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SALA MIEJSKA (Ostrobramska 5) 
  

  

DZIŚ godz. 12 min. 30. 
  

WIELKA AKADEMJA LUDOWA. 
zorganizowana przez Związek Strzelecki ku czci 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 
Przemawiać będą obywatele: prezes Witold Abramowicz i prof. M. Limanowski. W dziale koncertowym wystąpią: orkiestra 6 p.p. Leg. i chór oficerski 1 i 5 p.p. Leg. i artysta teatru „Reduta* p. K. Vorbrodt. 

WEJŚCIE BEZPŁATNE! 

DZIŚ! w SALI KINA „HELIOS* o godz. 12 min. 30 

UROCZYSTY OBCHOD LUDOWY ku czci Marszałka Piłsudskiego, 

  

DZIŚ! 
zorganizowany przez Zarząd 
Wojewódzki Partji Pracy. 

Słowo wstępne wypowie d-r Stefan Brokowski prezes Zarządu, Stefan Gacki „O życiu i czynach marsz, Piłsudskiego" sekretarz Zarządu, fragmenty z dzieł marsz. Piłsudskiego odczyta artysta ,„Reduty* 

  

-_ etrobocii 
Sprawa bezrobocia we Francji 

staje się coraz groźniejszą i 

wateli kraju, ale i dla napływowej 
Iności wszystkich ras. Statystyki . 

oficjalne wykazują w okrągłych 
'— cyffach około 82 tysięcy osób po- 

bierających zapomogę, iecz znacz-: 
nie więcej jest takich, które gro- 

sza z kas skarbowych nie otrzy- 
mują. 

Według sprawozdań prefektow 

bezrobotnych całkowitychi częścio- 

wych jest około 300 tysięcy. W 
-——jednym departamencie Nord (Lille) 

liczba ta przewyższa 84 tysiące. 

Cyfry powyższe będą tem wy- 

mowniejsze jeżeli się zważy, że 

kryzys gospodarczy dopiero się 
rozwija i że najwyższe stadjum 

siągnie za kilka miesięcy, kiedy 

ei gałęzie przemysłu wy- 

czerpią zamówienia zagraniczne, i 

kiedy zmniejszona z powodu dro- 

žyznv ilość turystów nie będzie 

przedstawiać tak dużej siły kupczej 

jak obecnie. 

Statystyki imporiu i eksportu 
aż do grudnia nie wykazywały wiel- 

kich zmian w aktywności gospo- 

darczej kraju, lecz już w styczniu 

i lutym dane cyfrowe są zupełnie 

inre. Zmniejszenie poważne eks- 
portu ma odpowiednik w jeszcze 
większym obniżeniu importu. jest 

to Świadectwo zupełnie wiarogod- 

ne zwężającej się produkcji. 

Spożycie wewnętrzne w obawie 

przed brakiem pracy, następnie 
wskutek wysokich cen, wyższych 

nieraz dużo niż zagranicą, spada 

katastrofalnie, a stan ten nie wró- 
ży szybkiego polepszenia, 

Obecnie strajkują najwięcej prze- 

mysły luksusowe i eksportowe jak 

samoctodowy, aeroplanowy, odzie- 

żywy, skórzany, przędzalniczy, mod- 

niarski, drzewny, mechaniczny, lecz 

koło to rozszerza się z każdym 

dniem i wkrótce ciężki przemysł 

żelazny, górnictwo dadzą. znak roz- 

szerzającego się kryzysu. 

Bezrobocie w dużej mierze do- 
tyczy cudzoziemców. Pewna kate- 

gorja pracujących na roli i w gór- 

nictwie węgla może wcale nie oba- 

wiać się braku zajęcia, prawdopo- 

dobnie w pewnym stopniu odczują 
stan przejściowy kopalnie, ale rol- 
nictwo zawsze pożądać będzie wię- 
cej rąk. Zgodnie Zopinją sfer mia- 

rodajnych potrzeba robotników rol- 
nych jeszcze około 600 tysięcy. 

" Pozostaje druga kategorja za- 

trudnionych we wszystkich innych. 

branżach gospodarki narodowej i 

ta w dużym stopniu odczuwa zły 

nie- 

pokojącą nietylko dla stałych oby-, 

L. Wierciński, koncert orkiestry 5 p. p. Leg. 

WEJŚCIE BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH. 

we Erancji 
stan interesów. Jeżeli, mimo kilku 

setek tysięcy cudzoziemców, .brak 

dla nich pracy nie przejawia się 
jaskrawo, tłumaczy to kilka swo- 

istych przyczyn. 

° Po pierwsze: w przemysłach 
wymienionych na początku, jako 

eksportowych, zatrudnionych jest 

wiele kobiet i młodzieży, pracują- 

cych dodatkowo obok głowy ro- 

dziny. Ich redukcja zmniejsza stan 

dobrobytu, lecz nie jest jeszcze 

kwestją życia i Śmierci dla rodzin 

robotniczych. 

«Po-drugie:.spOza część pracow 
ników, posiadających uciułany ka- 

pitalik wraca pośpiesznie do swych 

krajów, aby na rodzinnych šmie- 

ciach przetrwać najcięższe czasy. 

Po trżecie: pewna kategoria, 
myśląc, że kryzys minie niedługo 

pozostaje, ale odbiera złożone w 

kasach i bankach ojczystych sumy 

i żyje za nie. Stąd bardzo niepo- 

żądana dla krajów emigracyjnych 

fala wypływu oszczędności wycho- 

dzących z powrotem zagranicę. 

Po czwarte: niektórzy, pocho- 

dzący z roli, tracąc pracę w fabry- 

kach, przechodzą do wsi i pracują 

jako parobcy. Dla emigrantów pol- 

skich, przeważnie wieśniaków z po- 
chodzenia, tego rodzaju manewr 

nie jest specjalnie trudny. 

Rządowa pomoc w postaci za- 

pomóg najczęściej niedostępna jest 

dla niefrancuzów, gdyż warunkiem, 

koniecznym dla jej otrzymania, jest 

zamieszkiwanie najmniej 6 miesię- 

cy w jednej miejscowości, a wia- 

domo powszechnie, że obcokra- 

jowcy, wyzyskiwani wskutek nie- 

znajomości warunków, zmieniają 

często pracę, życząc sobie polep- 
szenia zarobków. i 

Powrót na rolę, pożądany przez 

Francuzów, nie jest zjąwiskiem łat- 

wem do osiągnięcia. Powodami są 

złe warunki mieszkaniowe i życio- 

we, oraz niewłaściwe traktowanie 

przez pracodawcę, 

Niedawno Narodowa Rada Pra- 
cy, centralny organ rządowy do 

spraw robotniczych, wysłuchała ra- 

portu p. Marcel Paon, dyrektora 

pracy w Ministerstwie Rolnictwa, 

raportu zakończonego następujące- 
mi wnioskami: 

Na sto wypadków zerwania 

kontraktów 25 następuje ze wzglę- 

du na niskie rłace, 3,5 na późne 
lub nieregularne wypłaty, 18 na 

złe warunki pracy, 11 na złe wa- 

runki mieszkaniowe, 7 na zaanga- 

żowanie ludzi niewykwalifikowa- 

nych, 3,25 na choroby robotnika, 

  

  

1 ma złe odżywianie, 31,25 z in- 

nych powodów. 

Jak widzimy większość Opusz- 

czeń pracy pochodzi z winy praco- 

dawcy. Dalej twierdzi p. Paon, że . 
pracodawcy płacą zawsze. jaknaj- 

mniej, mówiąc, że nie znają ro- 

botnika, ale później po uznaniu 

jego wartości, wynagrodzenia także 

nie podnoszą. 

Zarobki, pomimo szalonego 

wzrostu cen, wcale lub bardzo ma- 

ło się podnoszą. Mieszkania ro- 
botników są niesłychanie ciasne, 

nieopalane i wilgotne, duża część 

mieszkać musi w stajniach i obo- 

rach. Nic dziwnego więc, wnioskuje 

p. Paon, że pozostawać w tych 

warunkach nie mogą. 
Dalei pożywienie złożcne z. du- 

żej ilości warzyw, a małej mięsa i 

mąki nie jest odpowiednie dla na- 

rodów Europy Środkowej i Wschod- 

niej. Robotnicy polscy i czescy 

przyzwyczajeni są, do dnia, kalku- 

lowanego na zasadzie 8 godzin, a 

we Francji tego się nie przestrzega. 

Wszystkie te spostrzeżenia są 

zupełnie słuszne. Będą one zawsze 

przeszkadzały w ustabilizowaniu się 

emigrantów na roli. Problemat bez- 

robocia nie znajduje więc rozwią- 

zania przez przeniesienie robotnika 

z miasta na wieś. Nawet w zada- 

walających warunkach nie jest ono 

łatwe, a nawet dostępne dla wszyst- 

kich. Niektórzy mają domki, za- 

kontraktowane mieszkania, zajmu- 

ją się jakiemś pobocznem zajęciem 

it. p. Koszty przejazdu, nieznajo- 

mość pracy kładą również tamę 

emigracji. Pracodawcy także nie 

chcą przyjmować niespecjalistów. 

Władze centralne odnoszą się 

naogół do cudzoziemców życzliwie. 
Urzędy administracyjne niższe dają 

zaś folgę instynktom ksenofobskim. 

Powodem do szykan jest zmiana za- 
jęcia. 

Na skutek nowego prawa ulgo- 
we „carte d'identile" (paszport 

francuski) po 40 franków otrzy- 
mują pracownicy zatrudnieni stale 

w tej samej profesji. Przy zmianie 

zajęcia płacić trzeba pełną taksę 
375 franków. Lecz wtedy dany 

osobnik nie otrzymuje nadpisu w 

karcie „travailleur salaire* j, wsku- 

tek istniejącego również innego 

rozporządzenia, nie może być ni- 
gdzie przyjęty do pracy. 

Jest to sposób bezkarnego wy- 
zbycia się obcokrajowców, którzy 

nie mogąc znaleźć pracy muszą 

być ekspatrjowani. 
Wyniki z powyższego, że SY- 

tuacja przedstawia się ciężko i że 
dalszy napływ emigracji jest bar- 

dzo niepożądany. 

Juljan Kalinowski. 
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jest już do nabycia. 
Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierw- 

szorzędnych sklepach następujące gatunki: 

Nr. 22 CREAM-MILK Gus, 
Nr. 44 BLUE-GOLD ee 

Nr. 88 FAMILY “žinijos 
Nr. 99 NOISETTE (Czekolada 

orzechowa) 

Trwale powodzenie wyrobom naszym 
zapewniają: 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
wzorowe w:runki higjeniczne! 

D0000000950000000000060000 
J0000000000000000000000 

TELEGRAM. 

Z powodu kolosałnego powodzenia obrazu p. t. 

„BEN-HUR” 
w miastach Poznaniu i we Lwowie 

PREMJERA w kinach 

POLONJA i STELLA 
odbędzie się 

w czwartek 24 marca r. b. 
)00900000000090600886866386 
Dziš 20 b.m. wcukierni B. Sztralla 

Mickiewicza róg Tafarskiej 

rozpoczną się koncerty nowego zespołu 

do celów technicznych, 
FILC siodlarskie, ohuwiane, kapeluszowe 

po cenach fabrycznych polecają 

I. Eichenbaum i F. Feigenbaum 
Warszawa, Franciszkańska 22, w podwórzu, tel. 404- 79. 3877 45 

do wynajęcia z oso- kontuar sklepowy. Pokój bnem "wejściem = DO PNNZElANIA K92402r sklepowy. 
ul. Ludwisarska 9 m. 7. Oglądać 
od godziny 12 do 4 po południu, ннн 
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Uwadze Pań! 
Gustowne kapelusze damskie. * 

Przyjmują się obstalunki i przeróbki 

Ceny najniższe. 
ul. Dąbrowskiego 7, m. 10: 3589 

Tendencje rłamowe w Piaście. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Dwa pisma warszawskie „Głos 
Prawdy* i „Epoka* doniosły wczo- 
raj rano, iż zarząd główny Piasta 
otrzymał od Koła Inteligencji Pia-- 
Sta w Warszawie memorjał, pod- 
pisany przez szereg poważnych 
osobistości Koła Inteligencji, wzy- 
wający Stronnictwo p. Witosa do 
zaprzestania ooozycji wobec rządu 
Marszałka Piłsudskiego i do roz* 

Prezydjum Piasta wydało wczo- 
raj komunikat, w którym demen- 
tuje wiadomość 
i „Epoki“, „wskazując, że memo- 
rjał podpisany był tylko przez 6 
osób, w tem 3 urzędników mini: 
sterjalnych. 

Wiadomo nam jednak, iż ten- 
dencje rozłamowe w Piaście znacz- 
nie wzrosły, a na czele grupy, 
która stara się skłonić Piesta do 
wejścia w porozumienie z rządem, 
stoi główny inspektor pracy w Mi- 
nisterstwie Pracy i Opieki Społ. 
p. M:rjan Klott--oraz w.-marszałek Ze 
Sejmu Jan Dębski... Gz" 

„Głosu Prawdy”. 

  

АНча 

«poczęcia współpracy z nim. ,.« ; 

Para _ Hi. Ski 5 
do Ameryki. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

W związku z 

żanowskiego dowiadujemy się, że 
zostali oni wydelegowani do Stan. 
Zjedn. celem ustalenia z piof. Ken, 
mererem Oraz miarodajnemi czynni- 

powrotem do | 
Warszawy pp. Młynarskiegoi Krzy- | 

      

kami amerykańskiemi planu finan: | 
sowego uzdrowienia Polski. 

Obydwaj delegaci rządu polskie- 
go opuścili wczoraj Nowy York i 
w Warszawie będą pod koniec b.m. 

Uzgodnienie planu finansowego. 
rządu polskiego z poglądami misji 

prof. Kemmerera zostało prawie 
całkowicie osiągnięte. —. 2: 

W toku rozmów i konferencyj, 
jakie nasi delegaci prowadzili w 
Ameryce okazała się jednak ko- 
nieczność bezpośredniego zetknię: 
cia się naszych delegatów z rządem, 
celem omówienia kilku punktów | 
planu finansowego, co do których: 
nie doszło jeszcze do całkowitego 
uzgodnienia poglądów. 

Jak wiadomo z uzgodrieniem 
tych planów związana jest « możli-- 
wość zaciągnięcia przez 
większej pożyczki w Stan. 
na dogodnych warunkach. © 

Finalizacja tej pożyczki | 
kwestją niedalekiej przys łóści. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa. 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W.P. Z, 

* 

    

Polskę * 
Zjedn. w 

jest 
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W dniu Imienin Marszalka Pilsudskiego | 
w Wilnie. 

Nabożeństwo na intencję 

Marszałka Piłsudskiego. 

Uroczystości Dnia Imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego rozpoczęły się 
uroczystemi nabożeństwami  od- 
prawionemi: 

W Bazylice Archikatedralnej przaz 
J. E. Biskupa Michalkiewicza w asy- 
ście prałata Sawickiego i szambelana 
papieskiego Wiskonta oraz ducho- 

wieństwa. : 
Na nabożeństwie byli obecni 

przedstawiciele wszystkich władz z 
p. wojewodą 'Raczkiewiczem na 
czele, gen. Burhardt - Bukacki, in- 
spektor Armii, prezydent m. p. Bań- 
kowski, J. M. rektor U. S.B. prof. 
Pigoń i inni. 

W Monastyrze Prawosławnym 
św. Ducha celebrował nabożeństwo 
Archimandryta Sabatjusz w asyście 
członków  Konsystorza i kleru. 
Władze reprezentował Naczelnik 
Wydziału p. Kopeć. 

W Zborze Awangelicko - Aug- 
sburskim odprawił nabożeństwo 
Superintendent ks. Jastrzębski w 
obecności Naczelnika Wydziału 
P. Jocza, jako przedstawiciela wła- 

W Bożnicy żydowskiej odpra- 
wił modły nadrabin Rubinsztejn. 

Meczecie muzułmańskim 
modły odprawił mian meczetu 
Smajkiewicz w obecności muftiego 
dr. Szynkiewicza. W charakterze 
przedstawiciela władz na nabożeń- 
stwie obecny był radca wojewódzki 
p. Rane. 

Akademia dla dzieci. 

O godzinie 1-ej po południu 
w sali Miejskiej odbyła się akade- 
mija dla dzieci szkół powszechnych, 
które szczelnie wypełniły salę. 
Pierwsze rzędy zajęli p. wojewoda 
Raczkiewicz w towarzystwie OsO- 
bistego sekretarza p. Staniewicza, 
gen. Kubin, Komendant P. P. O- 
kręgu Wileńskiego inspektor Pra- 
szałowicz, wiceprezydent m. Wilna 
p. Łokucjewski, Komisarz Rządu 
na m. Wilno p. Strzemiński i t. d. 

Akademję rozpoczęto odegra- 
niem bymnu, poczem zabrał głos 
wiceprezydent m. Wilna p. Łoku- 
cjewski, który podniósł w swem 
przemówieniu zasługi, jakie Mar- 
szałek położył w wywalczeniu i u- 
gruntowaniu wolnej Rzeczypospc- 
litej i zakończył okrzykiem: „Zdo- 
bywca i Oswobodziciel ukochane- 
go Wilna niech nam długo jeszcze 
żyje”. 

Następnie dłuższe przemówie- 
nie wygłosił p. Wierzyński, ojciec 
poety Wierzyńskiego. 

Marszałek Piłsudski, to uoso- 
bienie bohatera narodowego, o ja- 
kim długo śniło społeczeństwo roz- 
darte między 3 zabory. Marszałek 
Piłsudski, to duch prawdy, duch 
odważny, który życie swe złożył 
dla narodu w ofierze. Marszałek 
kocha swój naród, najwięcej jed- 
nak ukochał wojsko i dzieci. Tu 
bowiem spotyka się szczerą niekła- 
maną prawdę. | pamięta o dzie- 
ciach, o młodzieży szkolnej. A 
Wilno wie o tem najlepiej, gdyż 
Marszałek ze swych własnych fun” 
duszów łoży każdego prawie mie” 
siąca większe sumy na Uniwersy- 
tet Stefana Batorego. 

_ Po przemówieniach nastąpił 
śpiew i deklamacje. P. Sumoroko- 
wa zadeklamowała dzieciom z ta- 
lentem bajkę p. t. Ziuk. O tem, 
jak to Marszałek, będąc małem 
dzieckiem spotkał prystawa, okła- 
dając go znalezionym po drodze 
kijem i jak później prystaw szyka- 
nował Jego Matkę. 

P. Targowska odśpiewała kilka 
piosenek żołnierskich i na tem a- 
 kademja dla dzieci zakończyła się. 

Składanie życzeń. 

— © godz. 3 po południu w Wiel- 
_ kiej Sali Konferencyjnej w urzędzie 

wojewódzkim zebrało się liczne 
grono przedstawicieli miejscowych 
władz i organizacyj społecznych, 
którzy na ręce p. wojewody złożyli 
w imieniu reprezentowanych orga- 

- mizacyj życzenia imieninowe dla 
Marszałka. 

Reprezentowane były organiza- 
cje i stowarzyszenia: 

Zespół Reduty, Związek Pol- 
_ skiego nauczycielstwa szkół po- 

wszechnych, Wileń. T-wo Art. Pla- 
styków, Rada Wojewódzka Osad- 
ników, T-wo Proswieta, Związek 
Strzelecki, Rada Adwokacka, Pol- 
ska Macierz Szkolna, Bratnia po- 

"moc U. S. B., Związek Legjoni- 
stów, Związek Naprawy Rzeczy- 
pospolitej, Związek Kółek i Or- 
ganizacyj Rolniczych Ziemi Wileń- 
sk'ej, Związek Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej i inne. 

W związku z tem wojewoda 
wileński p. Władysław Raczkiewicz 
wystosował w dniu 19 marca jako 

w dniu Imienin Marszałka Piłsud- 
skiego następującą odezwę: 

Prezes Rady Ministrów 
Marszałek Józef Piłsud- 
ski Belweder —Warszawa. 

Mam zaszczyt donieść Panu 
Marszałkowi, że w dniu dzisiej- 
szym złożone zostały na moje rę- 
ce najgorętsze życzenia Imienino- 
we dla Pana Marszałka i wyrazy 
hołdu, czci i przywiązania przez 
Szefów włądz i Urzęiow wojsi0- 
wych i cywilnych, przedstawicieli 
duchowieństwa, samorządu miasta 
Wilna, licznych organizacyj, związ- 
ków i stowarzyszeń społecznych, 
filantropijnych i artystycznych, pa- 
lestry, nauczycielstwa, młodzieży 
akademickiej. Takież bardzo liczne 
życzenia złożone zostały dla Pana 
Marszałka na całym obszarze Wo- 
jewództwa Wileńskiego. Z temi ży- 
czeniami łączę w mem imieniu go- 
rące wyrazy czci i oddania. 

Wojewoda Raczkiewicz. 

Nabożeństwo w Synagodze. 

W synagodze, przy ulicy Ży- 
dowskiej odbyło się dziś przed po- 
łudniem z okazji imienin Marszał- 
ka Piłsudskiego nabożeństwo w o- 
becności naczelnego Rabina Rubin 
sztajna i rabina Fryda przy udziale 
reprezentantów władz i licznej pu- 
bliczności. 

Akademja w Uniwersytecie. 

O godz. S5-ej popoł. odbyła 
się w Auli' Kolumnowej Uniwersy- 
tetu uroczysta Akademja dla zapro- 
szonych gości. 

Zagaił ją pełnem głębokich my- 
śli i serdecznem przemówieniem J. 
M. Rektor Pigoń, który na wstę- 
pie podkreślił ten związek szcze- 
gólny, jaki łączy Piłsudskiego z 
ziemią wileńską, która widzi w 
nim: 

„--SWego rycerza, swych myśli 
przędzę i swych uczuć kwiaty". 

Znamy szablę Piłsudskiego, a 
jeśli do myśli jego i uczuć sięgnie- 
my, to podobne do nich odnaj- 
dziemy u poety, który przyszedł 
do głosu w chwili najpełniejszego 
rozkwitu kulturalnego  tejziemi, u 
Mickiewicza. Romantyzm Piłsud- 
skiego, czciciela tradycji 1863 r. 
jest bodaj najistotniejszą jego ce- 
chą. Dzięki niemu potrafił zdzia- 
łać rzeczy na które inni, jako na 
szaleństwo tylko patrzeć zwykli. 

Następnym . mówcą był prof. 
Zdziechowski, który postać Piłsud- 
skiego związał z dziejami Polski i 
Uniwersytetu Wileńskiego w szcze- 
gólności w ciągu ostatnich lat Oš- 
miu. 

Niestety nie zdobył się profesor 
Zdziechowski na stanowisko, które 
byłoby wyrazem uczuć wszystkich 
zebranych. Sądzimy, że przemówie- 
nie to byłoby zupełnie na miejscu 
wśród koła przyjaciół politycznych 
szan. profesora. 

Na obchodzie, który miał skupić 
wszystkich było natomiast niemi” 
łym zgrzytem. 

Toteż z ulgą odetchnęliśmy gdy 
przy mównicy znalazła się żołnier- 
ska postać gen. Burhardt Bukackie- 
go, który w pełnych prostoty sło- 
wach mówił o Piłsudskim — wo- 
dzu, o jego pracy nad wychowa- 
niem żołnierza od Związku Walki 
Czynnej i Związku Strzeleckiego po- 
przez Legjony do Armji Polskiej. 

Pięknie grała orkiestra 6 p. p. 
Leg. Kilka pieśni bardzo dobrze 
odśpiewał chór 1 i 5 p. p. Leg. 

Brakowało w programie tylko 
jednej rzeczy krótkiej, ale przecie 
godnej większej, niż to się stało 
uwagi: hymnu narodowego... 

Raut Zw. Strzeleckiego. 

Dorocznym zwyczajem Zw. 
Strzelecki zorganizował raut ku 
czci Marszałka. Salony Domu Ofi- 
cera Poiskiego zapełniły się tymi, 
którzy nie od dziś pamiętają o 
Marsz. Piłsudskim. To też atmo- 
sfera była niezmiernie miła. 

Część koncertową zapełniła or- 
kiestra 6 p. p. Leg. i artyści „Re 
duty*. Raut przeciągnął się do 
godz. 3-ej popółnocy. 

— Sprostowanie. W komentarzu do 
jednej z wczorajszych fotografij („Rok 
1920*) przekręcone zostało nazwisko 
pułk. Scieżyńskiego. 

Uroczysty wieczór ku ucz- 
czeniu imienin Marszałka - 
Piłsudskiego w Reducie. 

O godz. 8 wiecz. w teatrze na 
Pohulance odbył się urządzony sta- 
raniem Komitetu Obywatelskiego 
uroczysty wieczór ku czci Marszałka. 

Na wieczorze byli obecni przed= 
stawiciele władz z wojewodą Racz- 
kiewiczem na czele, wojskowości z 
inspektorem armji gen. Burhardt- 
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Bukackim, reprezentanci urzędów i 
instytucyj społecznych oraz liczne 
rzesze publiczności. Uroczystość 
rozpoczęto odegraniem przez or- 
kiestrę wojskową hymnu państwo- 
wego, którego zebrani odsłuchali 
stojąc. Następnie przemówił red. 
Mackiewicz, który uwypuklił zna- 
czenie Piłsudskiego we współcze- 
snem życiu narodu. 

Artyści Reduty pp. Wierciński i 
Vorbrodt odegrali fragment z „,Le- 
gjonu“ Wyšpiafskiego, a mianowi- 
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cie scenę na Kapitolu, poczem na- 
stąpiły produkcje wokalne artystów 
opery warszawskiej. p. Mokrzyckiej 
i p. Iwaszkiewicza, którzy odśpie- 
wali przy akompanjamencie forte- 
pianu szereg pieśni polskich. 

Wieczór zakończyły recytacje 
wierszy Lechonia: „Polonez arty- 
leryjski* i „Piłsudski* w wykona- 
niu art. Reduty p. Ronarda Bujań- 
skiego oraz odegranie przez orkie- 
strę poloneza As dur Chopina. 

(ski). 

Marsz drużynowy Sulejówek Warszawa. 
WARSZAWA, 19. III. (Pat.) Zorganizowany w dniu dzisiejszym z okazji Imiex 

nin Marszałka Piłsudskiego marsz drużynowy na przestrzeni Sulejówek— Warszawa, 

do którego przystąpiło 79 drużyn, przyniósł zwycięstwo 30 pułkowi Strzelców Ka- 
niowskich w czasie 2 godz. 30 min. 36 sek. W ten sposób 30 pułk Strzelców Kz- 
niowskich zdobył puhar Marszałka Piłsudskiego. 

Drugie miejsce zajęła drużyna 21 p. p. w czasie 2 godz. 33 min. 31 sek. 

Po ustaleniu wyników, nastąpiło rozdanie nagród przez pułk. Ulrycha, po- 

czem oddziały strzeleckie przeszły ulicami miasta na plac Saski, gdzie gen. Dreszer 

przyjął defiladę. 
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Sukcesy wojsk kantońskich. 
LONDYN. 19.II1. (Pat). „Times* donosi z Szanghaju, że według 

panującego tam przekonania wojska kantońskie zajęły |-Czing. W Nan- 
kinie panuje ogromne podniecenie. 

Osaka w stanie oblężenia. 

  
W mieście Osaka w Japonii, które wskutek trzęsienia ostatniego zostało 
w straszliwy sposób zniszczone, ogłoszony został stan oblężenia. Zarządze- 
nie to zostało wywołane na skutek tego, że tłumy, korzystając z okazji, 

dopuszczały się grabieży i ekscesów. 

Sowiety. protestują. 
RZYM, 19.1. (Pat). Agencja Stefaniego donosi, iż rząd sowiecki 

za pośrednictwem swej ambasady w Rzymie złożył w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych notę protestacyjną przeciwko ratyfikacji przez 
Włochy układu paryskiego z roku 1920 w sprawie przynależności Besa- 
rabji do Rumunii. 

Arbitraż w sprawie strajku w prze- 
myśle włókienniczym. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Po całym szeregu burzliwych 
zebrań związków robotniczych o 
godz. 5 p.p. przedstawiciele komi- 
sji strajkowej zgłosili się do woje- 
wództwa w Łodzi i oświadczyli, że 
przyjmują propozycje rządu i pod- 
dają się jego arbitrażowi z tem, iż 
w poniedziałek rano uruchomią 
fabryki, przystępując do pracy. 

Pizemysłowcy łódzcy po kilka- 
krotnych rozmowach telefonicznych 
z w.premjerem Bartlem oświad- 
czyli również, iż godzą się na de- 
cyzję rządu. Wobec tego strajk 
faktycznie został przerwany i w 
Dz: rano ruszą fabry 
łódzkie. 

W.-premjer Bartel, zapytany 
przez nas, co myśli o sytuacji, od- 
powiedział: 

„Interwencja rządu udała się w 
zupełności, obydwie bowiem stro- 
ny zaufały rządowi i zgodziły się 
zgóry na jego decyzję. Rząd zwró- 
cił się natychmiast do organizacji 
robotniczej o sprecyzowanie na 
piśmie żądań, a na niedzielę rano 
zaprosiłem przedstawicieli przemy 
słu łódzkiego na konferencję. Ko- 
misja arbitrażowa rozpocznie swą 
pracę natychmiast i postara się 
wydać. ostateczne orzeczenie w ter- 
minie jaknajkrótszym*. 

Stanowisko P. P. S. i Centr. Komisji Zw. Robotniczych. 
Pod wrażeniem wiadomości o 

niepowodzeniu strajku w Łodzi i 
przerwaniu jego zebrało się wczo- 
raj wieczorem prezydjum C. K. W. 
P. P. 5. 1 centralna komisja związ- 
ków robotniczych na posiedzenie 
wspólne. : 

Rozgoryczeni socjaliści uchwa- 
lili rezolucję skrajnie opozycyjną 
wobec rządu. Rezolucja ta głosi, iż 
przedstawiciele obu  organizacyj 

stwierdzili fakt wzrostu ofenzywy 
kapitału przeciwko zdobyczom kla- 
sy robotniczej, 

Stwierdzono również, iż rząd 
wdaje się w kompromis z klasami 
posiadającemi i wobec tego posta- 
nowiono przystąpić niezwłocznie 
do przygotowania solidarnej walki 
klasy robotniczej w obronie jej 
praw i potrzeb. 

mr z z w лннн 

Poszukuje Się 2-0h pokoi 
z używalnością kuchni, bez mebli 
w centrum miasta na dogodnych 
warunkach ze wszelkiemi wygoda- 
mi; zgłoszenia: Biuro Adresowe 
Hetmańska 3 — A. Romanowska. 

Potrzebny korepetytor 
z rekomendacją na wyjazd, 
w celu przygotowania ucznia 
do 7 klasy, głównie mate- 
matyka i łacina. Trocka 11-15 
Radzymińska - Frąckiewiczowa 

od godz. 8—10 i 4—6, 

w innych 
W Warszawie. 

Warszawa przybrała wczoraj 
wygląd świąteczny. bogato deko 
rowane domy, tłumy ludzi na uli- 
cach—wszystko to składało się na 
niezwykły wygląd miasta. 

Po def.laczie wojskowej pod 
Belwederem przybywać zaczęły 
drużyny strzeleckie, które przepro- 
wadziły zawody marszowe Sulejó- 
wek-Belweder. 

W ciągu całego dnia pod Bel- 
wederem gromadziły się tłumy pu- 
bliczności, wieczorem zaś oblegały 
gmach Ratusza, 
wał się raut. 

WARSZAWA, 19.III (Pat.) Wczo- 
raj w przeddzień imienin Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły 
się uroczystości imieninowe. Już 
przed południem miasto udekoro- 
wano flagami. Ulicami przeciągały 
oddziały wojska, policji i strzelca 
przybyłe z prowincji, O godz. 12-ej 
w południe delegacje Policji Państw. 
ze wszystkich okręgów Rzeczypo- 
spolitej złożyły wieniec na grobie 
Nieznanego Żołnierza. Wieczorem 
z koszar wyruszyły orkiestry woj- 
skowe, które przed komendą mia- 
sta odegrały hymn narodowy i 
„Pierwszą brygadę —następnie or- 
kiestry. wyruszyły pod Belweder. 
Równocześnie z placu Teatralnego 
z komendantem policji pułk. Ma- 
Jeszewskim na czele oddziały poli- 
cyjne w pochodzie udały się pod 
Belweder, gdzie orkiestra policyjna 
łącznie z Orkiestrami wojskowemi 
odegrała hymn narodowy, „Pierw- 
szą brygadę* Oraz szereg pieśni 
żołnierskich. 

Wieczorem w Teatrze Wielkim 
odbyło się galowe przedstawienie 
opery „Carmen“, na które przy- 
byli przedstawiciele rządu, dyplo- 
macji i szereg wybitnych  osobi- 
stości. Po pierwszym akcie zjawił 
się w loży. pierwszego piętra p. 
Prezydent Rzeczypospolitej i Mar- 
szałek Piłsudski witani owacyjnie 
przez zebranych. Przed podniesie- 
niem kurtyny wygłosił okolicz- 
nościowy wiersz artysta Józef Wę- 
grzyn. W Teatrze Narodowym na 
przedstawienie „Ślubów — Рашей- 
skich* przybyły delegacje pułkowe, 
oficerowie i żołnierze. Ze sceny 
przemówił kpt. Ularski, wznosząc 
w zakończeniu na cześć solenizan- 
ta okrzyk podchwycony przez о- 
becnych. Dzisiejsza prasa poranna 
zamieszcza na pierwszych stroni- 
cach swych wydań portrety Mar- 
szałka Piłsudskiego i artykuły oko- 
licznościowe. 

W Poznaniu. 

POZNAŃ. 19.II1. (Pat). Dziś ra- 
no, jako w dniu imienin p. Preze- 
ra Rady Ministrów Piłsudskiego, 
odbyło się w kościele garnizono- 
wym nabożeństwo odprawione przez 
ks. Wilkansa. 

Prócz gen. Taczaka, pełniącego 
obowiązki dowódcy O. K. i przed- 
stawicieli całego korpusu oficer- 
skiego załogi poznańskiej obecni 
byli na nabożeństwie naczelnicy 
władz rządowych z wojewodą Bniń- 
skim na czele, reprezentanci władz 
samorządowych Oraz przedstawi- 
ciele społeczeństwa. : 

Po nabożeństwie odbyła się de- 
filada oddziałów załogi poznań- 
skiej. Defiladę odebrał gen. Taczak 
w otoczeniu wyższych oficerów o- 
raz przedstawicieli władz cywil- 
nych. : 

' W Eodzi. 

ŁODŹ. 19.II1. (Pat), Dziś w dniu 
imienin Marszałka Piłsudskiego 
Łódź przybrała wygląd odświętny. 
Na gmachach urzędów państwo- 
wych i samorządowych wywieszo- 
no chorągwie o barwach narodo- 
wych. Również prawie wszystkie 
domy prywatne udekorowane są 
chorągwiami. : =) 

Wozy kolei elektrycznej przy- 
ozdobiono biało-czerwonemi pro- 
porczykami. | 

O godz. 12:ej po uroczystem 
nabożeństwie w kościele garnizo-. 
nowym i defiladzie wojskowej wo-, 
jewoda łódzki p. Jaszczolt przyj- 
mowa! žyczenia imieninowe dla 
Marszałka Piłsudskiego od przed- 
stawicieli władz i urzędów samo- 
rządowych, przedstawicieli wszyst 
kich sfer miejscowego społeczeń- 
stwa oraz od delegatów zrzeszeń i 
stowarzyszeń. 

W Krakowie. 

KRAKÓW. 19 II. (Pat). W dniu 
dzisiejszym miasto obchodziło uro- 
czyście dzień imienin Marszałka 
Piłsudskiego. Domy udekorowano 
chorągwiami,, okna zaś nalepkami 
z wizerunkami Marszałka. Uroczy- 
stości rozpoczęły się pobudką ode- 
graną przez orkiestry, które od 
wczesnego rana przeciągały ulica- 
mi miasta. O godz. 10-ej kapelan 

w którym odby-. 
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miastach. 
wojskowy ks. gen. Niezgoda 0d= 
prawił na rynku Głównym uroczy- 
stą mszę polową, przed ołtarzem 
przybranym pięknie zielenią. Na 
mszę przybyli imieniem władz cy- 
wilnych wojewoda Darowski, imie- 
niem wojska gen. Wróblewski, 
wreszcie korpus oficerski w kom- 
plecie, reprezentanci kapituły w o- 
sobie księży Slepeckiego i Podwi- 
na, przedstawiciel lzby Skarbowej; 

| 

Kuratorjum, imieniem miasta pre- | 
zydent Rolle, oraz wiceprezyden- 
ci Wielgusz i Ostrowski, przedsta- 
wiciel uniwersytetu w osobie b. 
rektora Rostworowskiego, konsu- 
lowie czechosłowacki, Sedive, wę- 
gierski — Marchwicki, konsul nie- 
miecki oraz zastępca nieobecnego 
konsula  austrjackiego, delegacja 
weteranów 1863 roku ze sztanda- 
rem, delegacje inwalidów i legjo- 
nistów, delegacja harcerzy i harce- 
rek, szkół, cechów, straży pożar= 
nej i t. d. 

Cały garnizon krakowski z 
sztandarami i orkiestrą był obec 
ny na nabożeństwie. Kompanję ho 
norową tworzyli strzelcw i polic ja 
Rynek wypełniony był po brzegi 
publicznością. 

Po nabożeństwie odbyła się de- 
filada že sztandarami i muzyką 
prowadzoną przez gen. Jasińskie- 
go, którą odebrał gen. Wróblew- 
ski oraz woj. Darowski. W defila- 
dzie brały udział oddziały piecho- * 
ty, kawalerji, artylerji i garnizonu 
krakowskiego oddziały policji oraz 
oddział Strzelca. W czasie mszy i 
podczas defilady eskadra samolo- 
tów krążyła nad głowami licznie 
zebranej publiczńości. Z kolei po 
defiladzie na ręce wojewody w 
gmachu Województwa składario ży- 
czenia imieninowe dla p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

ALSS URI NTFS TIESTO | 

dycaenia Žvigzku Strzeleckiego Gen 
Rydi-Šmiglomu.. 

Związek Strzelecki przesłał gen. 
Rydz-Śmigłemu — 2 okazji mini 
następującą depeszę: gł 

Generał Rydz-Śmigły 
Generalny Inspektorat Armii. 

Warszawa. 
Związek Strzelecki w Wilnie 

składa Panu Generałówi w dniu * 
Jego Imienin serdeczne życzetia 

Abramowicz; Młodkowski. * 

I Paistų Baliykieh. 
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Kandydat na prezydenta. (Q) 
RYGA, 18.III. (Pat). Przy wy= 

borach na prezydenta wielką rolę 
mogą odegrać głosy mniejszości 
narodowych ponieważ prawe skrzyd- 
ło sejmu zamierza ' zjednoczyć 

wszystkie grupy anty-socjalistyczne 
wysuwając wspólnego kandydata. 

pośród wymienianych: kan-. - 
dydatów bardzo duże szanse ma. 
członek związku włościańskiego 

Paulik. : : To: 

Nyiężająca praca 
Lmysłowa į Aūytna > 

wymaga wielkiego zasobu sił. 

Wzmocnisz jei odnowisz przez O { 

šrodek wzmacniający M 

L. 

Z 

  

Biomalz 

We wszystkich aptekach 
3909 i drogerjach. 

  

  

  

wkrótce 
Ben-hur wyłącznie 
w kinach „Polonja“ į „Stella“, 

Ljard delegatów Policji Państwowej, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). | 
Onegdaj o godz. 11 rano w 

Głównej Kom. Pol. w Warszawie 
zgromadzili się celem przedstawie- 
nia się komendantowi policji przy- 
byli na zjazd delegaci wszystkich 
okręgów Policji Państwowej Rzeczy- „ 
pospolitej. ; 

Po odbytym ceremonjale i zło- 
żeniu raportu służbowego delegacja 
o godz. 12 udała się naplac Saski,. 
gdzie złożyła w hołdzie wieniec ną 
grobie Nieznanego Żołnierza, 
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SPORT. 
Pierwszy wiosenny bieg naprzełaj w Wilnie. 

  

Na starcie. 

Z działalności AZS-u. 

Na schyłku sezonu zimowego 
Akademicki Związek Sportowy od- 
był swe doroczne walne zgroma- 
dzenie, na którem z żalem żegna- 
no ustępującego ze stanowiska, 
prezesa Związku p. dziekana JÓze- 
fa Patkowskiego. A 

Jemu to głównie zawdzięczając, 
zdrowy ruch sportowy ogarnął 
szersze warstwy młodzieży akade- 
mickiej, skupionej w AZS, zwią- 
zek wzbogacił się w szereg ko- 
nieczniejszych urządzeń, wreszcie 
organizacyjnie pracująca młodzież 
została natchniona poczuciem obo- 
wiązku i radosnego zapału do 
pracy. 

Toteż z ogólnym entuzjazmem 
przyjęto wniosek uproszenia Se- 
natu U.S.B. o mianowanie dzieka- 
na Patkowskiego kuratorem Aka- 
demickiego Związku Sportowego, 

iż nikt lepiej 
nie potrafi stać na straży intere- 
sów wychowania fizycznego mło- 
dzieży akademickiej. 

Charakteryzując następnie po- 
krótce poszczególne momenty dzia- 
łalności AZS-u, należy zaznaczyć, 
iż szła Ona dotychczas głównie w 
dwóch zasadniczych kierunkach — 

kierunku wioślarstwa latem, a 
Bercirstva w zimie. Z ogólnej 

lości członków przeszło trzystu, 
w sekcji wioślarskiej grupowało się 
114 czynnych wioślarzy, skupio- 
nych przy własnej przystani, o 
dziesięciu łodziach. 

© Sekcja narciarska liczy około 
70 ciu czynnych narciarzy prowa- 
dząc własną składnicę, wypożyczal- 
nię nart, oraz schronisko zimowe. 

Dalej przywiązując podstawowe 
znaczenie do gimnastyki w zimie, 
Związek”zrealizował urządzenie du- 
żej sali gimnastycznej w gmachu 
Uniwersytetu, która stała się tere- 
nem pracy lekkoatletów, szermie- 

rzy, oraz gimnastyki i plastyki pań. 
Nie ograniczając się do użytku 

własnego, Związek udostępnił ko- 
rzystanie ze swych sal szeregowi 
kursów ośrodka wychow. fizyczne- 
go, wreszcie prywatnym komple- 
tom gimnastyczno-plastycznym. 

Z innych prowadzonych sekcyj 
wymienić należy sekcję tenisową, 
posiadającą jeden kort tenisowy w 
ogrodzie  Bernardyńskim, której 
szerszy rozwój jest uwarunkowany 
uzyskaniem terenu, Oraz Środków 
dla budowy większej ilości kortów 
tenisowych. 

Dalej sekcje lekkoatletyczna i 
bokserska mniej popularne ze 
względu na swój specyficzny cha- 
rakter. Wreszcie, niedawno powsta- 
łe sekcje hokejowa oraz szermier- 
cza, z których pierwsza rekrutuje 
się z graczy dawnej sekcji Wilji, 
druga zaś powstała przy wydatnej 
pomocy ośrodka wych. fiz. 

Z innych przedsięwzięć AZS u 
z roku ub. nie można pominąć or- 
ganizacjj Obozu Sportowego w 
Nowiczach prowadzonego z uw- 
zględnieniem lekkiej atletyki, spor- 
tów wodnych oraz gier ruchowych. 

Oprócz omówienia powyższych 
momentów działalności walne ze- 
branie przyjęło dezyderaty urucho- 
mienia sekcji piłki nożnej w poro- 
zumieniu z k. s. „Wilją*, oraz po- 
nownej organizacji Obozu Sporto- 
wego w Nowiczach. 

Na zakończenie powołano no- 
wy zarząd w składzie: pp. Dowbo- 
ra jako prezesa, de Waldena i Ja- 
nuszkiewicza, jako wice-prezesów 
oraz Sokołowską, Bohdziewicza, 
Garnysza, Kohutka i Biełkowicza, 
jako członków zarządu. 

Dowiadujemy się wreszcie, iż 
nowoobrany zarząd wszczyna inten- 
sywne starania ku powiększeniu 
zasobów materjalnych związku dla 
zaspokojenia palących potrzeb zbli- 
żającego się sezonu letniego. 

Pierwszygwiosenny bieg naprzełaj w Wilnie. 

  

Zwycięzcy i sędziowie. Między zawodnikami d-ca I dyw. piech. Leg. 
ułk. Popowicz; dalej w lewo prof. W. Dziewulski, gen. Burhardt- 
ukacki; na prawem ipo 2 wychowania fizycznego kpt. 

„ Kawalec. ' 

Drugi wiosenny bieg naprzelaj. 

Ośrodek wychowania fizyczne- 
go „Wilno* organizuje w najbliż- 
szą niedzielę drugi wiosenny bieg 
naprzełaj dla stowarzyszeń p-w 
szkół zawodowych i niestowarzy- 
szonych. 

Trasa biegu wynosi 2 kim. start 
i meta przy wylocie ul. Zakreto- 
wej Początek biegu o godz. 12. Każ- 
de stowarzyszenie (szkoła) wysta- 
wia najmniej jedną drużynę złożo- 
ną z 6 zawodników i 2 zapaso- 
wych. Zwycięża stowarzyszenie 
(szkoła), którego drużyna uzyska 
większą ilość punktów. P-kty będą 
zsumowane zależnie od miejsc uzy- 
skanych przez poszczególnych za- 
wodników tego samego stowarzy- 
szenia (szkoły). 

Bieg odbywa się w 2 klasach— 
senjorów powyżej lat 19 i junjo- 
rów gi lat 19 (jednak nie ni- 

16). 
" Zawodników obowiązuje strój 
lekkoatletyczny i przepisy P.Z.L.A. 
Przed biegiem odbędzie się bada- 
nie lekarskie uczestników biegu. 
Nagrody w postaci pamiątkowych 

żetonów otrzymują w każdej kla- 
sie 3 pierwsi zwycięzcy indywidu- 
alni. ponadto 1-szy zawodnik ze 
stowarzyszeń p. w. l-szy zawod- 
nik szkoły zawodowej i pierwszy 
niestowarzyszony. Pozatem pierw- 
Sze drużyny otrzymują dyplomy. 

Zgłoszenia zawodników zawie- 
rające nazwisko, imię, wiek, za- 
wód, adres i uwagi czy staje do 
biegu junjorów, czy senjorów mo- 
żna nadsyłać codziennie od godz. 
9 — 13 i od godz. 17 — 18 do 
ośrodka wych. fiz. „Wilno* (Domi- 
nikańska 13). 

Lista zgłoszeń zostanie zam- 
knięta w dniu 25-go marca 1927r. 

Udział. Wilna w reprezentacji lek-' 
koatletycznej Polski. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 
podpisał przed kilku dniami umo- 
wę z włoską federacją lekkoatle- 
tyczną co do rozegrania w dniu 21 
kwietnia meczu międzypaństwowe- 
go Polska — Włochy w Rzymie. 

W związku z powyższem spot- 
kaniem członek W. K. S. „Pogoń” 
p. Wituch wzięty został przez P. 

КОВЕ 

0 loty przychodni na Antokolų. 
Protest Stow. Lekarzy Polaków. 

Otrzymujemy następujące pismo: 
„Zarząd Kasy Chorych zamk- 

nął przychodnię na Antokolu, po- 
dając jako główniejsze motywy 
małą frekwencję chorych i wysoki 
koszt utrzymania przychodni. 

Stowarzyszenie. Lekarzy Pola- 
ków w Wilnie i na prowincji, na 
zasadzie uchwały ostatniego zwy- 
czajnego zebrania, uważając moty- 

wy Zarządu Kasy Chorych za nie- 
wystarczające,  jaknajenergiczniej 
protestuje przeciwko zamknięciu 
przychodni, uważając, że: godzi O- 
no dotkliwie w interesy ubezpie- 
czonych K. Ch. zamieszkałych na 
Antokolu — najbardziej odległem 
przedmieściu, osłabia i tak niedo- 
stateczną pomoc lekarską na krań- 
cach miasta, przyczynia się do 
jeszcze większej centralizacji po- 
mocy Lekarskiej w K. Ch. wbrew 
istniejącym zasadom. 

Przychodnia funkcjonuje od paź- 
dziernika 1921 roku. 

Liczba uprawnionych do ko- 
rzystania z pomocy lekarskiej Ka- 
sy Ch. sięga na Antokolu do 2000 
osób. 

Dzienna frekwencja chorych w 
przychodni do 14 osób, czyli fun- 
kcjonuje ona sprawnie, niema na- 
tłoku, chorzy nie potrzebują wy- 
czekiwać na przyjęcie po kilka go- 
dzin. 

Zamknięcie przychodni jest wiel- 
ką niewygodą dla mieszkańców 
Antokola, ze względu na odległość 
od Centrali K. Ch., lub przychod- 
ni na ul. Kalwaryjskiej. 

Względy oszczędnościowe nie 
mogą być brane pod uwagę, gdyż 
wielu z tych 14 ambulatoryjnych 
chorych, nie mając sił na dojście 
do Centrali, a pieniędzy na prze- 
jazd, stanie się chorymi obłożnie— 
czyli będzie wzywała lekarza K. 
Ch. do mieszkania; wiadomo zaś, 
że chory obłożnie kosztuje dwa 
razy tyle, co chory ambulatoryjny. ' 

Istnienie na Antokolu Klinik 
U. S.B. nie może być również 
brane pod uwagę, gdyż primo przy- 
chodnie klinik są zamknięte w cza- 
sie feryj letnich i świątecznych — 
sekundo przyjmują ograniczoną 
liczbę osób, dając pierwszeństwo 
przyjezdnym ze wsi. Wogóle przy- 
chodni w Wilnie jest za mało, 
zwłaszcza od zamknięcia przez Ma- 
gistrat w 1923 r. 5 przychodni 
miejskich dla najuboższej ludności. 

Przez zamknięcie przychodni 
antokolskiej Zarząd Kasy Chorych 
m. Wilna dąży do zwijania Insty- 
tucji, przyczynia się do obniżenia 
stanu zdrowotności ludności, wbrew 
dążeniom władz służby zdrowia 
organizacyj lekarskich i zasadom 
Kas Chorych — w Polsce. 

Zarząd Stow. Lekarzy 
" Polaków w Wilnie, 

„ОМО WIECZORNE: 23 
Moniuszki 0 

j Pierwszy polski film ze śpiewem ū 

į wkrótce w kinie „HELIOS“. 

Z. L. A. pod uwagę jako kandy- 
dat do reprezentacji państwowej. 

Jednocześnie P. Z. L. A. zwró- 
cił się do Pogoni z prośbą o do- 
pilnowanie, aby w. w. zawodnik 
rozpoczął natychmiastowy  inten- 
sywny trening. 

Rozgrywki międzypaństwowe o 
puhar Europy. 

W rozgrywkach międzypaństwo- 
wych o puhar Europy wezmą u- 
dział następujące państwa: Austrja, 
Węgry, Włochy, Czechosłowacja, 
Polska, Rumunja, Szwajcarja i Ju- 
gosławja. 

Przed Il Narodowym biegiem na- 
przełaj. 

W dn. 27 marca b. r. odbędzie 
się w Warszawie Il Narodowy bieg 
naprzełaj, który rozpoczyna ofi- 
cjalny sezon lekkoatletyczny P. Z* 
L. A. Bieg ten odbędzie się w oko- 
licach Warszawy na dystansie oko- 
ło 6 kim. 

Udział w biegu mogą brać oby- 
watele Rzeczypospolitej płci mę- 
skiej nieposzlakowani na czci i ho- 
norze, nieuprawiający sportu za- 
wodowo, którzy ukończyli lat 17. 

Termin zgłoszeń upływa dn. 21 
marca 1921 r. (Wiejska Nr. 11— 
P. ZL A). 

Zwycięsca otrzymuje nagrodę 
wędrowną, ufundowaną przez re- 
dakcję tyg. sport. „Stadjon*. 10 
pierwszych zawodników otrzymuje 
żetony. Pozatem P. Z. L. A. wy* 
daje dyplomy. 

P. Z. L. A. apeluje do wszyst- 
kich okręgów, aby obesłały jaknaj- 
liczniej ten bieg, który winien się 
stać potężną manifestacją sportu 
polskiego. 

WA B NSS KS 

Perski następca tronu w wojskowej szkole w Teheranie. 

  

  

Europcizacja Persji osiągnęła jednak wielkie rozmiary. Dowo- 
dem tego jest fakt, że perski następca tronu wstąpił do szkoły 
wojskowej, gdzie narówni z innymi wychowankami kształci 

się w naukach strategieznych. 

  

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Wolirama B. 
Jutro: Benedykta Op. 

Wschód słońca—g, 5 m. 44 
Zachód ® #, 17 т. 45 

Niedziela 

20 
marca       

OSOBISTE. 

— Jutro p. wojewoda nie 
przyjmuje. W poniedziałek dnia 
21 marca p. wojewoda Raczkie- 
wicz nie będzie przyjmował intere- 
santów z powodu uczęstnictwa w 
posiedzeniu Rady Naprawy Ustroju 
Rolnego. 

MIEJSKA. 

— Wiec abonentów elektrow- 
ni miejskiej. W związku z pod- 
niesieniem cen za korzystanie z 
prądu elektrycznego, dowiadujemy 
się, iż abonenci elektrowni miej- 
skiej mają zamiar w najbliższym 
czasie zwołać wiec, na którym po- 
wyższa sprawa będzie tematem na- 
rad. (S). 

— Posiedzenie Komisji Gos- 
podarczej. W poniedziałek 21 b. 
m. o godz. 8 ej wiecz. odbędzie się 
posiedzenie Komisji Gospodarczej 
Magistratu m, Wilna z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1. Sprawa wydzierżawienia te1- 
tru letniego w ogrodzie Bernardyń- 
skim. 

" 2, Ustalenie norm opłat za wy- 
dzierżawienie ogrodu Bernardyń- 
skiego w sezonie: letnim 1927 r. 

3. Sprawa wydzierżawienia о- 
grodu Bernardyńskiego na urządze- 
nie koncertów symfonicznych. 

4. Sprawa wydzierżawienia о- 
grodu.. Bernardyńskiego na urzą- 
dzenie poranków muzycznych. 

5. Sprawa zadrzewienia pod- 
wórka w maj. Kuprjaniszkach. 

6. Podanie p. Blinstruka w 
sprawie wydzierżawienia folwarku 
„Tupaciszki“. 

1. Sprawa wycioru kominów. 
8. Sprawa straganów do han- 

dłu mięsem na rynku Łukiskim. 
— Posiedzenie Komisji pra- 

wnej. We wtorek 22 marca b. r. 
o godz. 8 wiecz. odbędzie się po- 
siedzenie Komisji Prawnej Magis- 
tratu m. Wilna. Na porządku dzien- 
nym. . . Ё 

1. Sprawa sprostowania hipo- 
tek Nr. Nr. 2625 i 2373 na dział- 
ki ziemi wieczysto-dzierżawne, bę- 
dące w korzystaniu M. Sawicza i 
F. Rusieckiego. 

2. Wniosek Radcy prawnego 
Magistratu w przedmiocie organi- 
zacji prac wydziału prawnego. (S). 

— Stan wody na rzece Wilji. 
Stan wody na rzece Wilji wynosi 
3 metry 80 cm. t. j. 1 metr 44 cm. 
ponad stan normalny. 

SAMORZĄDOWA. 

— Jeszcze w sprawie zmiany 
granic w pow. wileńsko-trockim. 

W związku z podaną notatką w 

jednym z poprzednich numerów 

naszego pisma 0 zmianie granic 

w powiecie wileńsko-trockim, do- 
wiadujemy się, iż we wszystkich 
gminach, które uległy zmianie gra- 
nic będą przeprowadzone nowe 
wybory do rad gminnych. | 

Zarazem prostujemy, iż siedzi- 
bę urzędu gminnego nowoutwo- 
rzonej gminy Michaliszki będzie 
nie miasteczko Michaliszki, jak to 
było wpierw projektowane, a mia- 
steczko Gierwiaty. (S) 

— Zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych. W dniu 24 b. m. odbę- 
dzie się zjazd wójtów i pisarzy po- 
wiatu wileńsko-trockiego w spra- 
wie zmiany granic fw pow. wiil.- 
trockim. (s) 

„SPRAWY ROLNE, 
— Posiedzenie Rady Napra- 

wy Ustroju Rolnego. W ponie- 
działek, dnia 21 marca. b. r. od- 

będzie się posiedzenie Rady Na- 
prawy Ustroju Rolnego, na którem 
wezmą udział przedstawiciele zain- 
teresowanych władz z p. wojewo- 
dą Raczkiewiczem na czele oraz 
przedstawiciele instytucyj  rolni- 
czych. 

Na konierencję tę przyjeżdża z 
Warszawy minister Reform Rol- 
nych p. prof. Staniewicz. 

Z POCZTY. 
— Komisje lotne dla rewizji 

wagonów pocztowych i urzędów 
pocztowo-telegr. Wobec częstych 
wypadków wyjmowania z listów a- 
merykańskich dolarów, a z paczek 
towarów — Ministetstwo Poczt i 
Telegrafów postanowiło utworzyć 
umyślne komisje rewizyjne dla prze- 
prowadzania doraźnych dochodzeń 
i rewizyj w wagonach pocztowych 
i urzędach pocztowo telegraficznych: 

WOJSKOWA 

— W sprawie powołania pod 
broń rocznika 1898. Dowiaduje- 
my się, iż razem z wcieleniem w 
szeregi drugiej tury rocznika 1905, 
powołani będą do wojska również 
mężczyźni urodzeni w roku 1898, 
którzy z jakichkolwiek bądź powo- 
dów nie odbyli dotychczas służby 
wojskowej. Wobec wątpliwości 
powstałych co do czasu służby 
wspomnianej kategorji mężczyzn 
zostało wyjaśnionem, iż podlegają 
oni prawom obowiązującym męż- 
czyzn urodzonych w roku 1905. (s) 

— W świetlicy 3go pułku 
saperów w dniu dzisiejszym o 
godz. 8-ej wiecz. kółko dramatycz- 
ne tegoż pułku odegra 3-ch akt. 
komedję Ropackiego (syna) „Ja tu 
rządzę”. W przerwach koncert or- 
kiestry pułkowej. Goście mile wi- 
dziani. 

Z. POLICJI. 

— Odprawa komendantów po- 
sterunków P. P. pow. wileńsko- 
trockiego. W dniu wczorajszym 
w Komendzie P. P. na powiat wi- 
leńsko-trocki odbyła się odprawa 
komendantów posterunków, którą 
przyjmował komendant P. P. pod- 
komisarz Dubowski. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— O nadanie praw gimnaz- 
jom żydowskim. Miejscowe gim- 
nazja żydowskie 8-0 klasowe zwró- 
ciły się za pośrednictwem Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego z prośbą o nadanie im praw 
gimnazjów państwowych. Chodzi 
tu o 2 gimnazja z językiem wy- 
kładowym żydowskim prowadzone 
przez Centralny Żydowski Komitet 
Oświaty i o 1 gimnazjum hebraj- 
skie, prowadzone przez Томаггу- 
stwo Tarbul. 3 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Oddział Wileński Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzańskiego 
urządza we wtorek dn. 22-go b.m. 
o godz. 8 min. 15 wieczorem w 
gimnazjum im. J. Słowackiego 
(Dominikańska 3) zwyczajne wal- 
ne zgromadzenie w celu przyjęcia 
sprawozdań za rok ubiegły i do- 
konania wyboru władz Oddziału 
na rok bieżący. Po zakończeniu 
zebrania prof. Dr. Tadeusz Cze- 
żowski wygłosi pogadankę, ilustro- 
waną licznemi przeźroczami z Tatr 
iz Alp, p. t: „Snieg“. Goście mi- 
le widziani. 

— Walne zebranie Członków 
Koła Bibljotecznego im. Toma- 
sza Zana P. M. Sz. Odbędzie się 
dn. 28 marca b.r. o godz. 7 wiecz. 
W razie nieprzybycia dostatecznej 

liczby członków, następne zebranie 
odbędzie się o godz. 7 min. 30, 
tegoż dnia, w lokalu ' czytelni im. 
T. Zana Wielka Pohulanka 14, 

NADESŁANE. 

— Na żądanie P. T. Publicz- 
ności ostatnie dwa przedstawienia 
Szopki Akademickiej po cenach 
zniżonych odbędą się dziś o godz. 
17 i 20-15. 

Ognisko Akademickie ul. Wiel- 
ka 24. 

liedlna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
ihnatowicz, Lwów. 

ROZNE. 

— Echa pobytu Karola Szy- 
manowskiego. Zarząd Związku 
Zawodowego Literatów Polskich 
składa niniejszem serdeczne po- 
dziękowanie: p. prof. Stanisławowi 
Matusiakowi za przepięknie wyma- 
lowane minjatury na wstęgach о- 
fiarowanych przez Związek Szyma- 
nowskiemu i Dubiskiej; p. Rekto- 
rowi Stanisławowi Pigoniowi za 
łaskawe użyczenie powozu; p. Wi- 
ce- wojewodzie Olgierdowi Mali- 
nowskiemu za łaskawie do dyspo- 
zycji gości oddany samochód; 
Pp. profesorostwu Wład. Zawadz- 
kim za owocną i energiczną po- 
moc w zorganizowaniu uroczystej 
kolacji; wreszcie wszystkim, którzy 
w różny sposób przyczynili się do 
gt przyjęcia znakomitych 

ości. 
Sekcja Muzyczna Z.Z.L.P. 3 
W. Hulewicz, T. Szeligowski, 

St. Węsławski. 

— Zamknięcie wystawy bi- 
bljotek wileńskich. Dnia 13-go 
marca 1927 r. zamknięto Wystawę 
Bibljotek Wileńskich. Przez trzy 
tygodnie służyła ona publiczności 
wileńskiej wiadomościami i poka- 
zami z zakresu historji i teraźniej- 
szości bibljotek i ksiąg. Spełniła 
swoją służbę kulturalną dzięki wiel- 
kiemu zrozumieniu i zainteresowa- 
niu, z jakiem odniosły się do niej 
sfery inteligencji: Wystawę zwie- 
dziło bowiem i wysłuchało szcze- 
gółowych objaśnień zwyż 1700 o- 
sób (w tem ok. 40 wycieczek 
szkolnych i t. d.). w 

Zarządowi Wileńskiego Kola 
Związku Bibljotekarzy Polskich po- 
zostaje miła powinność, którą z 
serca spełnia, złożyć gorące po- 
dziękowania najpierw Panu Woje- 
wodzie za osobiste -dokonanie 
otwarcia Wystawy, oraz  uczestni- 
kom aktu otwarcia z J. E. Ks. Ar- 
cybiskupėm i Ich Eks, Ks. Bisku- - 
pami w pierwszym rzędzie, panu | 
kuratorowi O. S. W. za zwrócenie 
baczności szkół wileńskich na war- — 
tość Wystawy dla młodzieży i 
wszystkim zwiedzającym, następnie 
tym, którzy użyczyli Zarządowi 
swej łaskawej pomocy w zorgani- 
zowaniu wystawy, a mianowicie: 
panu Rektorowi U. S. B. za po- 
mieszczenie- wystawy w murach u- 
niwersyteckich, panu prezydentowi 
Łokuciewskiemu za poparcie jej 
ze strony Magistratu, gen. Superin- | 
tendentowi ks. Jastrzębskiemu i 
p. St. Burhardtowi za udzielenie 
prywatnych eksponatów, . Synodowi 
Wil. Ew. Ref. za wypożyczeni, 
gablot wystawowych, ks, probosz- 
czowi Miłkowskiemu za upiększe- 
nie sali kwiatami, firmie „Dzwon* 
za wypożyczenie lamp i p. Achre- 
mowiczowi za wykonanie napisów. 
Osobne wyrazy wdzięczności na- 
leżą się Redakcjom pism wileńskich 
za ochotne i częste umieszczanie 
komunikatów o wystawie. W końa * — 
cu dziękuje Zarząd Instytucjom- 
które uczestniczyły w wystawie, o- 
raz Członkom Koła za pracę w u- 
rządzaniu wystawy, udzelanie obja-- 
Śnień i odbywanie dyżurów, a w 
szczególności panu Mich. Brensztej- 
nowi za pełne inicjatywy. podjęcie 
trudów organizacyjnych i admini- 

stracyjnych. с 

— Licytacja bibljofilska, u- 
rządzona 18 b. m. przez Towa- 
rzystwo Bibljofilów Polskich, ścią- 
gnęła sporą ilość osób, interesują- 
cych się staremi i nowemi książka- 
mi, rycinami i t. d, Kupowano' 
chętnie, licytowano z tak. dužem' | 
ožywieniem, že nie zdolano wy= | 
czerpać całego przeznaczonego na“ 
sprzedaż materjału. ; 
dokończenie tej pierwszej akcji. 
bibljofilskiej odbędzie się w ponie- 

   

Wobec tego | 

& 
działek, dn. 21 marca, od godz. 6 « 
wiecz. w lokalu parterowym przy - 
ul. Uniwersyteckiej 3. Towarzystwo 
Bibljofilów zaprasza wszystkich, 
chcących tanio nabyć książki nowe + 
i stare; nietylko polskie i łacińskie, -› 
łecz również w językach obcych. 

       
   

  

wkrótce 
Ben-hur wyłącznie 
w kinach „Polonja“ į „Stella“, | 

ч 
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Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Orkiestra 

Namysłowskiego. Dziś o godz. 4-ej po- 
poł. i jutro o godz. 8-ej wiecz. tylko dwa 
razy w Reducie znakomita orkiestra lu- 
dowa pod dyrekcją Stanisława Namy- 
słowskiego. 

Po nadzwyczajnych sukcesach w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
gdzie orkiestra ta krzepiła swojską nutą 
serca rodaków tam osiadłych odbywa 
obecnie tournee artystyczne po Kresach. 

W programie utwory swojskie i obce 
oraz słynne mazury Karola Namysłow- 
skiego. 

Bilety w cenie od 50 gr. nabywać 
można od godz. 1l-ej r. w kasie Teatru. 

— „Sen“ w „Reducie*. Dziś o go- 
dzinie 8-ej wiecz. po raz trzeci „Sen* w 
siedmiu obrazach Felicji Kruszewskiej, 
młodej poetki znanej Wilnu z dwóch 
zbiorków poezyj „Stąd dotąd“ i „Przed- 
wiośnie". Ё 

— We wterek i środę ostatnie dwa 
razy „Sen“. 3 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
izod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 

———— 

LECZNICA i SZPITAL Lit 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Roentgena i elektro-leczniczy 

Dziś! 
(LUNATYCZKA). 9 wielkich aktów niesamowi- 
tych wrażeń z udziałem ZNANEGO KAPITANA 

W rol. główn.: Marja Majdrowiczówna, ‹ : 

Daczyńska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: zespół 
Zdjęcia nad Tatrami. Dancingi, wędrówki nocne. п 

UWAGA! Nie zważając na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc pozostają nie- 

kobiece 11 — 1; 

Gabinet 

= | „ORLĘ* 
Tokio—Warszawa. 

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

ukrytych w Tatrach. 

KINO 

„Stella“ 
ul. Wielka 30. 

oczu 11 —2; 

baletowy Koszutski-Girls. 

ORLĘ 
Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł., w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś po raz ostatni, komedja Berra at 
Verneuilla „Mecenas Bolbec i jego mąż". 

— Jutro premiera komedji Molnara 
„Jedyny ratunek". 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Nagły zgon. W mieszkaniu pułk. 

emer. Kozłowskiego zam. Mostowa 16, 
zmarła nagle Dembowska Marja zam. 
Targowa 9. Przyczyna śmierci nieusta- 
lona. 

— Samogonka w Wilnie. Onegdaj 
władze skarbowe wykryły potajemny 
skład i rozlewnie spirytusu pochodzące- 
go z tajnego wypędu. Sprzedażą wyro: 
bów z tego spirytusu zajmował się Szlo: 
ma Basterski zam. przy ul. Sołtaniskiej 
36. Przy rewizji w mieszkaniu Baster- 
skiego znaleziono większą ilość gotowej 
wódki w litrowych butelkach, poukry- 
wanych w rękawach marynarek, znale- 
ziono równieź spirytusomierz, którym 
Basterski badał moc przygotowywanej do 
sprzedarzy wódki. Cena butelki półlitro- 

Wilno, ul. 

uszu, nosa i gardła 2—4; 

Niebywała sensacja dla Wilna! 

podniesione. Początek seansów o godz. 

Dziś. 

Bolesława 
Ceny miejsc od 80 gr. 
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Polski Powielacz „Wtór” 

wyraźnych kopij, 
niezbędny w biurach. 

  

uznany przez) 
urzędy za doskonały aparat, dający 3000) 

zastępujący drukarnie, 
Wyrób krajowy. 

Pat. 2098. Cena 160 zł. Komplet. Wysył- 
ka za zalicz. poczt. WARSZAWA, KRU- 
CZA 36. Setki podziękowań. Lepszy od szapi- 
rografów. Miejscowy przedstawiciel potrzebny. 
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Nakładem Okręg. Związku Kas Chorych 
w Krakowie, wyszła w druku 

Ustawa o obowiątującem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby Z 19:V 1920. Mr. 44, 

z obowiązującemi rozporządzenianu i wyja 
śnieniami M-stwa Pracy i Opieki Sp. (IV-234) 
w opracowaniu Leontyny Frankowskiej, referenda- 
rza Głównego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie, 
Cena zł. 7. Do nabycia w księgarniach, lub wprost 
w Okręgowym Związku Kas Chorych w Krakow e, 

' ul. Batorego 5. 

Zagraniczna firma 

. poszukuje zastępcy 

KL       
   WARSZAWA 

  

Hanka Ordonówna, 

PROSZEK: OD BÓLU GŁOWY DLA. DOROSŁYCH 

„KOWALSKINA 

  

ODCISKI 
LS WL 

PZLA 

ZATe|E 
AP.KOWALSKI 

FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA 

K 0.8 J EB 

wej wynosiła 2 zł. 50 gr. Źródła skąd 
pochodził spirytus nie wykryto. : 

— Otrucie się denaturatem. Gier- 
wicz Anna zam. Niemiecka 29, otruła się 

spirytusem denaturowanym. Wezwany 
lekarz pogotowia stwierdził zgon. 

— Przebicie nożem. Bokier Bole- 
sław zam. Il Raduńska 52, będąc pijanym 
w domu przy ul. Popławskiej 4, u szew- 

ca Grochowskiego z przyczyn dotych- 
czas nieustalonych przebił swej żonie 
Helenie lewy bok nożem szewskim. Wez- 

wane pogotowie ratunkowe odwiozło ją 
do szpitala św. Jakóba w stanie nieza- 
grażającym życiu. 

— Zatrzymanie. Urząd Sledczy za- 
trzymał oddawna poszukiwanego złodzie- 
ja mieszkaniowego Wacława Narkiewicza 
bez stałego miejsca zamieszkania, które- 
mu udowodniono popełnienie 8 kradzie- 
ży mieszkaniowych. Narkiewicz popeł- 
niał kradzieże na terenie m. Wilna od 
dłuższego czasu, a rzeczy przez niego 
skradzione udało się odnaleźć: 1) skrzyp- 
ce skradzione z Ogniska Kolejowego na 
szkodę Jóźwiaka, 2) zegar ścienny Skra- 
dziony z gimn. Zygmunta Augusta, 3) 
garnitur męski skradz. na szkodę Toka- 
ja oraz kilka palt zimowych skradzio- 
nych na szkodę różnych osób. Rzeczy 
wyżej wymienione zostały odnalezione 

ewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej ; 
Wileńska 28. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorium analityczne. 

Wielki film Polski! 
bohatera lotu 
Warszawa Bolestawa Orlińskiego, 

4, 6, 8 i 10.15 

Wielki film Polski. 
9 aktów niesamowitych wrażeń z udziałem kapitana 

Orlińskiego. 
Ceny miejsc « d 80 gr. 
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T-vo_ Radio- Techniczne 
„ELEKTR, „ts ul. Wi- 

leńska 24, te- 
0-38. 

° 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp oraz pierwszorzędny 

NA RATY. 
Oddziały: Głębokie—Zamkowa 29, Wołkowysk—Zamkowa 9, tel. 108, 

Lida—Suwalska 65. 

Ceny : 
konkurencyjne. 

3598-9 

  

Potrzebne są | 

STOLIKI i KRZESŁA 
ogrodowe w większej” 

ilości. Zgłaszać oferty dó 
cukierni B. Sztralla Mie- 
kiewi.za róg Maadi 

   
% 

         
ŁÓŻKA, 3764 
MATERACE, 
OTOMANY 

  

1-W0 
WYDAWNICZE 

Sp. £ 0. 0. 

390 

Ul. Św. IGNACEGO 5. 
Telefon Nr 8—93 

  

DRUKARNIA „PAX” 

Wykonuje wszelkie roboty 
i introligatorskic szybko i 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 

na województwo ® за 5 ° 
wileńskie, tyko INZYNIET A 

z specjalnemi wiadomościami z dziedziny 
ruchu kotłowego i pierwszorzędnemi stosun- 

kami w przemyśle. 
Oferty pod „piiny i zdolny* do T-wa Re- 

klamy Międzynarodowej, jen. Repr. Rudolf 

MOSSE, Kraków, Zyblikiewicza 16. 3900 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE |   TABELE, BILETY, PLAKATY, 

DRUKI KOLOROWE | ILUSTPACY JNE 

najtaniej nabyč 
można w | 

DVH: 

H. SIKORSKI 
i S-KA. 

Zawalna Nr. 30. 

    

   
    

WILNO. Sa 

й Pożyczki pieniężne 
ukarskie 

dokładnie. ZAŁATWIAMY | 
dogodnie w każdej 

sumie. 
: Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

3904 
SUMIENNE.     

WAD OBN BCM 

w lombardzie „Kresowia* przy ul. Het- 
mańskiej, które Narkiewicz zastawiał. 
Narkiewicz został przekazany władzom 
sądowym. 

— Urząd Sledczy zatrzymał przy ul. 
Krupniczej Josiela Papiera zam. Tyzen- 
hauzowska 8, z paczką sacharyny w pa- 

as pochodzącej z nielegalnej fa- 
bryki. , 
НЕ Urząd Śledczy odnalazł w czasie 

rewizji u Fuma Joselewicza zam. Rydza- 
Smigłego 38, 2000 sztuk papierosów po- 
choczących z przemytu, 

"— Urząd Sledczy na dworcu osob. 
Wilno zatrzymał Szustermana Jasza zam. 
Nowogródzka 30, u którego zatrzymano 
około 25 klg. pudru francuskiego „,Coty*' 
pochodzącego z przemytu. 

— Podrzutek. W kościele Serca Je- 
zusowego Stanisława Fijołko zam. Ar- 
chanielska 4, znalazła 4 letniego pod- 
rzutka Aleksandra Kuleszo zam. z. Szwaj- 
carski 3, którego matka porzuciła w 
koście'e. 

— Kradzież. Nieznani sprawcy za 
pomocą otwarcia drzwi frontowych pod- 
robionym kluczem dokonali kradzieży 
przy ul. Zygmuntowskiej 4, na szkodę 
Ilewo Juljana i Siciślera Marjana, róż- 
nej biżuterji, naczyń stołowych i różnych 
rzeczy na ogólrą sumę 1100 zł. 

  

Radjo. 
NIEDZIELA 19 marca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

14.15. Odczyt p. t. „Dwa szkodniki* — 
wygłosi inż. Stefan Wyrzykowski. Po 
odczycie komunikaty: rolniczy i me- 
teorologiczny. 

15.00. Transmisja koncertu symfoniczne- 
go z Filharmonji Warszawskiej. Wyko- 
nawcy: Orkiestra Filharmonji Warszaw- 
skiej pod dyr. Józefa Ozimińskiego, p. 
Ada Typograf (fortepian), d. Lidja Wroc- 
ka (harfa) i p, Edmund Wojakowski 
(flet). (Haydn: Symfionja nr. 2 D-dur, 
Mozart: koncert na harfe i flet, Beet- 
hoven: koncert fortepianowy G-dur). 

17.00. Program dla dzieci. Pogadankę p. 
t. „Jak się wiosna budzi* wygłosi p. 
Marja Radziwiłłowiczowa-Weryho. 

17.30. Koncert orkiestry P. R. 
18.10. Wincenty Rapacki: „Próba miłoś- 

ci“, 'peretka w jednym akcie. 

18.40. Rozmaitości wygłosi p. Lawiński. 
19.00. Odczyt p. t. „Dwór Zygmunta Sta- 

rego', wygłosi prof. Henryk Mościcki. 
19.30. Odczyt p. t. „Walka o Bałtyk”, 

wygłosi prof. Aleksander Pauli. 

NACZYNIA KUCHENNE 

Nr. 65 (814) 

19.55. Odczyt p. t. „O najstarszych koś* 
ciołach warszawskich** — wygłosi prof. 
Wincenty Trojanowski. 

20.20. Przerwa. 
20.30. Niccodemi: „Świt, dzień i noc", 

akt | wykonają: p. Marja Malicka i p. 
Aleksander Węgierko. 

21.00. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 
Orkiestra P. R., dyr. prof. Jan Dwo- 
rakowski, p. Ewa Bandrowska-Turska 
(špiew) i p. Leopold Szpinalski (for- 
tepian). Utwory: Brzeziūskiego, 7е- 
leńskiego, Hermana i Chopina. 

22.00. Sygnał czasu. Kornunikat prasowy. 
23.00. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji „Gastronomia ”. 

Program koncertów zagranicznych. 
Rzym 422,6 m. 

21.00. Wieczór włoskiej muzyki operowej. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

15.30. „Tajne mełżeństwo* 
czna Cimarosa. 

20.00. „Szatan kobieta" dramat w 5 аК- 
tach K. Schonherra. 2 

Berlin 483,9 m. 

18.00. „Zygfryd* opera Wagnera. 

opera komi- 

  

Folwark 

  

Ninka Wilińska, Jadwiga 

Legenda o skarbach Janosika, 

2043 | 
aluminjowe, emaljowane, .oraz wszelkie przedmioty dla gospo- 
darstwa domowego poleca w wielkim wyborze po cenach bez- 

konkurencyjnych: „BLUMINIT” Gdańska 6. 
Życzącym na raty. 

PGONGONWGHNGDWGDNGONGONGOWGOWGONWGD0D0Ś m 

  

Egz. od 1843 r. 

98 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Antoni Siterz, zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Sw.-Michalskiej Nr. 8, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 29-go 
marca 1927 roku o godzinie 10 tej rano w 

5 Wilnie, przy ul. Jagiellońskiej Nr 7 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego Eljasza i Racheli Birżowskich, 
składającego się z umeblowania mieszkania, 
oszacowanego na sumę 8.180 złotych, na 
zaspokojenie pretensji Sary Kliońskiej. 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz 
3910-4616.VI 

Okręgowy Związek Kas 
Chorych w Wilnie poszukuje 

lokalu na 
biuro z 6—8 pokoi. Oferty składać pod adresem 

Związku — ul. Dominikańska 15, pokój 33. 
` 3911 
  

Akuszerka Biuro Ero | Rai 
W. Šmialowska. 

techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i  radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

się. 326: 

Przyjmuje od g. 9 do 19. 
Mickiewicza 46 —5. 3734 

  

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 
mcze, Królewska Nr. 9, 

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 zł. 20 gr. Gabinety. 

„M GORDON? ! 

LOKATĘ 
GOTÓWKI 

uskuteczniamy szybko 
i dogodnie tylko na 
pewne zabezpieczenia 

u osób solidnych i 
poważnych. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3003 

la 2000 dolarów 
2 domy murowane 

w śródmieściu. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

‚ 3907 
+ +^ ° 

Sek SIĘ. fianino 
zupełnie rowe. Dowie- 
dzieć się Orzeszkowej 
3-11 od 10—14i44—6. 

002 

la 4000 iplarūų 
posiadłość 4 domy z * 

dużym ogrodem w dob- 
rym punkcie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3906 

  

NIEMIECKA 26. 

PUOWOŚCI WIOSENNE i LETNIE 
SUKNA, WEŁNY i JEDWABIE. 

Najmodniejsze kolory. 
EDEN RZE ZECZE. URUFJ ESKA 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
Ul. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne —Mocne— 

Niedrogo. 2144 

Sprzedaż na raty. 

Meble 
do sprzedania Ostro- 
bramska 25, m. 6. 3895 

[šias fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
t zł. Strzyżenie pań «t 
podiryzow. I zł. Oraz Sa- 
lon męski, Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

  

Ładowanie i reperacja 
akumulatorów 

! 
! 
! 

z dużym młynem wodnym 
w pobliżu Wilna. sprze- 
damy z rozterminowa- / 
niem wpłaty należności. | 

Wileńskie Biuro | 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

"=18905 | 
р 

| 
I 
р 

   

    
   

Technik 
zębów sztucznych 

| 
ul. Wileńska 21. 

000809 
Parowa wulkanizatornia “| 
„OPOŃ”, Jagiellońska 6 

Przyjmuje, do wulka- 
nizacji opony 'i kiszk” 
samochodowe, opon; / 
rowerowe i inne wy- 
roby gumowe. 3873 ! 

0000000 
“ zakład opty- 

„dptyfół czno-okulisty- 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc B-cia 
Otkieniccy, Wilno, ulięa 
Wielka 66.; Wielki wybór 
fotograficznych przył 0: 
rów. Wydsje okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

1365 b 

L. MINKIER, * 
3723 

    

  

  

  

do radjo i samochodów. 
Wilno, Trocka, 4 „Radjo”. 

DOMY DOCHODO. 
WE NAJLEPSZA LO- 
KATA GOTÓWKI 

poleca Dom. H./K. 
„ZACHĘTA“, Gdań- 
ska 6, l piętro, tel. 
9-05, 3886 

  

      

„ptyt-ubia" „Ni: 
w krśju założ. w 1840 r. 

ul Damfhikańska 17, B 
1 telef. 10-58. ъ !М | 

Pianina. 
do wynajęcia. Reperacia 
i strojenie. Mickiewicza 

Estko. 565 24—9. 

    

"JACK LONDON. 

-MIK. ” 
Daughtry szybko podbiegł do 

kajuty i powrócił niebawem niosąc 
' poduszkę i trzy prześcieradła. Po- 

duszkę przyłożył do boku Starego 
Marynarza, obwinął wokoło prze- 
ścieradłami i mocno zawiązał na 
węzeł. Opatrunek taki zabezpieczał 
staruszka przeciwko wszelkim do- 
legliwościom boku. Poczem wziął 
zAowu sampra na ręce. 

„Woda*, zawołał oficer. „Sześć 
cali,—nie, siedem cali*. 

Majtkowie rzucili się na przód 
okrętu, by pakować swoje rzeczy, 
przebiegając pod  przeciętemi już 
mocno masztami. 

'„Odwiązać łódkę z prawej bur- 
ty, panie Jackson”, rozkazał kapi- 
tan, patrząc na szalony pęd po- 
twora, z jakim szedł do nowego 
ataku. 

„Nie zniżać jej, trzymać bokiem, 

inaczej ta przeklęta ryba rozbije 
ją. Odwiązać i trzymać w pogoto- 
wiu. Ludzie niech biorą tłumocz- 
ki i naładują wody i żywności na 
łódkę". 

Łódź była już przygotowana, 
gdy wieloryb natarł znowu. Ude- 
rzył Mary Turner pod kątem pros- 
tym w sam Środek statku, tak, że 
stojąc na tyle, można było widzieć 
dobrze i słyszeć jak długi jej bok 
wygiął się i odprężył z powrotem. 
Poręcz prawej burty zanurzyła się 
w morze, skuner ugiął się pod 
ciosem i przy gwałtownem tem 
pochyleniu woda zalała pokład aż 
+0 kolana. 

„Podnieść!* rozkazał kapitan 
Doane. „Do góry! Spuszczać! Ost- 
rożnie! Pośpiech! * 

Łódź była już poza pokładem, 
oparta jeszcze o poręcz Mary Tur- 
ner. 

„Dziesięć cali, szybko przyby- 
wa', ozwał się oficer, sondujący 
dno. 

„Idę po moje narzędzia”, oznaj- 
mił kapitan Doane i wyruszył do 
kajuty. W pół drogi zatrzymał się 

Wydawca Tow Wydaw. „Pogoś' sp. z ex sdn 

„Półtory stopy i przybywa”, 
wołał do niego oficer. 

„Bierzmy się też do pakowa- 
nia'”, rzekł Grimshaw do Szymo-. 
na Nishikanta, idąc za kapitanem. 

„Steward“, rzekł Nishikanta, 
„Idźcie na dół zapakować moją 
pościel. Resztę sam zabiorę*. 

„Możesz pan iść na dno piek- 
ła, panie Nishikanta, i cała reszta 
razem z tobą', odparł z całym 
spokojem Daughtry, chociaż jedno- 
cześnie mówił z szacunkiem do 
Starego Marynarza: „Niech pan 
trzyma Killeny Boya, Zajmę się 
pana rzeczami. Czy jest człowiek, 
coby pana specjalnie chciał urato- 
wać?" 

Jackson również poszedł na 
dół i gdy cała piątka pakowała 
zawzięcie z niesłychanym pošpie- 
chem przedmioty wartościowe, lub 
też niezbędne do wygody codzien- 
nego życia, Mary Turner otrzyma- 
ła jeszcze jeden cios ód wieloryba. 
Uderzenie to niespodziewane rzu- 

ciło ich gwałtownie o ziemię. Z 
pokoju Szymona Nishikanta do- 
chodziły przekleństwa, oznajmują- 
ce, że potłukł sobie boki o meb- 
le. Wszystko to zagłuszył jednak 
okropny trzask na pokładzie. 

„Drzazgi tylko z niej pozósta- 
ną* orzekł kapitan Doane w chwi- 
Ii milczenia, jakie nastąpiło bez- 
pośrednio po uderzeniu, Wyruszył 
też zaraz na górę, tuląc do piersi 
swój drogocenny chronometr. 

Oddał go pod opiekę jednego 
z majtków i powrócił na dół, 
gdzie steward dopomógł mu wy- 
nieść jego kuferek. Następnie on 
też pomagał stewardowi w wyno- 
szeniu kuferka Starego Marynarza. 
Później zaś wraz z Dagiem z po- 
mocą kilku ludzi zaczął wynosić 
ze składu zapasy żywności, —pusz- 
ki łososia i mięsa, marmelady i 
sucharów, masła i mleka zgęszczo- 
nego, jednem słowern wszystkie 
rodzaje konserw Oraz żywności, 
jakie w czasach obecnych zabiera 
się na okręty dla żywienia załogi. 

Ostatni wyszedł z kajuty kapi- 
tan, za nim Daughtry, obaj spoj- 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax“, ul. Św. Ignacego 5, 

rzeli w górę, na puste miejsce po- 
zostawione tam, gdzie tak niedaw- 
no wznosiły się dumnie wszystkie 
maszty okrętu. Następnie chwilę 
poświęcili obejrzeniu zniszczenia 
na pokładzie, — główny maszt i 
żagle, przerzucone przez całą sze- 
rokość okrętu, nachylone nad po- 
kładem pochylały się coraz więcej 
ku sterowi. 

Podczas, gdy matka-wieloryb, 
która objawiała swój żal po stra- 
cie dziecka szerzeniem zniszcze- 
nia, oddalał się dostatecznie, by 
ponawiać atak na Mary Turner, 
wszystkie ręce pracowały przy ło- 
dzi, gotowej do spuszczenia na 
wodę. Na pokładzie leżał pokaźny 
wzgórek skrzynek z żywnością, ba- 
ryłek wody i osobistego bagażu. 
Spojrzenie rzucone na ten stos 
rzeczy i obecnych tam ludzi wska- 
zało, że łódź będzie nadmiernie 
przeciążona, 

„W każdym razie potrzebni nam 
są majtkowie — mogą wiosłować*, 
rzekł Szymon Nishikantą. 

„Ale czy ty jesteś nam potrzeb- 
ny?“ zapytał Grimshaw posępnie. 

„Zabierasz za wiele miejsca twoją - 
osobą i w każdym razie jesteś. 
bydlęciem*. : : 

„Sądzę, że będę potrzebny“,. 
rzekł lichwiarz, rozchylając kurtkę, 
przyczem z rozmachu oderwał 
cztery guziki. Pod kuriką ukazał 
się Colt 44 automatyczny, umiesz 
czony pod lewem ramieniem, z 
kurkiem dostępnym dla najszyk 
szego ruchu prawej ręki. 

„Sądzę, że będę potrzebny. Jed- 
nak możemy pozbyć się tych, co 
są niep-žądani“. mjr 

„Jeśli postawisz na swo'em“, 
uśmiechnął się ironicznie farmer, 
jednocześnie ręka 
się, jakgdyby dusił kogoś za gardło. 
„Zresztą, gdyby nam miało zabrak= 
nąć żywności, możesz być bardzo | 
pożądany, —mam tu na myśli wy-,. 
łącznie ilość, nic innego. Kogo ul 
ważałbyś га niepożądanego? —"!. 
Czarnego murzyna? On nie posia- | 
da broni". ' 

(D. c. n.) 

Redakier w/z A. Faranowski 

jego zacisnęła | 
i


