieścić 
się na ławie oskarżonych. Ogólny nastrój 
niezmiernie senny. Wszystkich interesuje 
dak €o to za pieśń ów hymn «Pogrzeb 
olski?» E. Sch. 

bawi» (bo treść wzięta z / powieści 
Wiktora Hugo) napisał Verdi dla te- 
atru w Wenecji Wenecja wówczas, 
w 1851-szym, należała, jak wiadomo, 
do Austrji, Jedna z księżniczek  bur- 
bońskich zaapelowała aż do samego 
cesarza Franciszka Józefa aby broń 
Boże nie pozwolił wystawić opery 
«znieważającej» jego przodka króla 
francuskiego Franciszka |-ро. 

Wystarczyło cesarzowi Francisz- 
kowi Józefowi dać tylko wskazówkę 
<odpowiednią» urzędowi cenzury w 
Wenecji. Nazajutrz notyfikowany był 
Verdiemu—zakaz. A już za dni kilka 
miała być premiera. Zrozpaczony Ver- 
di pędzi do cenzora. Co robić?l 

Cenzor był człowiek dobry—i nie 
w,ciemię bity. 

Kazał sobie podać libretto" 
—FSiadaj pan,—rzekł do nieszczęsne- 

go konpozytora. ` 
A gdy siedli przy biurku p. cen- 

zor Skreślił przedewszystkiem imię 
króla Franciszka l-go. 

—' Zrobimy go księciem Mantuy. 
W Mantui nigdy żadnych książąt 
udzielnych nie było. Nikt nie będzie 
reklamował. 

Potem królewskiemu błaznowi Tri. 
buletowi dał imię Rigoletto. Ślicznie 
brzmi! Niech nawet tytuł opery bę: 
dzie <Rigoletto». Co? Nie ładnie mo- 
że? A dalej Blanka została Dżyldą; 

{ 

Antamoro, ks. 

KRONIKA     ŠRODA 

  

17 Dziš Wsch, sł, o g. 5 m.53. 

Gertrudy p. Zach, sŁ o g. 5 m. 39 
Jutro 

„Edwarda 

URZĘDOWA 
— [ Udział władz admini- 

stracyjnych w odprawach poli- 
cyjnych. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych zarządziło, że na odpra- 
wach komendantów powiatowych 
pol. państwowej i komendantów po- 
sterunków mają być obecnt przedsta. 
wiciele włądz administracyjaych de- 
legowani przez pp.  Wojewodów 
względnie pp. Starostów. 

Obowiązkiem delegata poza za- 
znajomieniem się ze stanem organi- 
zacji, zaopatrzenia, uzupełnienia i 
wyszkolenia policji w danej chwili, 
jest udzielanie zebranym komendan- 
tom policji doraźnie wyjaśnień, po- 
uczeń i wskazówek w kwestjach na- 
leżących do zakresu kompetencji 
władz administracyjnych, jako władz 
bezpieczeństwa. 

— (t) Urlopy wypoczynkowe 
trwać będą w okresie 6 miesięcy. 
Praktyka lat ubiegłych wykazała, że 
uriopy ., wypoczynkowe  funkcjonarju- 
szy państwowych były wykorzysty- 
wane w ciągu miesięcy letnich, a mia- 
nowicie lipca i sierpnia, co skupiało 
urlopy w królkim okresie czasu i od- 
bijało się w sposób ujemny na wy- 
dajności pracy. Ażeby temu zaradzić 
Min. Spraw Wewnętrznych wydało 
zarządzenie, w myśl którego urlopy 
wypoczynkowe będą udzielane w о- 
kresie od 1-kwietnia do 1-g0 paž- 
dziernika, przyczem przez cały ten 
okres będzie udzielana  rówaomierna 
iłość. 

— (x) Powrót zastępcy staro- 
sty pow. Wil.-Trockiego. W zwią: 
zku z przejęciem pogranicza litew- 
skiego przez Vi Brygadę K. O. P., 
oraz  czzęściowem zlikwidowaniem 
zatargu Podhajskiego, zasiępca Staro- 
sty pow. Wiieńsko-Trockiego p. Mi- 
chał Łukaszewicz powrócił w dniu 
15 b. m. #& pogranicza litewskiego, 
dokąd był wydelegowany przez wła- 
dze wyższe, i objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 
— Nabożeństwo za duszę Ś.p. 

Józefa Montwilła, Tradycją lat u- 
biegłych Zarząd Tow. Popierania Pra- 
cy Svołecznej i w roku bieżącym w 
dniu Imienin niezrównanego filantropa 
i wielkiego działacza społecznego Ś.p. 
Józefa Montwiłła, urządza w kościele 
Dominikańskim o godz. 9 m. 30 ra» 
ro uroczyste Nabożeństwo, celebro- 
wane przez Kuratora tegoż Towa- 
rzystwa J. E, Ks. Biskupa Michalkie- 
wicza. 

Tegoroczna uroczystość żałobna 
łączy się' z poświęceniem sztandaru 
szkoły powszechnej Imienia zasłużo - 
nego Wilnu i Krajowi całemu Ś. p. 
Józefa Montwiłła, który jeszcze za 
czasów niewoli i ucisku, nieszczędząc 
trudów, ani też środków, zorganizo- 
wał tę szkołę w murach klasztoru 
Franciszkańskiego pizy ul. Trockiej 
14, dając ją za wzór dla innych tego 
rodzaju uczelni. 

— (x) Place na boiska do gier 
i ząbaw dla młodzieży. W myśl 
uchwał zapadłych na posiedzeniu ko: 
mitetu wychowania fizycznego, które 
się odbyło dnia 13 b. m. Magistrat 
m. Wilna opracowuje obecnie projekt 
wydzierżawienia placów na boiska 
do gier i zabaw ruchomych dia 
dziatwy szkolnej, Place te będą obsa: 
dzone drzewami, lub też Żżywopło- 
tami. 

— (x) O przedłużenie godzin 
handlu w dni przedświąteczne. 
Jak wiadomo związek kupców  ży- 
dowskich w Wilnie przesłał w swoim 
czasie do Magistratu m. Wilna prośbę 
o przedłużenie godzin handlu w dni 
przedświąteczne 1, 2 i3 kwietnia r.b. 
do godz. 9 wiecz. Według otrzyma- 
nych obecni informacji Magistrat do 
powyższej prośby się przychylił po- 

   

Saint Vallier przedziergnął się w hra- 
biego Monteróne,' Saltabaldi został 
Sparafucilem.. No, ioperę wystawio- 

"no punktualnie i z ogromnem powo- 
dzeniem. ; 

Verdi nie posiadał się z radości. 
Partyturę «Rigoletta» ofiarował cen- 
zorowi tytułując go w gorącej dedy- 
kacji jej «współautorem». 

Minęło lat sporo. Ow wenecki 
cenzor zwiedzał raz Mantuę, której 
nie znał wcale. Na mantuańskim 
cmentarzu przewodnik, Włoch, po- 
kazał mu walący się krzyż pod mu- 
rem i objaśnił patetycznie; 

— Tu spoczywał wielki łotr, ty- 
ran okrutny, książę Mantuy, co go 
Verdi uwiecznił w operze swojej „Ri- 
goletto”... m 

Tableau. 
Owym zaś cenzorem austrjackim, 

któremu zawdzięczamy dźwięczną į... 
zabawną nazwę Rigoletto, był rodo- 
wity Polak—austrjacki hrabia pułkow- 
nik Stopczyński | 

% 

Temi dniami któryś z dziennika- 
rzy paryskich miał ciekawą rozmowę 
z jednym z „królów* damskiej kon- 
fekcji. Nie zdziwię nikogo wymienia- 
jąc jego nazwisko. Pan Jacques 
Worth. 

danie związku kupców. żydowskich 
przesłał, w celu wyrażenia zgody do 
p. Wojewody i inspektoratu pracy. 

SZKOLNA 
— (x) Egzamina nauczycieli 

szkół prywatnych. W pierwszych 
dniach sierpnia r. b. przed stałą pań- 
stwową komisją eszaminacyjną, przy 
kuratorjum wileńskiego okręgu szkol- 
nego, odbędą się egzaminy dla czyn- 
nych nauczycieli szkół prywatnych. 
Do egzaminów przed tą komisją bę- 
dą mogli przystąpić także nauczyciele 
pran szkół powszechnych, 

rzy witiosą O to podanie do dni. 
31/VII, 1926 Т : ° 

— (x) Posiedzenie komitetu 
organizacyjnego święta sadzenia 
drzew. W niedzielę, dnia 28 marca 
r. b. o godz. 12 w poł. w szkolnej 
pracowni przyrodniczej, przy ul. Za- 
walnej 5, odbędzie się posiedzenie 
komitetu organizacyjnego święta sa- 
dzenia drzew, ze współudziałem przed- 
stawicieli 6-cio i 7-mio klasowych 
szkół powszechnych m. Wilna. Na 
posiedzeniu tem rozważaną będzie 
Sprawa wyznaczenia dnia wiosennego 
Święta sadzenia drzew, oraz zorgani- 
zowania połączonych z tem zajęć. 

POCZTOWA, 
— (x) Udogodnienie'w przesy- 

łaniu listów wartościowych -za- 
granicę. Według przepisów kon- 
wencji Sztokholmskiej można w ob: 
rocie z krajami, które się na to zga- 
dzają, wysyłać w listach poleconych 
przedmioty, podlegające należnościom 
celnym przesyłki takie winne być za- 
opatrzone, na stronie adresowej w 
nalepkę o treści zezwalającej na 
otwarcie przesyłki poddanie jej re- 
wizji W związku z tem Wileńska 
Dyrekcja Pocztowa poczyniła odpo- 
wiednie przygotowania, w celu stwier- 
dzenia w jakim stopniu publiczność 
byłaby skłonną korzystać z tego ro-- 
dzaju udogodnień. 

— (x) Budowa nowej centrali 
telefon.-telegr. Z przyczyn nieza- 
leżnych od Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów całkowite ukończenie 
robót „związanych 2 budową nowej 
centrali ulegnie zwłoce о dalsze 
cztery tygodnie, przypuszczalnie za- 
kończone zostaną w końcu kwietnia 

r. b. gdyż montaż centrali, ustawie- 
nie akumulatorów i t. p. zostały już 
uskutecznione. ? 

— (x) Zmiany w planie ko- 
munikacji  pocztowo-kolejowej. 
Ww wyniku obrad konferencji komu- 
nikacyjnej w Warszawie, zaprojekto- 
wano cały szereg zmian w planie ko- 
munikacji kolejowo-pocztowej, które 
mają obowiązywać od dnia 15 maja 
r. b. Między innemi w. okrępu Dy- 
rekcji Wileńskiej ambulans pocztowy, 
kursujący ria linji Warszawa—Brześć . 
będzie przedłużony do stacji pogra- 
nicznej Stołpce. Na linji N.:Święcia- 
ny—Kobylniki w miejsce dotychcza- 
sowego konwoju pocztowego będzie 
zaprowadzony ambulans. Na szlaku 
Wilno-Mołodeczno transport poczty 
będzie się odbywał za pośrednictwem 
konduktorów kolejowych. Zaznaczyć 
należy, iż tego rodzaju zmiany nie 
dadzą „prawdopodobnie żadnych po- 
lepszeń, gdyż wszystkie agendy am- 
bulansowe zostały - skoncentrowane 
w Warszawie. 

SPRAWY KOLEJÓWE 
— (x) Zarządzenie Minister- 

stwa Kolei w sprawie nadużyć 
kolejarzy. Ministerstwo Kolei wyda- 
ło w ostatnim czasie zarządzenie 
„aby wszystkie sprawy ujawnionych 
nadużyć popełnioriych przez urzędni- 
ków kolejowych były bezpośrednio 
kierowane do Prokuratora bez wzglę- 
du na wysokość sprzeniewierzonej 
Sumy, jak i charakter przestępstwa. 
Zaznaczyć należy, iż dotąd . sprawy 
te kierowane były wpierw do komi- 
sji dyscyplinarnej, która decydowała, 
czy sprawę przesłać do prokuratorji, 
lub teź załatwiała we własnym  za- 
kresie. 

  

Skarżył się. 
Elegantki francuskie—mówił —już 

nie sprawiają sobie tualet. Les gran- 
des dames frangaises? Elles ne vien- 
neut plus! 

Tragedja! 
, "= Suknia wytworna paryska — 

ciągnął dalej p. Worth—to dia Fran- 
cuzki izecz dziś takiego zbytku, že... 
nie kupuje jej wcale, Frank pięć razy 
mniej wart niż niedawno jeszcze. My 
nie podnieśliśmy ceny—pięciokrotnie! 
A koszt sporządzenia sukni raz z 
piętnaście się powiększył... Jak tu 
wyjść ra swoje? 

Wszystko dziś jest zbytkiem, Na- 
wet słońce na Riwierze. Słońce na 
Riwierze dostępne jest tylko dla po- 

siadaczó w—angielskich funtów, dola- 
rów, peset, rupij etc. To samo ry- 
chło będzie z teatrami, dobremi re- 
stauracjami, cygarami... 

Dla Francuzów — dokończył p. 
Worth—rychło pozostaną tylko wy*, 
przedaże po większych sklepach... 

Izabella Echo. 
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CPIEKA SPOŁECZNA : PRACA' 
— (t) Obowiązek zatrudniania 

swoich bezrobotnych. Ponieważ 
w prakiyce dotychczasowej zdarzało 
się, że Magistrat w wypadkach zapo- 
trzebowania sił roboczych sprowa- 
dzał robotników z okolicznych wsi 
lub nawet z dalej położonych  miej- 
scowości, chociaż w miastach ilość 
bezrobotnych stale się zwiększa, Mi= 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych po- 
lecio aby Magisiraty zatrudniały przy 
robotach miejskich bezrobotnych za- 
rejestrowanych w Państwowych Urzę 
dach Pośrednictwa Pracy. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Z Towarzystwa Prawnicze- 
go im. Ignacego Daniłowicza w 
Wilnie. Rada Towarzystwa Frawni- 
czego im. Ignacego Daniłowicza w 
Wilnie powiadamia, że w dniu 17 
marca r. b. (środa) o godzinie 8 
m. 15 wiecz. w gmachu Sądów (ul. 
Mickiewicza Nr. 36 pok. 40—41) od- 
będzie się posiedzenie Towarzystwa, 
na którem sędzia W. Łuczyński wy- 
głosi ciąg dalszy reftraiu Swego o 
zasadach przyszłego prawa upadlo- 
ściowego. 

Wstęp gościom, wprowadzonym 
przez członków Towarzystwa, do- 
zwolony. ; 3 

ROŽNE. 
— Obchėd Imienin Marszalka 

J. Pilsudskiego w Wilnie. Dnia 
20 b. m. w sai Lutnia o godz, 8-mej 
wieczór odbęczie się Wieczornica po- 
przedzona przemówieniem p. B. Li- 
manowskiego, z udziałem zespołu Re- 
duty, art. art. p. Hendrych, prof. Lud- 
wiga, chóru męskiego i orkiestry. 

Zapioszenia imienne 10zsylane nie 
będą Bilety wcześniej do nabycia, 
od czwariku po południu, w cukierni 
B. Sztralla. 

TEATR i MUZYKA, 
& 7 — Koncert na rzecz Wileńskiego 
Komitetu Ligi Obrony Powietrznej t-ań- 
stwa. komitetowi Wileńskiemu L. O, P. P, 
'udalo się uzyskać udział dwojga znakomi- 
tych artystów warszawskich w koncercie, 
który odbędzie się dnia 27 marca wieczorem 
w Sali Luini, g 

Program tego wielce interesującego kon- 
certu wypełnią p. Heiena Osiaszewska Ko- 
złowska (Śpiew) b, arrystśa Opery Poznań- 
skiej, znana ze swych cieszą: ych się wielkiem 
powodzeniem wysiępów w Filharmonji War: 
szawskiej, oraz p. Aleksander Wieihorsk, 

ioiesoi Szkoły Towarzystwa Muzycznego, 
w.elń y pianista i kompozytor znany zwła- 
ży jako odtwórca nowszych kompozyto- 
rów. 

Bilety zawczasu są do nabycia w Sekre- 
tarjacie Ligi Obrony Powieirznej Państwa 
ul. Wielka 34 między godz, 9—15. 

— Кейша w teauze na Vohulance 
urządza dzisiaj drugi koncert symfoniczny 
poa batutą kapelmistrza Opery warszawskiej 
dyr. Adama Dosżyckiego. Prooram zawiera- 
Symtonjię 6:4 Patetyczną Czajkowskiego, 
Suitę Griega «Peer Gynt» i Uwerturę z opi 
«lauhaiiser> Wagnera. Jutro «Wesele» Wyż 
spiańskie-o, w tym dniu upływa 25 lat od 
pieiwszego pojawienia się «W esela> na Sce- 
nie; w piątek po raz pierwszy ktmedja w 
trzech akiach Al Fredry «Dożywocie». W 

. dniu tym Reduta pragnie uczcić 50-0 lecie 
pracy scenicznej znakomitego artysty i re- 
żySera oraz wielce zasłużonego dla sztuki 
pol:kej dyrektora Ludwika Solskiego. Lyr. 
Solski odtworzy w «Dożywociu» postać 
Łatki. 

— Redu' owe wieczory muzyczne. 
H-gi koncert symfoniczny. Dziś 17-g0 

  

ŻE! Kino-Teatr ród 
+ 6 „Helios“ ść 

m "se 
„Polonja“ $$ 
ul. Mickiewicza 22 se 

Miejski Kinematograt 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 
WSSALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

"CENA BILETÓW: w! 

Kino Kameraine 

Zarząd Kosy Cioryc 
Mm. Wilna 

podaje do wiadomości, że wobec obniżenia 
przez Okręgowy Urząd Ubezpieczeń w War- 
szawie pismem z dn. 3. III. 26 r. za Nr. 1506 
wautości świadczeń w naturze, 

składki za służące w gospodarstwach domo- 
wych wyńosząż 

do lat 15 włącznie w/g gr. zag. VH. zł. 3,10 
od „ 15—18 
powyżej —18 

” 

э 

э 

UWAGA: Zaliczenia do VII i IX gr. zar. uskutecznia 

się, jak uprzednio, po przedstawieniu w biurze Kasy 

Chorych dowodów osobistych lub metryki urodzenia 

służącej. 

Wilno, dnia 10 marca 1926 r. 

Józet Korolec 
Przewodniczący Zarządu. 

PTT WT ATW TWW 

UE Pierwszorzędny na nowo odremontowany . BRENEDSM 

Hotel „Palace“ 
Centrum miasta 

Winda, Centralne ogrzewanie 

L. Sokołowski 
Dyrektor. 

ul. Wieika 47 

Telefon 495 

Pokoje — |uksusowo umeblowane 
na doby i miesięcznie 

Ceny zniżo 
ОР RET         ESET AWE NIEKO 

Wycawcz Stanisław M 

  

Premjera! 

ne 

miarca odbędzie się w <Reducie» drugi kon* 
ceit w wykonaniu wileńskiego zespołu sym= 
fonicznego pod kierunkiem zna:omitego dy- 
rygenta Adama Dołżyckiego. Program nie- 
zwykle interesujący zapowiada symfonję 
Patetyczną — P. Czajkowskiego, uwerturę z 
op. «<Tannhaiiser—R. Wagnera * snitę «Peer 
Gynt+—E. Griega. Początek o g. 8-ej w. Ce- 
ny redutowe z prawem 50 proc. zniżki, 

Koncert na wpisy, W niedzielę 21 
marca r. b. w sali Gimnazjum im. J. Lele- 
wela przy ul. Mickiewicza 38 odbędzie się 
koncert z łaskawym udziałem p.p. W. Gra- 
bowsklej, B Jagminówny, H Zubowiczowej 
(uczeric szkoły p. W. Toczyłowskiej), pio- 
fesora K. Gałkowskiego (foriepjan), Stubiedy 
(iisharmonja), Telmaszewskiego (wioloncze- 
la), oraz Z. Jtśmana (iortepian) ucznia szko- 
ły prot. Kimontt- Jacynowej. 

Przytem wykonane będą piękne utwory 
następujących kompozytorów: Francka «Pa- 
nis Angeličus» nieśpiewany jeszcze w Wil- 
nie, Masonet'a, Gounod'a, Grieg'a, Delibes'a, 
Poppet'a, Rachmaninowa, oraz nowe utwory 
znanego w Wilnie muzyka i kompozytora 
prof. K. Gałkowskiego. 

Całkowity dochód przeznacza się na 
wpisy szkolne. 

Bilety w cenie od 5 zł. do 1 zł. do na- 
bycia w kancejarji Gimnazjum im. J. Lele- 
wela od godz. 10 do godz. 2, oraz w dzień 
koncertu przy wejściu na salę. Szezegóły w 
afiszach. 

— Koncert religijny T:wa <Lutnia>. 
W niedzielę 21 b. m. odbędzie się w sali 
<Luinia» Koncert religijny z udziałem chóru 
<Lutni», orkiestry pod dyr. A. Wyleżyńskie- 
go i solistów, 

W programie m. in. «Stabat Mater» E. 
Astorgi. Początek o g. 8 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
‚ — [x] Zatrzymany przy prze- 

kraczan'u granicy. Onegdaj na 
odcinku gm. Mejszagolskiej, na po- 
graniczu litewskiem został zatrzyma- 
ny, przez Organy policyjne, mieszka- 
niec Liiwy Kowieńskiej niejaki Mony- 
lewski Wiktor, który nielegalnie prze- 
kroczył granicę polsko-litewską. 

W toku dochodzenia Mohylewski 
oświadczył, iż uciekł z Litwy z po- 
wodu szykanowania go, jako Polaka 
przez władze litewskie. 

— Epidemja samobójstw. Dnia 15 
b. m. w celu pozbawiemia się życia otruła 
się ociową esencją 21 letnia Janina Pacewi- 
czowa. Lespeiatkę odwieziono do szpitala 
św. Jakóba. 

— Dnia 16 b. m. otruła się niewyjaśnio- 
rą trucizną Marja Uzieło (W. Stefańska 24) 
Poszkodowaną odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego. 

— Siizgawka miejska w marcu. Dnia 
15 b. m. pośl zynęła się upadła 1 złamała 
sobie rękę Helena Maaulińska (Zawalna 68). 

— Uważniej na schodach. Dnia 16 
b. m. upadł ze schodów 1 zwichnął rękę 
12—letni Lejba Wajnert. Poszkodowanego 
dostarczono do żydowskiego szpitala. 

— Dnia 16 b. m, upadła ze schodów i 
zwichnęła sobie rękę Anna Kapcuk (Nad- 
leśna 25). Poszkodowanej lekarz pogoiowia 
udzielił pierwszej pomocy. 

— Zaginięcie. Anna Szuszkiewiczowa 
(Połocka 8) powiadomiła policję o zaginię- 
ciu jej syna 12—leiniego Fianciszka. Poszu- 
kiwanie zaginionego nie dało żadnych re- 
zultatów. 

Furjat obezwładniony 
przez policję. 

Skutki nadużycia ałkoholu. 

W dniu onegdajszym około go- 
dziny 10 wieczorem do  piwiarni 
mieszcz ącej się w domu Nr 31 przy 
ulicy Mickiewicza zjawił się pewien 
osobnik i po dobrem łyknięciu, za- 
pragnął popisać się swym  fenomal- 
nym jak mu się zdawało dowcipem. 
Dia niewinnych swych eksperymen- 

  

jseansy o 

Czy m 
Dziś będzie wyswie 
tlany ilim © aktach- 

od 1 marca .b.r. 
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Х. 5 460 
cę, ję(zn'er | 

zarazem będąc " 

Biurze 

   

  

tów obrał łysinę jednego ze znajdu- 
jących się w piwiarni gości i podkie= 
pawszy ją protekcjonalnie zapragnął 
zrosić piwem wyjałowioną z włosów 
głowę. Natrafiwszy na zdecydowany 
opór napadniętego, napastniczy osob- 
nik wpadł w furję i rozpoczął demo- 
lować urządzenie piwiarni — w jed- 
nej chwili część butelek znalazła się 
na podlodze.—Jedno z krzeseł zostało 
w rękach furjata połamane na diobne 
kawałki.—Przerażeni goście rzucili się 
do ucieczki lecz furjat w  przystępie 
pasji zagrodził drogę do wyjścia i 
grożąc noegą złamanego kizesła obie- 
cat teo rozstrzaskać temu, kio się 
ośmieli opuścić lokal. Sytuacja sta- 
wała się tragiczną, na szczęście służą- 
ca przez tylne wyjście wypadła ua 
ulicę wołając 0 pomoc i policję. W 
chwilę potem do piwiarni pizyb.egł 
zdyszany posterunkowy i przy po- 
mocy nieco ośmielonych obecnością 
„Wladzy“ gošci— obezwladnit iurjala, 

(w) 

Niezwykły skok furjatą. 
W dniu wczorajszym przechodnie 

ulicy Ś io Jakóbskiej byli świadkami 
niezwykłego skoku furjata. 

W pewnej chwili, nieopodal bra- 
my wejściowej do szpitala Św. Jakóba 
oiwarło się na wysokości 2 go pię- 
tra okno i nieznany mężczyzna w 
stroju szpitalnym stanąws:y w wi- 
trynie rozwartego okna z błyskawicz- 
ną szybkością skoczył z lej wysoko: 
$с! na ulicę.. Skok zdawał się być 
fatalnym w swych skuikacn—sądzo- 
no iż nieszczęśliwy desperat przynaj- 
mniej poiłukł się doikliwie, lecz ku 
zaumieniu widzów wstał on najspo- 
kojmej i miarowym kiokiem począł 
odualać się od budynku szpiiainego. 
Jak się okazało był to jeden z war- 
jaiów--kuracjuszy Szpiiaia. W przy- 
stępie furji skoczjł pizez okno na 
poawórze. Furjaia zairzymano i 0d- 
siawiono z powrotem ao szpitala. 

(w.) 

Sprytny Oszust. 
Gościnny występ amanta w 

Marcinkańcach. 

W tych dniach mieszkańcy m. 
Marcinkańc pow. Wiieńsko-Trockiego 
zostali zelekiryzowani  niezwyktemi 
występami spryinego oszusta. Zajšcie 
całe, pełne skąd-inąd komizmu za- 
kończyło się w przeszły piątek w 
sposób tragiczny. : 

Przed paru miesiącami przybył do 
Maicinkańc pewien osobnik — żyd 

t około 30, poazjący się za hanala- 
za skór nazwiskiem Wygodzki, — 
Twieraził on iż jest rodzonym bra- 
tem żydowskiego posła na sejmi rze- 
komo przybył z Wilna. Rozejrzaw- 
szy sę w sytuacji rzekomy Wy- 
godzki wpiowadził się do mieszka- 
nia skromnej trudniącej się szyciem, 
a zamieszkującej wraz z rodzicami 
kiawcuwej Mujam Ł—n. 

SŁOWC 

o rękę Mirjam, Pan młody został 
pizyjęty, a dzień ślubu wyznaczony 
na 12 b. m. Do załatwienia pozostała 
drobnostka: należało uregulować 
Sprawę posagu. Wygodzki domagał 
się natychmiastowego wypłacenia mu 
tyiułem posagu obiecanych 3 tysięcy 
złotych. Rodzice panny młodej 
oświadczyli, iż pieniądze są ulokowa- 
ne w jednym z banków w Wilnie i 
że zostaną one zaraz po ślubie wy- 
płacone. Wygodzki chcąc nie chcąc 
zgodził się czekać. 

Nieszczęście chciało, że w przed- 
dzień ślubu zjawiła ssę do miejsco- 
wego rabina pewna młoda žydowka 
i oświadczyła, że Wygodzki jest jej 
mężem. Poślubił ją przed rokiem, 
zabrał posag i uciekł. Rabin widząc 
że sprawa jest aż nader nieczysta 
powiadomił o wszystikiem rodziców 
nieszczęśiiwej Mirjam,  Wygodzki 
dowiedziewszy się iż przybyła jego 
poprzednia, a zapewne nie pierwsza 
otiara i że oszustwo wyszło na jaw, . 
nie czekając dalszych skutków całej 
imprezy w nocy z 11 na 12 b. m. 
uciekł potajemnie z miasieczka. №е- 
Szczęśliwa ofiara nieuczciwego Żyda 
dowiedziawszy się o wszysikiem za- 
żyła w dniu wyznaczonym na termin 
ślubu truciznę: w paię godzin Życie 
zakończyła. Zwłoki przewiezicno do 
Wilna. Złoczyńcy dotychczas nie 
ujęto. [w] 

Ż całej Polski. 
— Nieudane wystąp enie pos- 

ła Bryla. W niedzielęo godzinie 10 
m. 30 miał się odbyć w Warszawie 
w Cyrku odczyt posła Bryla na te 
mat „Prawda o Rosji Sowieckiej*. 

Z racji pogrzebu Arcybiskupa Cie- 
piaka Komisarjat Rządu zabronił wy- 
głaszania odczytu. O godzinie 9 rano 
zawiadomiono o tem posła Bryla, 

Już od samego rana zaczęły się 
przed cyrkiem gromadzić iłumy pu 
bliczności, zarówno stronnicy idei po 
sła Bryla, jak i jej przeciwnicy, zwo- 
łani przez reemigraniów z Rosji, aby 
dali świadectwo prawdzie. 

olicja zawiadomiła uczestników 
wiecu, że się on na skutek zarządze- 
nia Komsaijatu Rządu nie odbędzie. 

" Nie odniosło to jednak skutku. 
Tłumy w dalszym ciągu gromadziły 
się przed Cyikiem. U:ica Ordynacka 
była zatłoczona. 

Okoła godziny wpół do 11 przy- 
była przed Cyrk policja piesza i plu: 
ton policji konnej. 

Gdy na dwukiotne wezwanie po- 
licji tum nie ruszył się z miejsca, 
ruszyła naprzód policja, która w krót- 
kim czasie Oczyściła ulicę. 

Dokonano przytem aresztowań kil- 
kunastu osobników. którzy podżegali 
tłum do oporu. ” 

— Ławice śledzi w pobliżu 
Helu. Na pobrzeżu Helu pojawiły 
się większe ławice śledzi. Szczez ólnie 

Film, który zachwyca, poiywa i wzrusza! 

Dziecko paryskiego bruku 
Współczesny seansac.-kiyminalny dlamat z nizia i pałaców Paayża. 

„6,81 10 w. 

Dziś premjera 

iłość jest grzechem? 

„Spadkobierey wruja Alfreda“ 
| przygody, w roi głównej Gineita Maddie, 
| Nad program: „LALECZKI HO.ENDERSKIE* szkic w I akcie. 

Spółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

Zawalna I; 
bocznicy 

Bacznesć. 
producenci rofni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 

Gostarczając ziarno jeonoliie, dobrze oczyszczone stano- 
wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
stałym koniakcie z firmami zagraniczne 

m: w Rydze, rozpoczęliśmy wyiawanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 
przy eksporcie zboża przez Minis'erstwo Kolei na łamane 
listy przewozowej 2) Ciążenia znacznej 

Wschodnich ze wzylędów  pieograficznych ku portow” w 
Rydze; 3) Nisk e taryfy kolejowe na Łotwie. 

„Wszystkie powyższe cz ynn'ki uwydztniają rolę Wilna 

W czasie niespełna paromiesięcz- obfite połowy mają rybacy posiadający 
nego pobytu w Marcinkańcach M. kutry motorowe, kióiemi mogą wy- 
Wygoozki zdołał pozyskać serce jeżdżać na peine morze. Wogóle na 
pięknej krawcowej, a olśniwszy całym półwyspie daje się zauważyć 
swem „dobrem pochodzeniem” rodzi: wzmożona akcja rybołówcza, gdyż 
ców upairzoncj ofiary oświadczył się popyt na ryby w obecnym sezonie 

£ EMEEEMI SALETRĘ 2 serje 12 akiów razem. 

W skrzynkach po 100 kg 

„Pruszków. 

  

(sodową, a me a i hut szklanych 
poleca 

ZAKŁADY CHEM. „Pruszkėwr“ 

NOC) # 2 Akuszerka EMR CZEOZECZECEESEM p dia ke 
Dia osób zmuszonych przyjmuje od godz. 
przestrzegać dietę. PR ERA 

Listy, | zamówienia FRANCUSKI CHLEB każe 
adresować: Warszawa, Złota 6l. 

Nr 62 (1072) 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w jęzvkach: polskim, rosyjskim, fran- 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 

wie szczegó. nie zaś: 
1. W. James «Pragmatyzm> 
2. J. Gołuchowski  «Filozotja i 

yciep 

3. Im, Kant <Prolegomena>» do wszel- 
kiej przyszłej metafizyki...» 

4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki 
Moralnošei>. 

oraz pols:iego przekladu Schopen- 
hanera +O poczwėrnem žrėdie twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA . 

  postnym bardzo się zwiększył. Szko- 
da tylko, że ogromną część złowio- 
nych ryb wywozi się do Qdańska, 
skąd jako wędzone lub w formie 
konserw wracają z powrotem do 
Polski. (A.W.) 

— Sprawa gen. Zagórski con- 
tra red. Stpiczyński. Wczoraj po 
południu Sąd Okręgowy w Warsza- 
wie ogłosił wyrok w procesie wyto- 
czonym przez gen. Zagórskiego prze- 
ciwko redaktorowi «Głosu Prawdy» 
Sipiczyńskiemu oskarżonemu o o- 
szczerstwo w druku, kiórego red. 
Stpiczyński miał się dopuścić w ar- 
tykułach wzmiankowanego organu, 
zarzucając generałowi Zagórskiemu 
denuncjowanie oficerów legjonowych 
przed władzami austryjackiemi i oku- 
pacvjnemi niemieckiemi. Mocą tego 
wyroku, red. Stpiczyński po przepio- 
wadzeniu dowodu prawdy, został u- 
niewinniony. 
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Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają. 
(początkowe): Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie 

bjady schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obst: ukcji. 

  

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 
Bóle i zawroty głowy. 

(podczas ataków): w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stoleową. 
Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 

. żółtaczka. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: 

Warszawa Nowy-Świat 5. (lewa oficyna 1 piętro), 

"TTTTTTITITTITTTITO“ 
SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
zm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN —— 

g ZAWALNA I telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOWEJ telef. 4 — 62 

SPRZEDAJE: 

KARTOFLE 
OTRĘBY pszenne i żytnie 

OWIES 

ŻYTO 

PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

WAGONOWO i NA WORKI '1—OCO SKŁAD 
od io0 kl. Z DOSTAWĄ do DOMU. 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

Ч в & @ @ в В 6 В В 0 @ В В ВВ 3 

D. H. „Btlawat Wilenski“ 
Wilno, Wilefska 31 

od ligo do 15 marca r.b, 

Wyprzedaż towarów wełnianych 
na garnitury, kosijumy i palta 

  

  

"
w
w
   
  

   z ustępstwem od 10 @о 20 % 

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna. 

  

  

  

  

  

ODŻYWCZY EDBr, 
jako lekkostrawny, zalecany jest cierpiącym i 
na niestrawność r inne choroby przewodu p 0 k 0 J e 
pokarmowego, ozdrowieńcom 1 osłarionym. Umeblowane z oudzieje 
U cieipiących na cukrzycę stosuje się nem wejściem, ад епа 

Zakł Chem. 

  

I 
<POLSKIE LOTNICTWO MORSKIE» Część I. 5 i ! i ! Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 30. w powszednie dnie od godz. 3 m. >0. La Klasa Sprzedaż w NRA RO, NA KM świ u. Mus Początek seansu; od Foe „3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej. Główna + | W.ZP. Nr 12 RZ 15-111 1926 r. wy psychogra- sz z dodatkiem na pomoc SR arier 60 or Amiiteatr i balkon 30 gr Wygrana 400,0000 т folog S ylier-Szkolnik 

€o drugi los wygrywa. 

LO TERJA 

PAŃSTWOWA 

Bilety do nabyca u kolektora 
K. Gorzuchowskiego, Zamkowa 9. £ usuwa radykalnie Zakł ma swój lub ai -- се›пароіошую›зц x 2 Jąkanie Leczn, ola jąkałówi, sawaiej: oi coke RORY O Z S. Żyłkiewicza, OR, komunikuj: imię, rok, 

- Na piówincję wysyłamy odwrotną pocztą. 

w przerwach wolnych od djety. Oddaje ka, elektr. oświetlenie 
znakomiie usługi cierpiącym na o yłość. do wynajęcia. Pańska 
Dla cerpiących na artieryzm i Diałkomocz 4 m. 2. 
stosuje się chleb ocżywczy EDBr Nr 2 

bez chlciku sodu, 

  

5 | 

  

czem wama | 

opowie Ci, kim jesteś, 
kim być możesz? 
Nadeślij charakter pis- 

SEDEEEEEEEAKEB 

miesiąc. urodzenia. 
Otrzymasz szczegóło+ 
wą analizę charakteru, 

Prospekty wysyła kancela:ja bezpłaine.. 

  

telef. 1 — 47 telef. 
kolejowej 4 — 62, 

DAWKI 
V 

ASD 

W.Z.P. Nr. 50 

  

senię iniae) producent osiągnąć może 

dn. 7.X1-25 r,   
© 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Antoni Sitarz. ' zamieszkały w Wil 
nie przy ul św. Michalskiej Nr 8 zgodnie 
z art. 1030 UPC ogłasza, iż w dniu 23 
marca 1926 roku 0 godz. 10ej rano w 

Wilnie przy ul. WielkaPohulanka Nr 17 m. 6. 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 

  

1) Ulgi taryfowe przyznane 

części Woje *ództw 

; = ASUS załet, wad, 
i j. zdo!ności, = Nasiekarki _ pilni- mie "nan wzascze,, 

ków syst. <Fiowein» po otrzymaniu 5 zł. 
N 1,2,3i9, oclone, Osobiście przyjmuję 

loeo Gdańsk do spize- od 12 — 7. Protokóły, 
dania odezwy, podziękowania 

Fritz Biittner, EE = 
Gdańsk (Danzig) 300 siolicy. Warszawa, 

Abegg - Gasse 2) RUR EO 

4 
DEMANDEZ 

aujonrd'hui móme un abonnement de 
trois mois ABSOLUMENT GRATUiT 
a une grande Revue Polytechnique 

    

  

mensuelle Ner-Szkoliik, Piękną 

INGENIEURS 8 TECHNICIENS | pozy klep sro — 
Vous recevrez en mėme temps franco 8 ep żyw. Seni R + 
la_ brochure „Le  Rógne de |CZY do  sprzedani:. H. SikorskiiSką * 
L'Electriciić”, qui vous donnera le | * iadomość: Zurzecze 11 > Wil у 
moyen d'oceuper A bref dėlai une Abramowicz, , Za, tai a, 30. | 
briliante situation dans le vas !— AAS 

Reprezentent fa. 
bryki mebli gię- 
tych Johan Kohn 
i Ska w Radomių 
podaje niniejszym 
do wiadomości 
Sz. Klijenteli, 12 po- 
siada na miescu 

Skład 
fabryczny. 

domaine de I'Electrotechnique. Ecrvez 
aujourd'huł móme 4 

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

40, r. Denfert'Rochereau, PARIS. 

in
c 

ieszkanie do wy- 
M najęcia z 5 po- 

koi kuchni z 
wanną, kanalizacją i 
ze wszelkiemi nowo- 
czesnemi  wygodami 
mł. Teatralną 5 m.1 

КОНЕ Н (Wiek) u via 
sciciela w godz. od 

ОР ОЙ ООО НЕО НЕ 
9 m. 30 do 10 m. 30 

Z POWÓDU LIKWIDĄCJi 

  
BR rano i od g. 3 m. 30 

do 6 wiecz, 
      

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejowe, łączące arogą najkrótszą i najiańszą Ziemie 

Wschodnie z Bałiykiem. 

Q warunkach dowiedzieć się można w 
Spółdzielni Zawalna 1. 

= KTS UTI GA 

  

majątku „ruchomego Salomona Bregmana, 
skłądającego się z pianina i umeblowania 
oszacowanego na sumę złotych 450. 

Komornik Sądowy 
(-) A. Sitarz. 

ФФФФ ФФФФ 

do sprzedania M E B L E. 
rozmaite 

NADZWYCZAJ TANIO : 
Oraz łóżka nikiowe, wózki dziecinne i inne 
SKLEP ; ul. Niemiecka 
MEBLI M. Gesli "" Nr. 

BAZAAAREBZARKAE 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną zam. w Wilnie: czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko ću- 
du Bożego oczekują. Człowiek O ka- 
miennem sercu wyszeędłby z iego 
przybyłku niedoli, ze łzą w oku. Łas- 
kawe datki przyjmuje Adm. „Słowa*. 

  
  

ckiewicz — Kecaktor w/z Czesław Karwowski — UopowieGziuny Za og Szenia AŁenon Lówinski. thukaruia a Wydawniciwo Wauenskie*, Kwaszglua 23.  


