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NIEZALEŻNY 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na 

I fe odezwy p. Wojewody. 
Wczoraj rozlepiono na julicach 

odezwę p. wojewody 

Raczkiewicza w sprawie likwidacji 
białoruskiej „Hromady*. Odezwa, 

na podstawie rozporządzenia Mi- 

nistra Spraw Wewnętrznych, ogła- 

sza białoruską Robotniczo-Włoś- 

ciańską Hromadę za organizację 

nielegalną oraz wzywa wszystkich 

członków wymienionej organizacji 

do składania władzom wszelkich 

posiadanych . dokumentów Oraz 

wszelkiego mienia Hromady. 

Przypuszczam, że wydanie przez 

p. Ministra Spraw Wewnętrznych 

powyższego rozporządzenia nikogo 

nie musi zdziwić. Jest ono logicz- 

ną konsekwencją akcji rozpoczętej 

przez władze w styczniu areszto- 

waniem szeregu przywódców Hro- 

mady. Można się raczej dziwić, że 

dopiero w dwa miesiące po uczy- 

nieniu pierwszego kroku władze 

zdobyły się na uczynienie dru- 

giego. 

Inną natomiast jest kwestją, czy 

wydanie tego rozporządzenia wpły- 

nie na zanik nastrojów antypań- 

stwowych oraz czy spowoduje przer- 

wanie agitacji hromadowskiej. Przy- 
puszczam, że pod tym względem 

skutek będzie minimalny. Możliwie, 

že szereg chłopów zastraszonych 

aresztami odniesie do posterunków 

policyjnych swoje legitymacje i że 

w rozmowach z Polakami starsi 

chłopi będą na Hromadę narzekali. 

Nie będzie to jednak wcale šwiad- 
czyło o przełamaniu się nastrojów. 

Chłop nasz jest podejrzliwy i chy- 

try, na wszelki wypadek woli zaw- 

sze zachować pozory lojalności, 

ale, co będzie myślał i robił w is- 
tocie, — to kwestja całkiem inna. 

Agitatorzy „Fromady” także nie 

przerwą swojej działalności, tylko 

z półkonspiracyjnej stanie się ona 

całkowicie konspiracyjną. Akcja 

wyborcza 1922 roku oraz później- 

sza akcja „Hromady* dała moż- 

ność radykalnie usposobionym gru- 

pom białoruskim zorganizować ka- 

dry swoich działaczy i instrukto- 

rów na prowincji. Kadry te zawie- 

rają szereg ludzi zdecydowanych i 

przygotowanych na różne ewentual- 
ności. Odezwa p. Wojewody ich 
bynajmniej nie przerazi, tylko że 

przejdą oni do akcji bardziej o- 

strożnej. 
To też uważamy za konieczne 

powtórzyć to, co pismo nasze sta- 

le twierdzi. Likwidacja nastrojów an- 

typaństwowych na ZiemiachWschod- 

nich może nastąpić tylko przy połą- 

czeniu zarządzeń negatywnych, 

z zarządzeniami pozytywnemi. Prze- 

ciwko ogłoszeniu, 

przestaje być organizacją legalną 
bynajmniej nie protestujemy. Wła- 

dza administracyjna w naszym kra- 
ju musi być władzą silną, tylko 

taką władzę chłop nasz przyzwy- 

czaił się szanować. Ale władza 
istotnie trwała musi mieć nietylko 

szacunek, ale i zaufanie ludności. 

Trzeba żeby nasz włościanin nie 

tylko bał się Polski, ale żeby był 

skłonny tę Polskę pokochać. Tego 

zaś w drodze samych zarządzeń 

naiury negatywnej osiągnąć się 

nie da, dla tego są potrzebne tak- 
że pewne kroki pozytywne. 

Dlatego też chcielibyśmy, aby 

jednocześnie z akcją przeciwko 
Hromadzie jako instytucji politycz- 

nej, władze nasze zechciały Otwo- 

rzyć Białorusinom szerokie możli- 

wości dla apolitycznej pracy pozy- 

tywnej, by przystąpiły do rozbu- 

dowy szkolnictwa białoruskiego, 

iż — Нгота4а, 

by bialoruskim instytucjom ošwia- 
towym daly takie same zapomogi, 

jakie dają naprzykład, Macierzy 

Szkolnej. Chcielibyśmy także, by 

Ziemie Wschodnie, które prędzej 

czy później będą rnusiały otrzy- 

mać autonomię, zostały wydzielo- 

ue w osobny okręg administracyj- 
ny, Oraz, by do zajmowania stano- 
wisk w administracji były dopusz- 
czone wszystkie elementy miejsco- 
wego pochodzenia bez różnicy 

narodowości i wyznania, by kraj 

nasz przestał być rynkiem zbytu 

dla gorszych gatunków eksporto- 
wanej z Małopolski inteligencji, 
by Białorusini zostali pociągnięci 
do twórczej współpracygospodarczej 

W tym właśnie ostatnim kierunku, 
kierunku pewnej współpracy gospo- 

darczej już zostały nawet poczynio- 

ne pierwsze kroki przez p. ministra 

Staniewicza, który mianował kilku 

Białorusinów do Rad Naprawy U- 
stroju Rolnego. 

Jesteśmy głęboko przekonani, 

że te pozytywne kroki mogłyby 

znacznie więcej zrobić dla uspo- 

kojenia wzburzonego białoruskie- 

go morza, niż wszystkie represje 

administracyjne i wszystkie mocne 

gesty. Hromada wówczas przestała 

by być organizacją niebezpieczną. 

Twierdzę, że pomiędzy dzisiejszy 

mi działaczami tej organizacji zna- 

lazłaby się bardzo znaczna ilość 

takich, którzyby sami wówczas 

bardzo stanowczo wystąpili prze- 

ciwko sowietofilskim hasłom na” 

rzuconym im przez okoliczności i 

przez niemożliwość dojścia do ja- 
kiegokolwiekbądź porozumienia z 
Polską. Posunę się nawet dalej i 

powiem, że kto wie, czy po paru 

latach takiej polityki właśnie w 

panach Taraszkiewiczu i Ostrow- 
skim, nie znaleźlibyśmy zdolnych 

pracowników na polu administra- 
cji szkolnej. Przecież królewski 

rząd jugosłowiański mógł porozu- 

mieć się z Radiczem! 

Oczekujemy ze strony rządu 
polityki pozytywnej, polityki szero- 
kich reform. St. Św. 

Stostnki połsko-gowieckie 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Minister spraw zagranicznych p. 
Zaleski odbył dłuższą konferencję 
z przybyłym do Warszawy posłem 
Rzeczypospolitej w Moskwie p. 
Patkiem. 

Następnie wieczorem Marszałek 
Piłsudski konferował w Belwederze 
dłuższy czas z min. Zaleskim i p. 
Patkiem. Zapoczątkowane w dniu 
wczorajszym rozmowy będą miały 
niewątpliwie duże znaczenie poli- 
tyczne z uwagi na to, że omówio- 
ny będzie w ich trakcie całokształt 
stosunków polsko-sowieckich, jsk 
również ustalone zostaną podsta- 
wy przyszłych rokowań między 
rządem polskim a sowieckim w 
sprawie zawarcia wzajemnego pak- 
tu o nieagresji. 

Nadzór gospodarczy nad samorządami. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Według ostatniego rozporządze- 
nia ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie nadzoru nad działalnoś- 
cią samorządów decydujący głos 
przy zatwierdzaniu budżetów miej- 
skich należeć będzie do prezesów 
Izb Skarbowych. 

Zadaniem lzb Skarbowych bę- 
dzie dopilnować, by Magistrat nie 
przeciążał zbytnio ludności podat- 
kami miejskiemi. lzby Skarbowe 
wskazywać będą zatem, które da- 
niny i w jakim stopniu winny być 
obniżone. 

przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy 

KURJER WILEŃSKI 
ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

   

ch pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe 

  

przed tekstem—25 gr., 
i tabelowe o 207% drożej, żenić 

IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppol. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

0d8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

     

  

  

w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 £r. (za wiersz petitowy) 

ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne | za- 

  

Widmo wojny na Bałkanach. 
Albanja koncentruje wojska 

przeciw Jugosławii. 
RZYM, 20.III (Pat). Do „Giornale d'ltalia* donoszą z Ti- 

rany: Rząd albański, rozpoczął przygotowania do akcji obron- 
nej. M. in. przetransportowano na północną granicę Albanii 

pewną liczbę dział artylerji górskiej. Albański sztab generalny 

w szybkiem tempie przeprowadza badania w sprawie koncen- 
tracji sił zbrojnych kraju. 

Rząd jugosłowiański nakazał rozplakatować w wielkiej 

ilości wszędzie na pograniczu albańskiem odezwę, wzywającą 

wszystkich uchodźców albańskich oraz wogóle wszystkich 
antagonistów obecnego rządu albańskiego do opuszczenia po- 

granicza. Odezwa ta wskazuje na to, że Białogród czyni 

wszelkie wysiłki, ażeby nie dopuścić do wybuchu powstania, 
a w szczególności do marszu powstańców na Tiranę. Naj- 

bliższe tygodnie — kończy „Giornale d'ltalia" — przyniosą 
niewątpliwie szereg niezwykle doniosłych wydarzeń. 

Włosi przygotowują operacje wojskowe 
w Albanji. 

BIALOGROD, 20.lll (Pat). Biatogrodzka „Polityka“ do- 

nosi z Tirany. Rewolucjoniści albańscy rozpoczęli propagandę 

przeciwko układowi włosko - albańskiemu, zawartemu w Ti- 

ranie. Stu oficerów włoskich wylądowało na wybrzeżu albań- 

skiem celem przygotowania operacyj wojskowych przeciwko 

rewolucjonistom albańskim. Rewolucjoniści obwiniają prezy- 

denta Ahmeda Zogu, że chce obwołać się królem albańskim 

pod protektoratem Anglji. Rewolucjoniści albańscy liczą na 
poparcie swej akcji przez Białogród, Moskwę i Paryż. 

Akcja Ligi Narodów. 
PARYŻ, 21. III. (Pat.) Mocarstwa, będące członkami Ligi Narodów odby- 

wają nadal narady celem ustalenia w drodze ogólnego porozumienia środków, 

mogących spowodować odprężenie w obecnej sytuacji. 

W razie potrzeby przewidziane jest zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Li- 

gi Narodów dla wprowadzenia w życie postanowień art. 11 paktu. 

Zagraniczna polityka Jugosławii. 
BIALOGROD, 21. III. (Pat.) 

Minister Spraw Zagranicznych Pe- 
ricz wygłosił na posiedzeniu Izby 
expose o zagranicznej polityce Ju- 
gosławji. Mówiąc o Małej Entencie, 

minister podkreślił, że wszelkie 
informacje o rzekomem osłabieniu 

stanowiska Małej Ententy są zu- 
pełnie bezpodstawne. Przechodząc 
do stosunków z Polską minister 
oświadczył: Podpisaliśmy pakt przy- 
jaźni z Polską oraz konwencję ar- 

bitrażową, które to dokumenty są 

wyrazem przyjacielskich uczuć, łą- 

czących oba kraje. Układy te są 
zakończeniem cyklu traktatów, za- 
wartych z Polską przez wszystkich 
członków Małej Ententy. Polska 

więc zbliżyła się do Małej Enten- 

ty, a okoliczność ta niewątpliwie 

przyczyni się do utrwalenia pokoju 
i konsolidacji stosunków w Euro- 
pie Środkowej. W ciągu bieżącego 
roku zawarliśmy także z Polską 
konwencję konsularną. 

Polityka królestwa S. H. S. wo- 
bec Włoch oparta jest na szczerem 
pragnieniu utrzymania stosunków 
lojalnych i dobrego sąsiedztwa. W 
charakterze bliskiego sąsiada Al- 
banji nie możemy się nie intere- 
sować losami tego kraju. 

Celem, do którego zdąża nasza 
polityka zagraniczna jest utrzyma- 
nie niepodległości Albanji i kon- 
solidacja stosunków wewnątrz tego 
kraju. Dopóki królestwo włoskie 
w odniesieniu do paktu w Tirano 
postępuje w ramach układów mię- 
dzynarodowych, dotyczących nie- 
podległości i nienaruszalności te- 
rytorjum Albanji, niema żadnego 
powodu do obawy, że nastąpią 
zmiany w stosunkach między obu 
krajami. Opierając się na pakcie 
rzymskim, pragniemy utrzymać z 
Włochami stosunki przyjaźni i 
wzajemnej współpracy w celu u- 
trwalenia naszych dobrych przyja- 
cielskich stosunków. й 

Skandal w parlamencie jugosłowiań- 
skim. 

BIAŁOGRÓD, 21.I1 (Pat.) Dziś o godz. 11-ej przed południem 
rozpoczęła się w Skupszczynie dyskusja nad expose ministra spraw za- 

granicznych Pericza. 
Podczas mowy byłego ministra spraw zagranicznych Trumbicza, 

który krytykował ostro italofilską politykę Ninczicza, przyszło do gwał- 

townego zajścia. Już z ław posłów opozycyjnych rozlegały się wrogie 

okrzyki, zwrócone przeciwko Włochom. 
Pos. Wilder zwrócił się w pewnej chwili ku loży dyplomatów, 

gdzie w pierwszym rżędzie siedział posel włoski Bodrero. Wilder 

zawołał. 
„Włoski poseł Bodrero jeszcze ciągle tu jest! Precz z niml 

Poseł Jugosławji Balugdzie musiał już Rzym opuścić. Dlaczego 

Bodrero siedzi tu jeszcze ciągle?" 
Opozycja przyjęła słowa Wildera burzą oklasków. Prezydent 

Skupszczyny przerwał natychmiast posiedzenie i opuścił salę. Członko- 

wie rządu zebrali się na naradę celem omówienia położenia. 

Jugosławja nie poczyniła żadnych 
kroków. 

PARYŻ, 21.II. (Pat). Do „Matin* donoszą z Białogrodu, że mini- 
ster spraw zagranicznych Pericz w odpowiedzi na demarche posłów 

włoskiego i angielskiego w sprawie możliwości wkroczenia wojsk jugo- 

sławiańskich na terytorjum albańskie zaprzeczył kategorycznie istnieniu 

na obszarach Serbji najdrobniejszej antyrewolucyjnej organizacji albań- 

skiej i dodał, że rząd Jugosławii zdecydowany jest unikać wszystkiego, 

co mogłyby zamącić pokoju na Bałkanach. 
orespondent „Matin* dowiaduje się, że rząd białogrodzki skłon- 

ny jest poddać zagadnienie niepodległości Albanji i ustroju tego państ= 

wa pod kontrolę Ligi Narodów. 

  
  

Posunięcia Rady Ligi Narodów. 

PARYŻ. 21. III. (Pat). Na skutek przeprowadzonej przez państwa, 

będące członkami Rady Ligi Narodów, wymiany poglądów na temat po- 

lubownego załatwienia zatargu włosko-jugosłowiańskiego stwierdzono, 

że Włochy nie byłyby zbyt skłonne zgodzić się na przekazanie sprawy 

Lidze Narodów. 

Anglja nie ujawniła dotąd swej opinii. 

Jako jeden ze sposobów doprowadzenia do porozumienia wysu- 

nięto projekt, ażeby attache zagraniczni w Białogrodzie udali się na gra- 

nicę jugosłowiańsko-albańską celem ustalenia, czy Jugosławia poczyniła 

tam przygotowania wojskowe czy też nie. 

Zajęcie Szanghaju. 
Wkroczenie wojsk kantońskich. 

SZANGHAJ. 21. III. (Pat). Oddziały armji nacjonalistycznej wkro- 

czyły do Szanghaju gdzie rozpoczął się strajk generalny. 

Generał Pi-Szu-Czen, komendant wojsk szanghajskich, schronił się 

na terytorjum koncesji francuskiej. 

Armja południowa zajęła również Czang-Czu, uzyskując w ten 

sposób kontrolę nad komunikacją kolejową na linji Szanghaj—Nankin i 

zagrażając głównej kwaterze wojsk szantuńskich. 

Sytuacja w zajętym Szanghaju. 

LONDYN. 21. III. (Pat). Według wiadomości otrzymanych z Szang- 

haju wojska północne cofają się pod naporem wojsk kantońskich, któ- 

re wkroczyły już do Szanghaju i zajęły całą linję kelejową, wiodącą 

do Nankinu. 
Potwierdza się pierwsza wiadomość o zajęciu przez kantończyków 

R wojska północne cofają się również na całym froncie pod 
un-King. 

Wbrew alarmującym pogłoskom strajk powszechny ogłoszony w 

Szanghaju w chwili wkroczenia oddziałów kantońskich znalazł stosun- 

kowo niewielki postęp wśród mas pracujących, dzięki czemu nie zata- 

mowano normalnego biegu życia w mieście. Natomiast groźniej- 

szem jest zjawisko krwawego terroru, który stosują agitatorzy 

wśród robotników-Chińczyków, pracujących od wielu lat w przedsię- 

biorstwach chińskich i cudzoziemskich i przeciwstawiających się wezwa- 
niom agitatorów. 

W ciągu ubiegłych dwu miesięcy terroryści dokonali okropnych 

mordów na 30 robotnikach i robotnicach, usiłujących oprzeć się agi- 

tacji strajkowej. 

Położenie cudzoziemców. 

SZANGHAJ, 21.11. (Pat). W związku z wkroczeniem wojsk połu- 

dniowych do chińskiej dzielnicy miasta i ogłoszeniem strajku general- 

nego wszystkie bez wyjątku oddziały wojskowe pozostające jeszcze na 

statkach wojennych otrzymały rozkaz wylądowania. : 

Na razie na terenie koncesji cudzoziemskiej panuje względny spo- 

kój. Bezpieczeństwo cudzoziemców jest zapewnione dzięki obecności 

wojsk angielskich. . 

Wobec przecięcia linji kolejowej Szang-Czu armja pomocnicza 

Szantungu została izolowana od swej bazy. Armja ta zostanie prawdo- 

podobnie wcielona do wojsk południowych, które obecnie obsadziły 

całkowicie obszary, znajdujące się na południe od rzeki Jang-Tse z wy- 

jątkiem Nankinu. й 

Wobec tego, że ostatnie wezwanie do rozpoczęcia strajku general- 

nego znalazło szeroki posłuch wśród kolejarzy, połączenie kolejowe z 

Szanghajem uległo przerwie i dostęp do Szanghaju możliwy jest tylko 

drogą morską. W Szanghaju stanęły tramwaje, a przędzalne bawełny 

zostały zamknięte. Po południu kilka pocisków niewiadomego pocho- 

dzenia padło na dzielnicę francuskiej koncesji. Ofiar żadnych nie było. 

Przygotowania Anglików. 

Hong-Kong. 21. Ill. (Pat). Drugi bataljon piechoty angielskiej od- 

jechał dziś do Szanghaju. 

  
  

Pierwsze starcie Chińczyków z Euro- 
pejczykami. 

SZANGHAJ. 21, ili. (Pat). Między awangardą wojsk, pilnujących. 

koncesję francuską a oddziałem wojsk chińskich doszło do wymia- 

ny strzałów. Chińczycy zostali odparci. 

Dalsze wiadomości. 

LONDYN, 21.111 (Pat.) Według dalszcyh wiadomości z Szanghaju 

oddziały wojska kantońskiego rozkwaterowały się w dzielnicy chińskiej, 

gdzie życie handlowe zamarło. 
Również w dzielnicy europejskiej porzucono czasowo pracę. 

Dzielnica cudzoziemska jest całkowicie zamknięta przez kordony 

wojskowe. ai 

Dzisiaj wylądowały na terenie dzielnic międzynarodowych silne 

oddziały piechoty i marynarki Stanów Zjedn., zaś do portu w Szang- 

haju zawinęły wojenne okręty angielskie, holenderskie, włoskie i hisz- 

pańskie, które również wysadziły wojsko na ląd. 

W dzielnicy chińskiej panuje wrzenie. Rada miejska tej dzielnicy 

ogłosiła stan wyjątkowy, zapowiadając że wszelkie zakłócenie spokoju 

i próby ataku tłumów na dzielnicę międzynarodową spotkają się z naj- 

ostrzejszem przeciwdziałaniem władz. 

WOEESZEŃA ARESWANCZCZOC EWIE RPOZZTAT SEO TIE GITIS TATTOO TRIDENS 

Rozmowa Zelensa z Waldemarasem 

w sprawie traktatu przyjaźni i rozjemstwa między Li- 
twą i Łotwą. 

RYGA, 21. III. (Pat.) Wczoraj odbyła się tu rozmowa pomiędzy łotew- 

skim ministrem spraw zagranicznych Zelensem, a premjerem litewskim Walde- 

marasem. 
Tematem rozmowy była sprawa 

obu krajami 

traktatu przyjaźni i rozjemstwa między



KU RJ ER ARAD RA ыы Juo iki DO (815) 4 Wielka Akadenja budowa ku czci Marszalka 
lóneia Pilsudskiego 

zorganizowana przez Zw. Strzelecki. 

  

W niedzielę dnia 20 marca b. 
r. w Sali Miejskiej odbyła się Wiel- 
ka Akademja Ludowa zorganizowa- 
na przez Związek Strzelecki ku czci 

Marszałka Piłsudskiego. W Aka- 
demji wzięło udział przeszło 3000 
osób zapełniając szczelnie salę, ga- 
lerję i t. d. Kilka tysięcy osób mu- 
siało zrezygnować z udziału w Aka- 
demji z powodu przepełnienia sali. 
Policja więc nie Wpuszczala sp6ž- 
nionych. 

Otworzył akademię prezes Ok- 
ręgowego Związku Strzeleckiego p. 
mecenas Witold Abramowicz wy= 
głaszając dłuźsze przemówienie cha= 
rakteryzujące działalność Marszałka 
Piłsudskiego. 

Przemówienie mec. Abra- 
mowicza. 

W imieniu Związku Strzeleckie- 
go otwieram akademję ku uczcze- 
niu Marszałka Piłsudskiego. 

Jak długa i szeroka jest Rzecz- 
pospolita Polska, we wszystkich 
miastach i miasteczkach, we WSZy- 
stkich osiedlach ludzkich obchodzi- 
my dzień Marszałka Piłsudskiego. 

I nie dziw. On to bowiem, a 
nie kto inny, podczas niewoli roz- 
niecał i podtrzymywał w polskim 
ludzie roboczym ducha walki z u- 
ciskiem caratu. On to, a nie kto 
inny, przed wojną, kiedy naród po- 
dzielony pomiędzy zaborców żył w 
każdej dzielnicy życiem obcego pań- 
stwa, powziął śmiałą myśl stwo- 
rzenia własnej siły zbrojnej. A kie- 
dy nadeszła przewidziana przez Nie- 
go wojna światowa, podniósł broń 
w imieniu Polski Józef Piłsudski, 
komendant pierwszej brygady leg- 
jonowej na czele młodych żołnie- 
rzy-ochotników bez uzbrojenia, ub- 
rania, środków materjalnych. 

I runął odwieczny kolos rosyj- 
ski dumny i pyszny. Wilhelm mu- 
siał uciekać z własnej ojczyzny, roz- 
sypała się przewrotna i zdradziecka 
Austrja. Na placu pozostał komen- 
dant Piłsudski. : 

I oto znowuź nie kto inny, jak 
Marszałek Piłsudski, aczkolwiek 
nie był u władzy, a stał na uboczu 
i tylko czuwał nad rozwojem wy- 
padków,—wystąpił czynnie prze- 
ciwko szerzącemu się zepsuciu, 
przywołał naród do opamiętania 
się i ujął władzę w swe ręce. 

Dlatego też uroczystość dzisiej- 
sza nie jest tylko rozpamiętywa- 
niem chwil radosnych czy trwoż- 
nych, przeżytych z Marszałkiem, 
a jest jednocześnie obchodem  tri- 
umfu prawa nad bezprawiem, spra- 
wiedliwości nad krzywdą, zdrowia 
nad niemocą. 

Możemy stwierdzić, że państwo 
zostało postawione na gruncie 
trwałym i w rozwoju swym pój- 
dzie szlakiem otwartym za prze- 
wodem swego budowniczego Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Powstała Polska. Ale bez okre- | lonych granic, bez zasobów ma- 

Т м 

terjalnych, bez organizacji państ- 
wowej i władzy, na zgliszczach j 
popiołach, mając jedynie Jego, Na- 
czelnika Józefa Piłsudskiego. 

l Naród cały składa Mu wyra- 
zy hołdu i wdzięczności w dniu 

_ Jego Imienin. A co wileńszczyzna 
Mu do zawdzięczenia. 

Dzięki tylko Marszałkowi Pił- 
sudskiemu Wilno zostało odbite 
bolszewikom w roku 1919, a 
później Litwinom w roku 1920. 

przyszłości możemy liczyć na 
Marszałka. 

‚ A teraz karta z czasów ostat- 
nich. Minęła wojna, ustał strach 
przed najazdem, powrócili wszyscy 
do swych zajęć cod:iennych, a jed- 
nocześnie zapanowała chęć uży- 
wania, chęć szybkiego zdobywania 
bogactwa, poczęły się szerzyć 

wszelkiego rodzaju nadużycia, in- 
teresy partyj, grup czy klik zagó- 
rowały nad interesem społecznym, 
a zdrowiu organizmu państwowe- 
go groziło poważne niebezpieczeń- 
stwo. 

Przemówienie prof. U.S.B. 
Limanowskiego. 

Cofnijmy się o 21 lat wstecz. 
Społeczeństwo polskie objął jakiś 
niczem niewytłumaczony strach 
przed kolosem rosyjskim. 

Doszło do tego, że 100 Pola- 
ków bało się jednego szpicla. Do 
tego doprowadził przewrotny rząd 
rosyjski, który metodą rozdrabia- 
nia społeczeństwa polskiego zde- 
zorjentował je. 

Z tym strachem, który odbie- 
rał społeczeństwu zdrową myśl i 
poczucie rzeczywistości — trzeba 
było za wszelką cenę walczyć.. Te- 
go zadania podjął się Marszałek 
Piłsudski. Cała akcja rewelucyjno: 
bojowa w roku 1905—6-ym była 
niczem innem, jak dążeniem do 
przezwyciężenia w społeczeństwie 
potwornego strachu przed rosyj- 
skim kolosem o glinianych no- 
gach. To jest pierwszy etap dąże- 
nia Marszałka do wywalczenia nie- 
podległości Polski. 

Dalej Marszałek pierwszy sobie 
uświadomił, że. by wywalczyć wol- 
ną Polskę, trzeba przedewszyst- 
kiem zwalić kolosa rosyjskiego. 
I pierwszy w okresie rozpanosze- 
nia się w Kongresówce ugodowe- 
go obozu tworzy coś realnego — 
tworzy Związki Strzeleckie, a рб2- 
niej Legjony. I z Legjonami idzie 
przeciwko kolosowi w bój. Siedem 
długich, ciężkich lat wojny na kil- 
ka frontów, ale z czołem zwróco- 
nem przedewszystkiem przeciwko 
caratowi Polska powstała. 

Carat runął, Nie runął jednak 
kolos rosyjski. Zagadnienie więc 
walki z tym kolosem nie przestaje 
być w dalszym ciągu aktualnem. 
Z jednej strony Rosja, komunisty- 
czna konsoliduje swe siły, dążąc 
wyraźnie do zagłady cywilizacji 
Zachodu. Z drugiej strony Europa, 
rozdrobniona, nieskonsolidowana, 
niezdająca sobie sprawy z niebez- 
pieczeństwa, jakie jej grozi. Na po- 
graniczu tych 2 poięg musi nastą- 
pić walka na śmierć i życie. | tu 
Polska będzie musiała odegrać ro- 
lę przedmurza cywilizacji zachod- 
niej przed zalewem tatarszczyzny 
ze Wschodu. 

Marszałek Piłsudski zdaje sobie 
z tego dokładnie sprawę i nic dzi» 
wnego, że Oczy całej Europy dzię- 
ki Niemu zwracają się ostatnio w 
stronę Polski. 

* 
* * 

W dziale koncertowym orkies- 
tra 6 Pułku Piechoty Legjonów 
pod batutą znanego kapelmistrza 
kpt. Reszke odegrała wiązankę pio- 
senek żołnierskich. 

Chór oficerski 1-go i 5-go P. 
P. Legionów pod batutą kpt. Kra- 
jewskiego odśpiewał przepięknie 
„Wyprawę“ (Koniora) i Polskie 
Sztandary na Kremlu z refrenem 
„Za Waszą Wolność i Naszą“, 

Artysta teatru Reduta Kazi- 
mierz Vorbrodt oddeklamówał z 
talentem wiersze Maryli Czerkas: 
kiej „Józefowi Piłsudskiemu w hoł- 
dzie“ i Gabryela Hennera „Cho- 
газу“. 

Akademję zakończył Prezes Wi- 
leńskiego Okręgowego Związku 
Strzeleckiego p. mec. Abramowicz 
wyrażając życzenie, by jeszcze nie- 
jednokrotnie w tym dniu można 
obchodzić tak uroczyście, jak w 
tym roku dzień Imienin Marszałka 

Piłsudskiego. (Zdan.). 

Uroczysty obchód zorganizowany 
przez Partję Pracy. 

Wileński Zarząd Wojewódzki 
Partji Pracy słusznie wybrał dzień 
imienin Marszałka Piłsudskiego do 
rozpowszechnienia w szerokich ma- 
sach prawdy o Jego życiu i czy- 
nach. W tym celu Partja Pracy 
zwróciła główną uwagę na przed: 
mieścia, na których zorganizowała 

_ szereg popularnych odczytów. 

я 

Przemawiali na przedmieściach 
pp. Kwiatkowski i Gacki. Zauwa= 
żyliśmy, że licznie zebrana publicz- 
ność z niesłychaną uwagą słuchała 
opowieści o życiu Marszałka. do- 
wiadując się faktów nowych i po- 

yk 
kilku punktach proszono o 

powtórzenie odczytów i dziękowano 
staropolskim „Bóg zapłać". 

W centrum miasta zorganizo- 
wała Partja Pracy uroczysty Ob- 
chód Ludowy. W szczelnie zapeł- 
nionej sali kina „Helios“ prezes 
Zarządu dr. Brokowski w pięknej 
przemowie ujął znaczenie Marsz. 
Piłsudskiego dla całego Narodu i 
przedstawił stosunek  Partji Pracy 
do Marszałka. Następny mówca 
sekretarz Zarządu treściwie opowie- 
dział dzieje Komendanta w czasie 
rozbiorów, jako organizatora i bu- 
dziciela, w czasie wojny światowej, 
jako wodza i wreszcie dzisiaj, jako 
męża stanu. 

Obchód zakończył się odczyta- 
niem fragmentów z dzieł Marszałka 
Piłsudskiego i koncertem orkiestry 
5 p. p. Leg. 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 

Tomasz Mann o Polsce. 
GDAŃSK. 21 lil. Tomasz Mann, mówiąc o swym pobycie w Pol- sce oświadczył wobec jednego z dziennikarzy zagranicznych, że Prezy- dent Rzeczypospolitej Poiskiej Mościcki 

mającym prawo i zdolność do kierowania 
człowiekiem wielkich nauk, 

jest mężem niezwykle światłym, 

tak wielkiem i pięknem państwem, jakiem jest Polska. 
Mann zachwycony był Marszałkiem Piłsudskim, jako Prezesem Ra- dy Ministrów, określając go jako męża opatrznościowego Polski, który z niezwykłą energją pracuje około zaprowadzenią ładu, porządku i po- stępu we wszystkich dziedzinach. 
Obecny rząd polski nazywa M ann rządem mrówczej pracy. Z zapałem i wdzięcznością opowiadał Mann o serdecznem przy- jęciu, jakie go spotkało w Polsce. 

wicieli inteligencji, życia umysłowe, 
mu, jako przyjacielowi literatury n 

Zaskoczony był owacjami przedsta- 
go i sfer towarzyskich, zgotowanemi 
iemieckiej. Zaproszenie go, jako pier- wszego przedstawiciela literatury zagranicznej uważa za dowód zdecy- dowanej chęci Polaków załagodzenia różnic między Niemcami a Polską. Przy tej sposobności oświadczył się za pojednaniem narodów w duchu zasad Caleghiego i jego Pan-Europy. 

TABREUOZEWTJI 

Przed rokowaniami polsko- 
niemieckiemi. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
Minister spraw zagranicznych p. Zaleski odbył wczoraj roz- mowę z posłem niemieckim w Warszawie p. Rauscherem. Podczas tej rozmowy nastąpiło 

iż rządy polski i niemiecki aprobują rozmowy genewskie, 
mienie, 

obopólne formalne zawiado- 
prowadzone przez ministrów Zaleskiego i Stresemanna w sprawie wznowienia rokowań handlowych. 

Dalej w rozmowie tej ustalono sposób kontynuowania nego- 

i ————————————— 

Fromada i N. P Ch. uznane 20- 
stały za nielegalne partje. 

W związku z przeprowadzoną 
ostatnio całkowitą likwidacją Bia- 
łoruskiejHromady i N. P. Ch. do- 
wiadujemy się, iż prowadzona od 
dłuższego czasu obserwacja i dane 
uzyskane przez władze w trakcie 
dochodzeń zarządzonych w [całym 
szeregu wypadków  wywrotowej 
działalności oraz materjały dowo- 
dowe, jakich dostarczyła władzom 
dokonana w dniu 15 stycznia r. 
b. likwidacja komunistycznych or- 
ganizacyj antypaństwowych, niezbi- 
cie stwierdziły, że B. W. R. Hro- 
mada i Niezależna Partja Chłop- 
ska stale i programowo uprawiały 
akcję wywrotową podważając zasa- 
dy praworządności i zagrażając po- 
kojowi i bezpieczeństwu publicz- 
nemu. 

Najbardziej  charakterystyczne 
cechy działalności tych partyj, któ- 
re uzewnętrzniły się w całym Szer 
regu konkretnych wypadków dadzą 
się ująć w sposób następujący: 

a) B. W. R. Hromada Operu.ą- 
ca wyłącznie wśród białoruskiej 
ludności zamieszkującej teren wo- 
jewództw północno-wschodnich(Wi- 
leńskie, Nowogródzkie, część Po- 
leskiego i Białostockiego) i N. P. 
Ch. pozostawały pod wpływem i 
dyrektywami czynników obcych, 
współdziałając ściśle z partją ko- 
munistyczną, wobec której odgry- 
wały rolę jawnych placówek, umo- 
żliwiających czynnikom komunis- 
tycznym jawne prowadzenie pracy 
wywrotowej pod osłodą legalności 
tych dwóch partyj. 

b) Białoruska Wł. Rob. Hroma- 
da pod osłoną rzekomego popiera- 
nia aspiracyj narodowościowych 
ludu białoruskiego pod dyrektywa- 
mi czynników obcych prowadziła 
w istocie akcję w kierunku przy- 
gotowania i wywołania zbrojnych 
wystąpień, dążąc do oderwania od 
Rzeczypospolitej Polskiej ziem pół- 
nocno wschodnich, 

c) względem poszczególnych o- 
sób, które Przeciwstawiały się wy- 
wrotowej działalności Hromady 
stronnictwo to stosowało system 
teroru w postaci zbrodniczych pod- 
paleń i zamachów strytobójczych, 

d) członkowie Hromady upra- 
wiali masowo szpiegostwo na rzecz 
Państwa ościennego, usiłując jedno= 
cześnie prowadzić agitację WywrO- 
tową wśród wojska, ułatwiając po- 
borowym uchylanie się od pełnie- 
nia obowiązków służby wojskowej 
i ukrywając dezerterów. 

e) N. P. Ch, ściśle współdzia- 
łając z Hromadą ilpozostając pod 
dyrektywami — раг komunistycz- 
nej prowadziła agitację w kierun- 
ku obalenia istniejącego ustroju i 
wywołania rewolucji socjalnej na 
wzór rosyjskiej. 

f) Obie omawiane  partje pro- 
wadziły nadto wybitną akcję, skie- 
rowaną przeciw obowiązującym w 
Państwie Polskim  ustawodawstwu 
rozporządzeniom władz, szerząc 
agitację za niepłaceniem podatków 
i świadczeń publicznych, za prze- 
ciwstawianiem się wykonywaniu 
przez władze powołane wykreślo- 
nego programu ulepszeń rolnych 
w postąci meljoracji, komasacji i 
zniesienia serwitutów, przeszkadza- 
jąc wykonywaniu zadań, związa- 
nych z reformą rolną, zwołując 
zebrania nielegalne i pobudzając 
mało uświadomione elementy do 

stawiania oporu władozom. 
Działalność tych partyj jawnych, 

przykrywających w istocie Wywro- 
tową akcję komunistyczną i posłu- 
gujących się dla zwerbowania 50- 
bie elementów małouświadomio- 
nych różnemi hasłami demagogicz- 
nemi wprowadziła do społeczeń- 
stwa świadomie i programowo 
momenty rozkładu politycznego i 
moralnego grając na niskich in- 
stynktach nas, pobudzając do speł- 
nienia aktów zbrodni pospolitej i 
pogłębiając celowo antagonizmy 
narodowościowe, wyznaniowe oraz 
socjalne.; 

Wobec powyższego p. minister 
Spraw Wewnętrznych, jako powo- łany do czuwania nad wewnętrznym 
bezpieczeństwem i spokojem pań- 
stwa i za nie w całej pełni odpo- 
wiedzialny, nie mogąc tolerować 
tej wrogiej i niebezpiecznej dla państwa działalności uznał Hroma- 
dę i N. P. Ch. za organizację za- 
kazane, nielegalne, nakazując roz- 
wiązanie wszystkich istniejących w 
Rzeczypospolitej polskiej komórek 
organizacyjnych tych partyj, Roz- 
porządzenie to ministra Spraw 
Wewnętrznych zostało podane przez p. wojewodę w Wilnię do pow- 
szechnej wiadomości w drodze о- 
dezw do ludności, rozplakatowa- 
nych w dniu 21 marca r. b. 

Odtąd, t. j. poczynając od dnia 
21 marca każdy, kto będzie nale- 
żał do wymienionych wyżej partyj, 
lub też brał jakikolwiek udział w 
ich działalności, jako zakazanej, 
zostanie pociągnięty do odpowie- 
dzialnošci karno-sądowej z całą 
surowością prawa. 

Opieczętowanie lokali . 
N.P.Ch. i Hromady. 

W wykonaniu 
Ministra Spraw 
wczoraj na terenie wymienionych 
4-ch województw wschodnich o 
godzinie 6-tej rano organa bezpie- 
czeństwa przeprowadziły rewizje we 
wszystkich lokalach Białoruskiej 
Hromady i Niezależnej Partji Chłop- 
skiej. Lokale te zostały opieczęto- 
wane, a akta skonfiskowane, Akeja 
ta na terenie wspomnianych wo- 
jewództw odbyła się zupełnie spo- 
kojnie. Żadnych ekscesów nie było. 

W Wilnie został opieczętowany 
lokal przy ul. Wielkiej Nr. 30 w 
którym znajdowała się centralą 
Białoruskiej Hromady i sekretarjat 
Niezależnej Partji Chłopskiej przy 
ul. Bonifraterskiej, Część aktów po opięczętowaniu zostawiono na 
miejscu, część zaś oddano do dy- 
spozycji władz śledczych. 

rozporządzenia 
Wewnętrzaych 

     

  

Francuzi mają ze wszystkich humoru politycznego, Ostatnie dały powód do ukazania się nowej 
z nich: „Briand 

narodów najwi: kszą skłonność do 
wystąpienia p. rianda w Genewie 

serji karykstur. Podajemy jedną 
przemawia*... 

    
  

Nominacje na wyższych stanowiskach 
w armji. 

Gen. Sosnkowski — 
W Dzienniku Rozkazów Nr 11 z 19 bm. ogłoszone są następujące mianowania na wyższych stanowi- 

skach w armii: 
Gen. dyw. Kazimierz Sosnkow- ski, dotychczasowy dowódca O. K. VII w Poznaniu, mianowany został laspektorem Armii. 
Gen. dyw. Dzierżanowski Kazi- 

mierz, dotychczasowy dowódca O.K. II w Grodnie—dowódcą O. K. VII 
w Poznaniu. 

Gen. dyw. Truskolaski Gustaw, 
dotychczasowy d-ca 22 dywizji— 
d-cą O.K.III w Grodnie. 

Gen. br. Dąbrowski Romuald, dotychczasowy d ca 28 dyw.,—d-cą O.K. IV w Łodzi. 
Ponadto mianowani zostali: sze- 

fem biura personalnego gen. br. Tokarzewski-Karasiewicz Mich., do- wódcami dywizyj: pułk. S. G. Kas- 

inspektorem armii. 
przycki Tadeusz — d-cą 19 dyw. w 
Wilnie; 
—d-cą 16 dyw.; pułk. S. G. Wie- 
roński Stan.—d-cą 30 dyw.; pułk. 
Uzdowski Wład. — 4-са 28 dyw.; 
pułk. Smorawiński Miecz. — d-cą 6 
dyw. w Krakowie; pułk. S.G. Klee- 
berg Franciszek, dyr. Nauk w Wyż- 
szej Szkole Wojennej—d-cą 29 dy- 
wizji. 

Dowódcami piechoty dywizyjnej 
zostali mianowani pułk. Oswald 
Frank w 10 dyw., pułk. Branicki 
Jan w 14 dyw., pułk. Kawiński Ru- 
dolf w 17 dyw , pułk. Olbrycht Bru- 
non w 2 dyw., pułk. Mond Bern. 
w 6 dyw., pułk. Dindorf Ankowicz 
Franc. w 30 dyw. 

Dowódcą 5 p.p. Leg. w Wilnie 
został mianowany ppułk. S.G. Fur- 
galski, obecny szef biura ogólno- 
organiz. M. S. Wojsk. ; 

  

Ukazał się Dziennik Personalny Nr. 11, który przynosi szereg no- 
minacyj na generałów brygady i pułkowników, podpisanych przez p. Prezydenta Rzplitej i Marszałka Piłsudskiego. 

Generałami 
pułkownicy: 

Mackiewicz Miecz., Rożen Wład., 
kom. m. Warszawy; Kutrzeba Tad., 
zastępca szefa sztabu gen.; Dąbrow- 
ski Romuald, Głuchowski Janusz, 
Zawistowski Leon, Wilczyński-O|- 
szyna Józef, Sikorski Franc., d-ca 9 dyw., Wieczorkiewicz Wacł., Soł- łohub-Dowoyno_Stan., Knoll Kow- nacki, Tessaro Stan., Sochaczewski 
Stan., Wotkowicki Jerzy, Popowicz 
Bol., Rouppert Stan., Przeździecki Wacł., Śliwieński Stan., dr. Sikorski Bron., Hecnarowski Emil. 

Pułkownikami zostali miano- wani: ; 
W piechocie: 
podpułkownicy Blok Kar., Stein- bach Karol, Wydra Rudolf, Dragat 

Wład., Wir-Konas Alojzy, W:tosze- niec Roman, Ernst Edwin, Wciślak Zygm., Trojanowski Jerzy, Schu- ster-Kruk Stan, Ścieżyński Miucz., 

mianowani zostali 

Mrbilraż rządowy w Łodzi. 
(Tel od wł. kor. z Warszawy) 

W ubiegłą niedzielę delegaci 
przemysłowców łódzkich z dr. Bar- 
cińskim naczele odbyli kilkugodzin- 
ną konferencję z p. w.-premjerem 
Bartlem, zaś wczoraj po ponownej 
konferencji powrócili do Łodzi. 

Ministerjalna komisja arbitrażo- 
wa rozpocznie swe prace od wtor- 
ku rano natychmiast po nadejściu 
żądań robotniczych i motywów tych 
żądań, do złożenia których na pi- 
śmie zostały wezwane związki za= 
wodowe. Tekst powyższego memor- 
jału robotniczego zostanie jedno- 
cześnie zakomunikowany przemy- 
słowcom z żądaniem repliki. 

Całe postępowanie arbilrażowe 
przeprowadzone będzie dla więk- 
Ža dokładności na drodze pisem- 
nej. 

Ostatecznego orzeczenia komisji 
arbitrażowej nie należy się spodzie- 
wać wcześniej, niż przed końcem 
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Obrona i grožby N. P. Ch. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W związku z uznaniem przez ministra 
informujemy się, iż władze 
O mającej nastąpić decyzji 

chłopskiej, jako nielegalnej, 
działy już kilka dni naprzód 
wiązały wszystkie władze partyjne na prowincji. 

P. Ch., jak również 

N. P. Ch. zapowiadają 

stały listy członków N. 
godnika partji. 

Przywódcy 

Spraw Wewnętrznych partji 
tej partji wie- 

ministra i roz- 
Pozatem spalone zo- 

listy prenumeratorów ty- 

cynicznie i bez ceremonij, iż robota ich zejdzie obecnie do podziemi, a w czasie akcji wybor- czej partja zgłosi swe listy wyborcze pod innem nazwiskiem. Klub poselski ma natomiast zatrzymać swą nazwę i zapowiada na jutrzejszem posiedzeniu Sejmu postawić 
wający min. Składkowskiego do umotywowania 

wniosek ten zgóry skazany jest na zagładę. 
Oczywiście, 

wniosek demonstracyjny, wzy- 
swej decyzji. 

Smykal Florjan, Tarwid Wiad., Cza- 
pliński Emil, Osiewicz Ign., Kala- 
biński Stan., Alter Franc, Bitiner 
Ludwik, Kluczyński Wacł., Rybicki 
Kazimierz. 

Pułkownikami w kawalerji: 
Rudnicki Zygm., Koiszewski Spi- 

rydjon, Podhorski Włodz., Głogow- 
ski Jan, Rozban Władysław, Ko- 
zierowski Czesław, Jasiewicz Win- 
centy, Brochwicz - Lewiński Zbig- 
niew. 

Pułkownikami w artylerji: 
Rojek J6zef, Maciejowski Miecz., 

Mecnarowski Ign., Nowak Karol, 
Sopotnicki Stan., Trzebiński Stef., 
Maleszewski Stefan, Górski Jan, 
Kreisch Otton. 

W korpusie sanitarnym (lekarze) 
mianowani zostali pułkownikami: 

Szarf Zygm., Kostka Alfr., Husz- 
cza Adam, Kuligowski Kaz., Nelken Jan, Sosnowski Miecz., Ślaski Jan 
(weterynarz). 

W korpusie sądowym: 
Bartik Aleksander, Kiełbiński 

Adam, Harszalko Ernest, Orski Sta- 
nisław, Tuszański Ludw., Strumpfl 
Marjan. 

bieżącego tygodni:. Może ona za- 
paść jeszcze później, w każdym ra- 
zie będzie wiadoma przed czwart- 
kiem dnia 31 b. m. t. j. przed 
dniem wypłaty w przemyśle włó- 
kienniczym. 

Reforma systemu podatkowego. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu оргасома- 
ło projekty nowelizacji ustaw o po- 
datku dochodowym i majątkowym. 
Podatek dochodowy. ma być roz- 
szerzony na nowe kategorje płate 
ników, zaś podatek majątkowy ma 
być przeobrażony z jednorazowego 
„na stały. 

Qba te projekty będą rozważa- 
ne na następnem posiedzeniu Rady 
Finansowej, wyznaczonem na 9 
kwietnia. Posiedzenie to uznano za 
poufne. 

Litwidacja strajku. 
ŁÓDŹ, 21.11. (Pat). W przemy- 

śle włókienniczym strajk został 
zlikwidowany. 

Tam gdzie można było podjąć 
pracę bez większych uprzednich 
technicznych przygotowań, praca 
została podjęta w całości, gdziein- 
dziej podejmowana jest stopniowo. 
W sprawie strajku piekarzy i me- 
talowców toczą się rokowania mię- 
dzy stronami _ zainteresowanemi 
Przy udziale inspektora pracy. 

Istnieje prawdopodobieństwo, 
że i te zatargi zostaną dzisiaj lub 
jutro zlikwidowane. 

  

pułk. Rachmistruk Włodz. * 

1



ER
. 

Nr 66 (815) 
A 

WRZE W_I LE N S$ KI 
  

Życie gospodarcze. _ Wieści i obrazki z kraju 
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Naprawy Ustroju Rolnego. 
Wczoraj o godz. 12 w południe 

odbyło się posiedzenie Wojewódz- 
kiej Rady Naprawy Ustroju Rolne- 
go, któremu przewodniczył woje- 
woda wil. p. Wład. Raczkiewicz. 
Na zebraniu był obecny minister 
Reform Roln. dr. Staniewicz, który 
specjalnie w tym celu przybył z 
Warszawy. Ponadto wzięli udział 
w obradach: naczelnik Wydz. Urzą- 
dzeń Rolnych Min. Reform Roln., 
p.Naleszkiewicz, dyr. Wydz. Meljor. 
Roln. p. Michałowski, prezes Wil. 
Okręg. Urzędu Ziemsk., p. Łączyń- 
Ski, nacz. Wydz. Opieki Społ. wo- 
jewództwa, p. Jocz, prezes Urzędu 
Ziemsk. Polesk., p. Czerniawski, 
nacz. Wydz. Urządzeń Roln. Okregu 
Wil. p. Żemojtel, dyr. Wil. Oddziału 
Banku Rolnego, p. Maculewicz i 
wielu innych. 

Zaznaczyć należy, iż jest to pierw- 
sze zebranie Rady Wojewódzkiej 
Naprawy Ustroju Rolnego. 

Obrady zagaił p. wojewoda Ra- 
czkiewicz, podnosząc znaczenie re- 
formy ustroju rolnego na terenie 
województwa wileńskiego i witając 
uczestników zjazdu. 

P. minister Staniewicz podzię- 
kował p. wojewodzie za sprawne i 
szybkie zorganizowanie zjazdu, za- 
znaczając przytem, że weźmie pod 
uwagę głosy zainteresowanych w tak 
ważnej sprawie jak naprawa ustro- 
ju rolnego. 

Zgodnie z ustalonym porząd- 
kiem dziennym zabiera głos prezes 
Wil. Okręg. Urzędu Ziemsk., p. Łą- 
czyński, który w blisko 4 godzin- 
nem przemówieniu dał szczegółowe 
sprawozdanie, dotyczące prac, do- 
konanych nad przebudową ustroju 
rolnego, poczynając od r. 1921 do 
1926 (parcelacja rządowa, prywat- 
na, osadnictwo, likwidacja serwitu- 
tów, komasacja, pomoc kredytowa, 
działalność komisyj uwłaszczenio- 
wych), oraz planu prac w tych 
wszystkich dziedzinach na r. 1927 i 
częściowo 1928, z uwzględnieniem 
nowych działów pracy, jak akcja 
meljoracyjna i pomoc agronomi- 
czna. 

Powyższe sprawozdanie było 
zilustrowane kilkunastu wykresami 

statystycznemi, które umożliwiły 
zebranym należyte zorjentowanie 
się w pracach już dokonanych oraz 

w ogromie zadań, jakie czekają 
odnośne urzędy na przyszłość. 

Ze sprawozdania wynika, że na 
terenie województwa wileńskiego 
zarysowują się wyraźnie 2 grupy 
powiatów: zachodnie i wschodnie. 

O ile w pierwszej grupie po- 
wiatów prace nad przebudową ust- 
roju rolnego postępują naprzód 
dość szybko, o tyle w drugiej— 
ludność zajmuje w tej sprawie sta- 
nowisko  wyczekujące, a często 
wręcz nieżyczliwe do poczynań rzą- 
dowych. Naprzykład: przy dość zna- 
cznej ilości majątków większej wła- 
sności, które dobrowolnie idą na 
parcelację, popyt na nabywanie zie- 
mi jest bardzo mały. Referent do- 
patruje się przyczyn tego zjawiska 
w bardzo niskim poziomie kultu- 
ralnym wsi naszych, oraz w wpły- 
wie Wschodu. 

Drugim ważnym wnioskiem Z 
referatu było stwierdzenie, iż akcja 
komasacyjna bez dodatkowych 
środków, jak pomoc agrarna oraz 
modyfikacje ustawodawstwa spad- 
kowego i włościańskiego, nie jest 
w stanie zaradzić niedomaganiom 
ustroju rolnego, gdyż może oddzia- 
łać dodatnio tylko na meljoracje 
przyszłe, wsie bowiem, skomaso- 
wane przez rząd rosyjski w roku 
1907—10, obecnie już wymagają 
komasacji. 

Dalszy ważny wniosek doty- 
czył sprawy upełnorolnienia gos- 
podarstw karłowatych. Z obrad 
wynika, że zapas ziemi, jaki moż- 
na posiąść drogą parcelacji mają 
tków większej własności, podpa- 
dających pod ustawę o reformie 
rolnej, Oraz zapas rządowy nie 
wystarczy na upełnorolnienie drob- 
nych gospodarstw województwa 
wileńskiego. 

Wobec tego należy dążyć do 
wykorzystania nieużytków drogą 
meljoracji. 

Szczegółowe sprawozdanie wraz 
z przemówieniem p. ministra Sta- 
niewicza podamy w zai 
numerze. (Zdan. 

Plan i metody pracy Komisji Ankietowej. 
Wewnętrzne przygotowawcze pra» 

ce Komisji Ankietowej badania 
warunków i kosztów produkcji, о- 

- raz wymiany dobiegają końca. Dnia 
4 b.m. na posiedzeniu plenarnem, 
komisja zaakceptowała ostateczny 
plan i metody swoich prac. Dzia- 
łalność komisji zakrojona jest na 
szeroką skalę i zmierzać będzie do 
przygotowania racjonalizacji i wy- 
twórczości przemysłowej w Polsce. 
Wchodzi tu w grę szereg przemy- 
słów podstawowych, zaopatrują- 
cych ogół w artykuły pierwszej 
potrzeby, poza które ankieta nie 
wykracza. : 

Zadaniem komisji jest zebranie 
bezstronnego materjału, dotyczące- 
go całokształtu warunków, w ją- 
kich pracują nasze przedsiębior- 
stwa i trudności, na jakie napoty- 
kają, — stąd w badaniach swych 
komisja uwzględni szeroko: wpływ 
na produkcję i wymianę systemu 
podatkowego, rynku i stosunków 
finansowych, polityki handlowej, 
środków komunikacji, łącznie z po- 
lityką taryfową, syndykatów i kar- 
teli, ustawodawstwa i rynku pracy, 
siły nabywczej warstw robotniczych, 
zatrudnionych w badanych gałę- 
ziach produkcji i t. d. 

Bezpośrednie zetknięcie się ko* 
misji z życiem gospodarczem, któ- 
re nastąpi w najbliższym czasie w 
drodze badania przedsiębiorstw 
przez podkomisję i kolegja oraz 
przez wzywanie rzeczoznawców i 
przez ankietę pisemną, najlepiej 
zapozna ogół z tendencjami i spo- 
sobem ujmowania przez komisję 
zagadnień żywotnych dla wszyst- 
kich czynników zainteresowanych 
w produkcji. 

Wyposażona w szerokie pełno- 

KRONIKA KRAJOWA. 

Organizacja Wojewódzkich Rad 
Naprawy Ustroju Rolnego. 
Organizacja Wojewódzkich Rad 

Naprawy Ustroju Rolnego postępuje 
w szybkim tempie naprzód: w 
chwili obecnej ustalony został skład 
Rad Wojewódzkich w Katowicach 
i Wilnie, w najbliższym czasie 
mianowani zostaną członkowie Rad 
w Łucku i Nowogródku. 

Jako członkowie Rady Naprawy 
Ustroju Rolnego w Katowicach 
mianowani zostali przez p. mini- 
stra Reform Rolnych pp. Piotr 
Pampuch b. prezes O. U. Z. w 
Katowicach, Jan Sztwiertnia pre- 
zes Śląskiej Izby Rolniczej, Fran- 
ciszek Rozkoszny, Kazimierz Ra- 
kowski, Tadeusz Szaliński oraz 

mocnictwa, mając zagwarantowaną 
skuteczność poszukiwań w drodze 
poważnych sankcji za uniemożli- 
wienie jej prac, komisja ankietowa 
wniknie bardzo szczegółowo w we- 
wnętrzne życie przedsiębiorstw, bez 
czego osiągnięcie zadań komisji, 
t. j. przedstawienie rządowi wnio- 
sków, zmierzających do racjona- 
lizacji produkcji i wymiany oraz do 
obniżenia cen wytwarzanych dóbr 
gospodarczych, jest nie do pomy- 
ślenia. Przykład Zachodu wskazuje 
nam, że przesadna drażliwość na 
punkcie nieujawnienia danych, do- 
tyczących _ przedsiębiorstw, jest 
przeżytkiem w dzisiejszych czasach, 
kiedy rozstrzyganie najistotniejszych 
interesów przemysłu oparte jest na 
daleko szerszych podstawach niż 
indywidualny wysiłek poszczegól- 
nego przedsiębiorstwa. 

Skład komisji, do której wcho- 
dzą przedstawiciele ster przedsię- 
biorczych, robotniczych, spółdziel- 
czych oraz bezpośredni nominaci 
rządu gwarantuje bezstronność jej 
poczynań; Sankcje karne za bez- 
prawne ujawnienie przez członków 
komisji wiadomości poufnych sta- 
nowią dostateczną rękojmię istot- 
nych interesów przemysłowych. 

W okresie kształtowania, po 
okresach prób i fluktuacji podstaw 
dla trwałej polskiej polityki gospo- 
darczej czynniki odpowiedzialne za 
nią muszą uzyskać wgląd w funkcjo- 
nowanie podstawowych gałęzi na- 
szego przemysłu. Prace komisji 
ankietowej stanowić mają poważny 
krok w zakresie zbadania szeregu 
przemysłów w Polsce. Tylko zgod- 
ny wysiłek wszystkich wchodzących 
w grę czynników, zapewnić może 
powodzenie przedsiębranej pracy. 

Emil Caspari radny miejski w My- 
słowicach: jako członkowie Rady 
Naprawy Ustroju Rolnego w Wil- 
nie — pp. Ruszczyc Zygmunt, dr. 
Chudzyński Władysław,  Węcko- 
wicz Romuald prezes Związku KÓ- 
łek Rolniczych ziemi wileńskiej, 
Stankiewicz Jan, Jeleński Erazm, 
oraz Muczyn Benedykt. 

Konferencja Okręgowa Związku 
Spółdzielni Spożywców. 

W dn 3 kwietnia r. b. o godz. 
9-tej rano w lokalu przy ul. M. 
Pohulanka 12 odbędzie się okrę- 
gowa konferencja Związku Spół- 
dzielni Spożywców Rzplitej Polskiej. 

Na porządku obrad konferencji 
będą umieszczone następujące spra- 
wy: 1. Sprawa jednania członków— 
ref. delegat Centrali Fr. Dąbrow- 

NOWOGRÓDEK. 
Kopiec Adama Mickiewicza. 

Niedawno, odbyło się u nas 
posiedzenie Komitetu uczczenia pa- 
mięci Adama Mickiewicza. W po- 
siedzeniu tem wziął udział dotych- 
czasowy przewodniczący pan woje- 
woda wileński Wł. Raczkiewicz. 

Posiedzenie w ktėrem wzięło 
udział około 30 osób, zagaja krót- 
kiem przemówieniem p. wojewoda 
Raczkiewicz, proponując na prze- 
wodniczącego p. wojewodę Beczko- 
wicza. 

Sprawozdanie z działalności Ko- 
mitetu odczytuje p. sędzia Zdano- 
wicz—sekretarz Wydz. Wykonawcze- 
go. Ze sprawozdania tego dowiaduje- 
my się,że prace koło budowy kopca 
posuwają się dość raźno naprzód, na- 
tomiast sprawę muzeum Mickiewi- 
cza w Nowogródku i szkoły Jego 
imienia w Zaosiu zaniedbano zu- 
pełnie. Sprawozdanie kasowe za 
okres trzech lat t. zn. 1924-25-26 
wykazuje po stronie dochodów 
13.746 zł. 12 gr. po stronie wy- 
datków 11.868 zł. 92 gr. saldo na 
1. I 1927 r. wynosi 1.877zł. 20 gr. 

Charakterystycznem jest przytem 
zmniejszanie się dochodów i tak: 
gdy w 1924 r. przychód wyniósł 
8.198 zł. 61 gr. w roku 1925 już 
tylko 5.116 zł. 16 gr. a w roku 
1926 zaledwie 431 zł. 36 gr. 

Sprawozdanie Wydziału Wyko- 
nawczego przyjęto do wiadomości. 
Na następnym punkcie porządku 
dziennego znajdował się projekt 
sędziego Doborzyńskiego (inicjatora 
budowy kopca), który wystąpił z 
dość oryginalną propozycją. Wed- 
ług tego projektu wnętrze kopca 
ma być puste, o konstrukcji żelazo- 
betonowej ze schodami na szczyt 
kopca. Na szczycie kopca mały 
placyk otoczony balustradą, a po 
środku wysoki słup z elektrycznym 
zniczem. 

Jako zasadniczy motyw tego 
projektu ma być rzekomo jego ta- 
niość, gdyż, według zdania projek- 
todawcy wobec pustego wnętrza 
kopca, tyle oszczędzi się na robo- 
tach ziemnych, że oszczędność ta 
opłaci konstrukcję żelazo betonową. 
W czasie dyskusji nad tym projek- 
tem p. sędzia Zdanowicz odczytuje 
list prof. Szyszko Bobkusza, znane- 
go rekonstruktora Wawelu, w któ- 
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rym profesor wyjaśnia, iż koszta 
będą olbrzymie, gdyż góra, na któ- 
rym ma stanąć kopiec, nie jest 
gruntem macierzystym i pod kon- 
strukcję żelazo-betonową należało- 
by budować 10 cio metrowe funda- 
menty. . 

W toku dyskusji wyłonił się 
drugi projekt prof. Remera, który 
biorąc pod uwagę możliwość bra- 
ku ziemi do sypania kopca (do- 
tychczas ziemię tę brano z terenów 
koło Zamku) proponuje sypanie 
kopca dotąd, dopóki starczy ziemi, 
a później wybudowanie na powsta 
łym placyku małej świątyńki. 

W rezultacie Komitet uchwalił 
obydwa projekty przekazać do 
bliższego rozpatrzenia nowemu Wy- 
działowi Wykonawczemu. 

Na zakończenie wybrano nowych 
członków honorowych w osobach: 
pana Prezydenta Ignacego Mościce 
kiego, Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go i pana wojewody Władysława 
Raczkiewicza. 

Wydział Wykonawczy powołano 
w następujączm skłaizie: ; 

Przewodniczący pan wojewoda 
Beczkowicz, członkowie: dyrektor 
gimnazjum Bylczyński, prezes Sądu 
Okręgowego Gałęziewicz, burmistrz 
Czechowicz, ks. dziekan Bukraba, 
starosta Jellinek, prof. Remer, sę- 
dzia Doborzyński, o. Bokun, p. Gą- 
sowski, p. Zdanowicz, dyr. Fryzen- 
dorf, dr. Domański, prof. Łoziń- 
ziński i p. Bogatkowski. 

Po uchwaleniu kilku dyrektyw 
dla nowoobranego Wydziału Wyko- 
nawczego przewodniczący p. woje- 
e Beczkowicz posiedzenie zam- 

knął. 

NA 

Poszukuję posady 
rządcy domu 

tylko za mieszkanie. Oferty do 
Adm. Kur. Wil. pod A. W. 3924 
—— 

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. 

Do sprzedania 

  

kontuar sklepowy. 
Ul. Wileńska 12—5a 

O 

  

9 Kino „POLONJA'*, u. ltiiwica l. 2. 
Dziś premjeral 

 (irzechy Kawalerskie 
Dramat erotyczno-obyczajowy w 7 akt. z życia młodych 

mężczyzn i płochych piękności. 

W rolach głównych: pikantna kobietka słynna 

Mary Prevost, 
May Mac Avoy, Norman Kerry, R. Kolman 

i Alb Grau. 

Początek 4, 6 8 i 10.15, 

  

ski. 2. Stan liczebny członków w 
spółdzielniach Okręgu i sposoby 
polepszenia tego stanu — ref. lu- 
strator Okręgu Ł. Arechwa. 3. 
Sprawozdanie Oddziału za r. 1926 
— ref. kierownik Oddziału. A. Ło- 
ziński. 4. Sprawy zjazdowe — ref. 
delegat Centrali Fr. Dąbrowski. 
5. Dzień Spółdzielczości w r. 1927 
—ref. H. Jasieński, 6. Plan pracy 
i wybór Rady Okręgowej —ref. H. 
Jasieński. 7, Wolne wnioski. 

Gielda Wileńska w dniu 
21. III. r. b. 

žąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,921/a 8,92 — — 
Ruble złote 4,74 473 — 
Dolarówka za 5dol. — — 50/2—50 
Listy zastaw. Wil. B. ' 

Ziemsk. zł. 100 — - 46,40 

Gielda Warszawska w dniu 
21-11. b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż 
892 8,94 

II. Dewizy | 
43,55 4366 
8,95 8,97 
35,17 35,22 
26,57 26,63 

172,55 172,96 
41,36 41,46 

AKCJE 

Bank Handlowy 6,10—6,20 
Eank Polski 125,25—124,50—126,50 
Związ. spółek zarobk. 14,50—15,50 

Kg 

43,44 
8,93 

35,04 
26,51 

172,12 
41,26 

Dolary 

Londyn 
Nowy-York 
Paryż 
Praga 
Genewa 
Rzym 

  

wkrótce Ben-hur pó: 
w kinach „Polonja“ i „Stella“,       

Z RUCHU STRZELECKIEGO 
Komendantka Pracy Kobiet. 

Rozkazem Komendy Głównej 
Nr.6 z dn. 15 b. m. ob. Olimpja 
Olejniczakowska została mianowa- 
na komendantką pracy kobiet na 
okręg wileński. 

Nagroda komendantów na „Marsż 
Szlakiem Kadrówki* 

Na ostatniej odprawie komen- 
dantów okręgów ustalono statut 
„nagrody komendantėw“ dla indy- 
widualnego zwycięzcy w Marszu 
Szlakiem Kadrówki. Brzmienie sta- 
tutu jest następujące: 

1) Nagrodę komendantów o- 
trzymuje członek Związku Strze- 
leckiego, który pierwszy z pośród 
zawodników strzelców zwycięży na 
ostatnim etapie Jędrzejów— Kielce. 

2) Nagrodę komendantów otrzy- 
muje zwycięzca bądź w postaci 
zakupionego kawałka ziemi od 1 
do 2 morgów w zależności od ga- 
tunku ziemi i miejscowości, bądź 
w postaci rozszerzenia lub ulepsze- 
nia swego warsztatu pracy. 

3) W razie, gdyby nagrodzony 
zwyciężył powtórnie w następnym 
marszu „Szlakiem Kadrówki”—na- 
grodę komendantów otrzymuje 
drugi z kolei zwycięzca strzelec. 

Kurs gospodarczy. 

Z dniem 27 b. m. rozpocznie 
się w Warszawie przy Komendzie 
Głównej, kurs gospodarczy dla 
członkiń Związku Strzeleckiego. 

    

      
   

  

Ukonstytiowanie (iii Polskiego 
Istytnti Administracyjnego. 
W dniu 18 marca o godz. 6-ej 

wieczorem w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się zebranie 
organizacyjne filji wileńskiej Pol- 
skiego Instytutu Adminisiracyjnego. 

Po zgromadzeniu się licznie 
przybyłych przedstawicieli wszyst- 
kich resortów administracji, świata 
naukowego i instytucyi społecz- 
nych, którzy nazwiska swe uwidocz- 
nili na liście obecności, zebranie 
zostało otwarte przemówieniem 
pana wojewody Wł. Raczkiewicza. 

Następnie de!:gat Polstiego In“ 
stytutu Adm. z Warszawy prof. T. 
Hilarowicz przedstawił w dłuższym 
odczycie ideę i zadania Instytutu, 
charakteryzując specjalnie metody 
pracy nad rozwojem prawa admi- 
nistracyjnego. 

W drugiej części zebrania na- 
stąpiło formalne ukonstytuowanie 
się filji Polskiego Instytutu Admi- 
nistracyjnego w Wilnie. 

Po  nakreśleniu przez prof. 
T. Hilarowicza organizacji P. l. A., 
podziału tegoż na sekcje i charakte- 
ryzowanie w ogólnych zarysach 
jego działalności, po wypowiedze- 
niu się w zakresie organizacji filji 
wileńskiej prof. Parczewskiego, wo- 
jewody p. Raczkiewicza, zebrani 
uznali się za członków filji P. Т. А. 
w Wilnie i dokonali wyboru Pre- 
zydjum filji Instytutu Adm. w Wil- 
nie w następującym składzie: 

P. wojewoda Wł. Raczkiewicz, 
prof. Parczewski, prof. Komarnicki, 
prof. Krzyżanowski, wice - wojewo- 
da O. Malinowski. Szefowie Admi- 
nistracji wszystkich resortów, a 
więc: Skarbu, Kontroli Państwa, 
Sądownictwa, Prokuratorji General- 
nej, Szkolnictwa Samorządu i Pa- 
lestry. 

Personalne ustalenie przedsta- 
wicieli powyższych resortów w 
Prezydjum P. I. A., pozostawiono 
do uznania szefów poszczególnych 
instytucyj. 

W rezultacie więc Prezydjum 
filji P. I. A, składać się ma z 13 
osób, z prawem kooptowania dal- 
szych członków  Prezydjum ze 
świata naukowego, administracyj- 
nego i przedstawicieli instytucyj 
społecznych. 

Powstałą w ten sposób filję 
Polskiego Instytutu Administracyj- 
nego powitali w serdecznych prze- 
mówieniach prof. Komarnicki — w 
imieniu Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie i prof. Parczew- 
ski — w imieniu Wileńskiego To- 
warzystwa  Prawniczego,  rokując 
tak ważnej placówce rozwoju ad- 
ministracji polskiej pomyślne i do- 
niosłe wypełnienie czekających ją 
zadań. Zdan. 

  

  

+ 
a 

Z MUZYKI. 
Popis Żydowskiego Instytutu Mu. 

zycznego. 
Popisy muzyczne podobne są 

do odwiedzin w cudzym domu. Ma 
się wrażenie, że specjalnie na 
przyjście gości wyszorowano pod- 
łogi i pościerano kurze. Z 
licznych  obserwacyj wyciąga Się 
wnioski: z wyglądu mebli, ze spo- 
sobu powieszenia obrazów, z fir- 
my fortepianu, z braku bibljoteki... 

Na popisie wiadomo zgóry, że 
wystawione będą, jak za szybą skłe- 
pową, najefektowniejsze dowody 
bogactwa firmy. Sądzić kierunek 
uczelni można tylko z izueutóLych 
spostrzeżeń technicznych, z manje- 
ry zaobserwowanej w subtelnych błyskach—i z repertuaru. 2 „Jeśli więc na popisie Żydow- 
skiego Instytutu Muzycznego — м- dzimy nadmiar instynktu wirtuo- 
zowskiego w doborze programu, 
musimy się martwić. Jeśli odkry- 
wamy nazwiska Chopina, Lully'ego, 
Franck'a i Debussy'ego, cieszy nas 
to i žalujemy, že tej czystej muzy- ki jest zbyt mało. Jeśli nie znaj- dujemy klasyków ani wczesnych romantyków na reprezentacyjnym 
popisie szkoły, jeśli pominięty. jest 
tu zupełnie praojciec Bach, to nas 
to dziwi i boli, 
„W linji pedagogicznej wyczuwa 

się zresztą najszlachetniejsze dąż- 
ności i wysokie pojęcie o zasa- 
dach edukacji muzycznej, Jak moż- 
na było wnosić z popisu, z klas 
fortepianowych najwyżej stoją ucz- 
niowie prof, Girszowiczowej. Ude- 
rzyła nas rzetelność muzyczna w 
£rze pp. Goldblatówny i Szlosber- 
ga, podczas gdy p. Rechtlikówna 
grała z wybitnem zacięciem piani- 
stycznem. Piękny materjał, dobrą 
prowadzony ręką, ujawniła ucze- 
nica klasy śpiewu p. Krużanki, p. Kacówna. P. Kontorowicz, znany nam dobrze skrzypek, okazał się niemniej dodatnim pedagogiem: 
Jego uczniowie p. Kac, a nade- 
wszystko młodociana p. Błochów- na—idą po linji właściwej i zaszli 
już daleko. Z pozostałych wyróż- nili się jeszcze: p. Nadelmanówna 
(uczennica prof. „ Kowarskiej) i p. 
Bajówna (ucz. prof. C. Krewer). 

Program był przeładowany, a przytem wydrukowany niechlujaie. — 
System zaczynania koncertów w 
sali Klubu Handlowo-Przemysło- 
wego z opóźnieniem trzykwadran- 
sowem jest tak irytujący, że po- 
winien się skończyć corychlej.„Pu- 
bliczności dużo, oklaski sute i nie- 
bardzo modulowane krytycyzmem. 

W. H. 

  

wkrótce 4 
B en-h ur wyłącznie 
w kinach „Polonja* i „Stella“, 

  

  

  

KRONIKA. 
Dziś: Katarzyny W. 
Jutro: Katarzyny Kr. Szw. 

Wschód słońca—g. 5 m. 36 
Zachód 6 g.17 m.50 

BIEJSKA, 

— Stan wody na rzece Wilji. 
Stan wody na rzece Wilji wynosił 
w dniu 21-go b. m. 3 metry 69 
cm. t. j. 1 metr 33 cm. ponad 
normalny stan. 

WOJSKOWA 

— Angielscy atache wojsko- 
wi w Wilnie. W dniu wczoraj- 
szym bawili w Wilnie i złożyli 
wizyty dowódcom wyższych jedno- 
stek wojskowych angielscy atache 
wojskowi pułk. Clayton, który 
przez szereg lat był przy poselst- 
wie angielskiem w Warszawie, a 
obecnie wyjeżdża nastałe do An- 
8lji i ppułk. Bridge przydzielony na 
miejsce pułk. Claytona. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło akademików ziemi 
lubelskiej. Grono kół prowincjo- 
nalnych wileńskiej młodzieży aka- 
demickiej ciągle się powiększa. 
Ostatnio zawiązało się koło aka- 
demików ziemi lubelskiej na U. S. 
B. Nowa organizacja posiada już 
własny statut i zarząd. Koło dąży 
do ściślejszego zjednoczenia Lu- 
belszczan na U. S. B. i wzajemnej 
pomocy w studjach. Wszelkich in- 
formacyj w sprawach koła udziela 
zarząd, tymczasowo mający siedzi- 
bę przy ul. Bakszta 11 p. 33, co- 
dziennie w godzinach południo- 
wych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— W sprawie zatrudnienia 
bezrobotnych w Głębokiem. W 
dniu 18 b. m. delegacja Związku 
Przemysłu Budowlanego wręczyła 
p. wojewodzie memorjał w spra- 
wie bezrobocia w Głębokiem, gdzie 
znajduje się do 300 bezrobotnych 
z prośbą, aby roboty inwestycyjne 

prowadzone na terenie odnošnego | 
starostwa były powierzane wyłą- 
cznie robotnikom miejscowym. . : 

Pan wojewoda, przychylając się | 
do prośby delegacji, obiecał sprawę | 
tę załatwić w myśl postulatów 
związku. (s) 

— Bezrobocie w ubiegłym 
tygodniu, Ogólna przybliżona licz- 
ba bezrobotnych na terenie dzia- 
łalności Państwowego Urzędu Poś- 
rednictwa pracy w Wilnie za czas 
od 14 do 19 b. m. wynosi: 

Robotników hutniczych—1; me-_ 
talowych—327; robotn. budowi-— 
650; innych wykwalifikowanych — 
1344; niewykw.—1590; robotników 
rolnych—288 i pracowników umy- 
słowych—1390. Co razem wynosi 
5590 bezrobotnych, z czego 1850 
korzysta z zasiłków pobieranych w ' 
Obwodowym Biurze Funduszu Bez- 
robecia. 

Dalej zaznaczyć należy, iż w 
ciągu ub. tygodnia P. U. P, p. 
skierował do pracy 57 miejscowych 
kandydatów na własne miejsca 
wolne i zapośredniczył 15 takichże | 
kandydatów. 

Wreszcie dla interesujących się 
liczbą bezrobotnych zamieszkałych 
wyłącznie na terenie miasta Wilna 
podać możemy, iż przeprowadzo- 
na w końcu ub. tygodnia rejest- 
racja wciągnęła na lisię—5390 bez 
robotnych, w tej liczbie mężczyzn 
—3819 i kobiet—157i. (s) 

— Kto może otrzymać pracę. 
Państwowy Urząd Pośrednictwa | 
Pracy w Wilnie wskazać może do 
1000 wolnych miejsc dla samot- 
nych kobiet i chłopców do pracy 
przy zalesianiu na wyjazd do po- 
wiatu międzychodzkiego (w Wiel- 
kopolsce). 

Zatrudnionych również możę 
być do 50 robotników przy bicia - 
kamieni na szosach powiatu gro- 
dzieńskiego. { 

Pozatem na pracę reilektowa£ 
może 200 robotników, którzy będą 
zatrudnieni przy rąbaniu drzewa 
opałowego w Wielkopolsce 
wyjazd. (s) 

(na



ARTYSTYCZNA 

— V Środa Literacka odbędzie 
się 23-go b. m. o godz. 8 wiecz. 
Na porządku dziennym m. in. re- 
ferat p. rektora St. Pigonia o sta- 
nie prac nad uchwalonem przez 
Sejm państwowem wydaniem dzieł 
wszystkich A. Mickiewicza. Prof. 
Pigoń, jak wiadomo, od kilku lat 
prowadzi to monumentalne wyda- 
wnictwo wespół z Arturem Gór- 
skim. 

Ostatnia środa literacka miała 
charakter muzyczny. Związek lite- 
ratów podejmował u siebie Karola 
Szymanowskiego i Irenę Dubiską. 
P. Hleb-Koszańska grała w obec- 
ności Autora Warjacje op. 10 Szy- 
manowskiego. Gości zebrało się 
około 60. 

U KARAIMÓW. 

— Nabożeństwo na intencję 
Marszałka Piłsudskiego Dnia 19 
marca r. b. w Kienesie Karaim- 
skiej w Wilnie z powodu imienin 

_ Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefa Piłsudskiego odbyło się Sso- 
lenne nabożeństwo, na którem m. 
i, byt obecny przedstawiciel Urzę- 
du Wojewódzkiego radca Makarow 
z małżonką. 

— Walne zgromadzenie człon- 
ków Karaimskiej Gminy Wyzna- 
niowej. W niedzielę dnia 13 mar- 
ca odbyło się walne zgromadzenie 
członków Karaimskiej Gminy Wy- 
znaniowej w Wilnie, na którem 
dokonano wyborów władz Gminy 
na rok 1927. Do Zarządu Gminy 
zostali powołani pp. mecenas J. 
Zajączkowski (prezes) ppułko» - 
nik rezerwy N. Robaczewski (wice- 
prezes), E. Aronowicz (sekretarz), 
Józef Łopatto (skarbnik), Roma- 

. mowa Kobecka, I, Rojecki. Komi- 
sja Rewizyjna powołana w składzie 

"pp. A. Kobecki, Ow. Pilecki i K. 
Abkowiczówna. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Wil. Tow. Lekarskiego. 

odbędzie się zwyczajne posiedze- 
nie Towarzystwa: Lekarskiego w 
lokalu własnym (Zamkowa 24). 
Porządek dzienny: 1) dr. Sedlis — 
Nowe sposoby rozpoznawania i 
leczenia niepłodności u kobiet 
(pertubacja, salpinografja, salpin- 
gotomja, transplantacja). 2) Prof. 
dr. Eiger, inż. Grossman i dr. 
Klemczyński a) pokaz interfero- 
metru b) interferometryczne bada- 
nie krwi w ciąży i raku. 3) Spra- 
wy administracyjne. 

ZJAZDY. 

— Zjazd inżynierów powiato- 
wych woj. wileńskiego. W ponie- 
działek dnia 21 marca r. b. w Ma- 
łej Sali Konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego w Wilnie rozpoczęły 
się obrady Zjazdu Inżynierów, w 
których wzięli udział inżynierowie 
powiatowi i kierownicy działów 
technicznych Wydziałów  powiato- 
wych z województwa wileńskiego 
oraz naczelnik Oddziału Drogowe- 
go O. D. R. P. w Brześciu n. Bu- 
giem p. Muszyński, naczelnik Od- 
działu Drogowego w Nowogródku 
p. Wąsowski i inżynier powiatu 
nieświeskiego województwa nowo- 
gródzkiego p. Krupski. 

Obrady Zjazdu potrwają 2 dni. 
Na porządku dziennym znajdują 
się sprawy drogowe, ogólne i wod- 
no pomiarowe. Przedmiotem obrad 
drugiego dnia Zjazdu będą sprawy 
architektoniczno-budowlane i za- 
rządu gmachów. 

„NADESŁANE. 
— Wieczór artystyczny. Dnia 

2-go kwietnia staraniem  Narodo- 
wej Organizacji Kobiet odbędzie 
się w salonach hotelu S.-Georges 
raut z atrakcjami artystycznemi. 
Kierownictwo łaskawie objął ogól- 
nie znany profesor U. S. B. p. St. 
Matusiak. Szczegóły później. 3923 

ROZNE. 

— Kurs bibljotekarski, urzą- 
Dnia 23-g0 b. m. o godzinie 20  dzony staraniem Wileńskiego Koła 

    

RURKI RE 

Związku Bibljotekarzy Polskich, 
rozpoczyna się dzisiaj, 22-g0 mar- 
ca „1927 r., o godzinie 6 wieczo- 
rem w Bibljotece Publicznej i Uni- 
wersyteckiej (ul. Uniwersytecka 5). 

— Opłaty stemplowe od wy- 
ciągu z aktstanu cywilnego. Wy- 
ciągi z akt stanu cywilnego wyda- 
wane przez duchownych  katolic- 
kich i ewangelickich z wyjątkiem 
Oczywiście tych, które wydają dusz- 
pasterze wojskowi podlegają opła- 
cie stemplowej w wysokości 1-go 
złotego. (S). 

— Czy wolno pozbawiać lu- 
dzi pracy? W ostatnich dniach 
Związek Inwal. Wojennych usunął 
kilku gazeciarzy, wśród nich też 
dwie wdowy, które od lat dwu- 
dziestu zajmowały się kolporta- 
rzem. 

Sprawa przedstawia się jak na- 
stępuje: Zw. Inwal. stara się wyru- 
gować wszystkich gazeciarzy „pry- 
watnych, nie należących do Związ- 
ku”. 

Nie zważając na to, iż gazecia- 
rze ci nie mają absolutnie innych 
środków do życia, Związek Inwa- 
lidów uporczywie ich prześladuje i 
za wszelką cenę chce ich pozba- 
wić kawałka chleba. 

Nareszcie zabiegi im się udały. 
Województwo wyznaczyło komisję, 
w której zainteresowani gazecia- 
rze reprezentowani jednak nie byli. 
Komisja ta, w skład której weszli 
przedstawiciele Komisarjatu Rządu i 
Zw. Inwal, pozbawiła zarobku 
pięciu gazeciarzy, a ich placówki 
oddała inwalidom. 

Wśród usuniętych są ludzie 
pracujący na swych stanowiskach 
od kilkunastu lat i obarczeni 
kilkorgiem dzieci. 

Nie występujemy tu przeciwko 
inwalidom, którym słusznie należy 
się opieka i pomoc społeczeństwa, 
zaznaczamy jednak, że inwalidzi 
posiadają już cały szereg koncesyj, 
podczas gdy usunięci kolporterzy 
gazet nie mają żadnych Środków 
do życia.Kolportarz był ich jedynym 
warsztatem pracy. 
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BOZE ZEREM A GTE BACA AE 
Za 4 zł. 95 gr. 

(kwartalnie) Spróbujcie patentowane 

otrzymasz w prenumeracie co tydzień 
jedną książkę: 

6 fmików naszych wydawnictw 95-cio_ groszowych 
które po wydaniu żelaznych serji Lon- 
dona, Benoit'a i innych nie potrzebują 

с reklamy, 

6 tomików żółtej kihlioteczki hist:-geogr. „Ad“ 
tak dobrze znanej w każdym zakątku kra- 
ju i powszechnie cenionej za pierwszo- 
rzędne pióra, aktualność, pomysłowość 

i rzetelność. 
Po nad to tylko PA nasi będą 
mieli prawo za nadesłaniem 2 zł. 50 gr. otrzy- 
mać wraz z przesyłką do wyboru z pośród kil- 
ku wydawanych przez nas w każdym kwartale: 

1 tem wytwory, kilkmmastoarkaszowy 
w cenie księgarskiej najmniej 4 zł (z tego 
typu jest np. ostatnio przez nas wydana 
„Miłość Samuraja*, Wacława  Sierosz owskiego). 
W ten z „Rój* ofiarowuje: a) beletrysty- 

| kę, b) aktualności podróżnicze, historyczne itp., 
c) możność kompletowania istotnie wartościo- 

wej biblioteki. 

Żądać prospektów! 

„RÓJ* s. 2 ©. ©. 
Warszawa, Kredytowa 1 Р.К.О. 9880     

  

GILZY tctutki) 
„DWUWATKI* 

które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót, dając 
zupełną gwarancję bezpiecznego używania wszystkich gatun- 

ków tytoni bez najmniejszej szkody dla zdrowia p. p. pa- 

łaczy, bo nie przepuszczają NIKOTYNY. 

Oprócz tego tutki „DWUWATKI” wykonywane są z bibułki 
wyrabianej z wysokocennych surowców jako też 

ustniki nie stają się miękkimi. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach rów- 
nież w państwowych sklepach tytoniowych 

Fabryka gilz „SOKÓŁ* 
Warszawa, W. Kwaśniewski i F. Piecholczyk. 

EO EE EI  OD000 09 660800009 
Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u 11. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 

Pracownia luster Įaktad fryzjerski Wileń- 
I, Wielka 35 ska Nr. 10. Manicure S. Reizenberg i rodka wypełn. pierwszorzędne 

przerabia na nowe stare zepsute lustra oraz | 7% A CE „DE w. 
przyjmuje zamówienia na nowe lustra i [on męski.  Obsługuj 
szkła szlifowane do kredensów. Wykonywa pierwszorzędni semi 
także w oprawie miedzianej. — 3928 

    

    

JACK LONDON. 

MIK. 
Żarty te przerwał nagle nowy 

atak wieloryba — nowe uderzenie, 
które zerwafo ster i zniszczyło kie- 
rownicę. 

„lle wody?* zwrócił się kapi- 
tan Doane z zapytaniem do ofi- 
cera. 

„Trzy stopy — przed chwilą 
sondowałem *, brzmiała odpowiedź. 
Uważam za wskazane ładować 
łódź częściowo; po następnem u- 
derzeniu wieloryba załadować resz- 
tę, potem wsiadać i umykać*. 

Kapitan Doane skinął głową. 
„Pośpiech niezbędny", rzekł. 

"_ „Bądźcie wszyscy w pogotowiu. 
Steward, wchodź pierwszy, podam 
ci chronometr*. 

Nishikanta z miną wojowniczą 

Wzruszył ramionami. „Łódź w 
każdym razie byłaby zbyt obciążo- 
na tym samym bagażem. Idź na 
przód, jeśli chcesz, radzę jednak 
zapamiętać, że ja jestem żeglarzem, 
i że jeśli chcesz jeszcze raz w ży- 
ciu ujrzeć swoje budy lichwiarskie, 
warto ostrożnie się ze mną obcho- 
dzić. Steward!” 

Daughtry przybliżył się. 
„Nie będzie miejsca dla ciebie... 

i jeszcze dla dwóch czy trzech, 
stwierdzam to z przykrością”. 

„Chwała Bogul“, rzekł Daugh- 
try. „Obawiałem się właśnie, že. 
pan zechce, abym wsiadal. Kwa- 
que, ty wziąć moje rzeczy i wło- 
żyć na drugą łódkę, po tamtej 
stronie*. 

Kwaque usłuchał rozkazu, ofi- 
cer tymczasem sondował dno po 
raz ostatni, oznajmił trzy i pół 
stopy i lżejszy bagaż zepchnięto na 
łódź prawej burty, 

Wysoki Skandynawczyk 0 Sze- 
rokich ramionach, którego wzrost 

hająco: „Myślę, że chciałbym być 
z kucharzem”. 

„Niech jedzie, im więcej tem 
lepiej”, zajął się sprawą tą Nishi- 
kanta. „Może jeszcze ktokolwiek?*. 

„Oczywiście”, zadrwił Dag Daugh- 
try, patrząc mu prosto w oczy. 
„Moja rzecz, by reszta piwa zna- 
lazła się na mojej łódce... chyba, 
że pan zechce bliżej rozpatrzeć tę. 
sprawę”. 

„Za dwa centy" 
gniewany Nishikanta. 

„Nawet za dwa biljony centów 
nie ryzykowałbyś utarczki-ze mną, 
ty wydrwigroszu*, odciął się Dag. 
„Masz ich wszystkich, lecz ja wiem 
coś ty za jeden. Za dwa biljony 
centów nie zgodziłbyś się, abym 
cię po imieniu w tej chwili.—John! 
Zanieś tę skrzynię piwa na tamtą 
stronę i jeszcze te pół skrzynki i 
załaduj na moją łódź. — No, da- 
lej, Nishikanta, zacznij mówić, je- 
żeli masz odwagę". й 

Szymon Nishikanta nie miał 

krzyknął roz- 

zwrócił się do kapitana, rozchylił 
ubranie i pokazał swój rewolwer. 

„Zawiele osób na łódź”, rzekł, 
„i steward jest jednym z tych, co 
nie pojadą”. 

Kapitan Doane obojętnie spo- 
glądał na broń, w myśli jego po- 
s się dom jego w San Fran- 

isco. 

dosięgał sześciu stóp, 
nych oczach, włosach i jasnej ce- 
rze, pomagał Kwaque'owi w jego 
robocie. 

„Hej, ty, Wielki Johnie”, za- 
wołał oficer. 
Pracujesz tutaj". 

Chudy młodzieniec uśmiechnął 
się z zakłopotaniem i odparł wa* 

o błękit- odwagi i nie wiedział co ma ro- 
bić; wybawił go z kłopotu okrzyk: 

„Idziel“ 
Każdy chwycił za jakiekolwiek 

Oparcie, wieloryb zaś dalej rozbi- 
jał statek, Mary Turner zaś koły- 
sała się niesamowicie. 

„Spuszczać! Dalej! Żywo!” 
Rozkazy kapitana Doane wy- 

„Tutaj twoja łódź. 

WI LEN “k! 

Przez pozbawienie ich tego 
warsztatu skazuje się ich wraz z 
rodzinami na głód, a przecież oto 
ani inwalidom, ani tembardziej 
władzom chyba nie chodzi? 

Z POGRANICZA. 
— Strzały armatnie. W rejo- 

nie strażnicy Karczemno słychać 
było strzały armatnie po stronie 
sowieckiej. Pierwsze strzały padły 
o godz. 13 min. 30 następnie o 
15 min. 30. Ogółem padło około 
20 strzałów. Powód tej nagłej 
strzelaniny  armatniej dotychczas 
nieznany. 

— Przemytnik sacharyny. W 
dniu wczorajszym patrol policyjny 
natknął się niedaleko granicy na 
jakiegoś podejrzanego osobnika, 
który oginał się pod ciężarem 
wielkiego worka zarzuconego na 
barki. 

Policja przeprowadziła rewizję 
i uwaga jej zatrzymała się na wor- 
ku. Po bližszem zapoznaniu się z 
zawartością worka okazało się, iż 
jest on wypełniony sacharyną. 

Przemytnik został aresztowany, 
a sacharynę skonfiskowano, 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Ostatnie 

przedstawienie. „Snu* Dziś o godz. 8-ej 
wiecz. w siedmiu obrazach „Sen” Felicji 
Kruszewskiej, młodej - poetki znanej w 
Wilnie z wydanych zbiorków poezyj „Stąd 
dotąd* i „Przedwiośnie. 

— Jutro po raz ostatni „Sen*. 
Bilety i abonamenty sprzedaje co- 

dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 ой 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od Sei Popol, w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od ssj rano. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś „Doktór Julja Szabo* Fodora. 

— Jutro „Jedyny ratunek*—Molnara. 
— We czwartek premiera sztuki 

Kampfa „Nina“ (Ządza). 
— Obchėd 100 letniej rocznicy L, 

y. Beethovena. W sobotę w Teatrze,Pol- 
skim o godz. 5-ej popot. Towarzystwo 
Filharmoniczne urządza uroczysty ob- 
chód ku uczczeniu pamięci L. v. Beetho- 
vena. Na program obchodu złożą się prze- 
mówienia, koncert orkiestry symfonicz- 
nej, oraz występy solistów. 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Sztandary komunistyczne. Na 
terenie 1 go komisarjatu P. P. m. Wilna 
w noc na 21 marca znalezione zostały 
3 sztandary O treści komunistycznej. (s.) 

— Ujawnienie, potajemnej fabryki 
sacharyny. Urząd Śledczy ujawnił pota- 
jemną fabrykę  sacharyny w pastylkach 
przy ul. Rydza-Śmigłego 17. Fabryka na- 
leży do Goldinga Judela zam. Nowo- 
gródzka 17. Judela zatrzymano. 

— Zaginięcie. Łukaszewicz Zygmunt 
zam, W. Po ulanka 18, zameldował po- 
licji'o zaginięciu przed tygodniem Bu- 
szyńskiej Franciszki, służącej Juchniewi- 
сга Jana zam. M. Pohulanka 15. 

— Zatrzymanie. Na dworcu kolejo- 
wym Wilno zatrzymano Kaczkowskiego 
Wacława urzędn. Magistratu m. Będzina 
zam. w Sosnowcu ul. Wielka 2. Kacz- 
kowski popełnił defraudację w Magistra- 
cie będzińskim. 

— Wykrycie kradzieży roweru. U- 
rząd Sledczy FEG kradzież roweru na 
szkodę Don Gieni zam. Il Szklana 14. 
Sprawca kradzieży Łukjanin Franciszek 
zam. Il Jatkowa 3 i paser Zdankiewicz 
Aleksander zam. Zawalna 43, zostali za- 
trzymani. Rower zwrócono właścicielce. 

— Podrzutek. Bloch Nochim zam. 
Ii Raduńska 11-a znalazł na rogu ul. św. 
Ignacego podrzutka płci żeńskiej w wie- 
ku około 7 dni. Podrzutka odesłano do 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. Brzozowskiej Helenie 
zam. Portowa 19, skradziono z niezam- 
kniętej kuchni różne rzeczy wart, 300 zł. 

— Brydulskiej Zuzannie zam. Oran- 
żeryjna 4, skradziono z mieszkania 380 zł. 

— Pozatem skradziono Romanow- 
skiej Zofji zam. św. Anny 7, różne rze- 
czy wartości 80 zł., Romejkowej Eugenji 
zam. tamże 300 zł. i Wojzbunowej Kon- 
stancji różne rzeczy, których wartość 
ocenia na 200 zł. 

— Podczas bójki Borowskiemu Ig- 
nacemu zam. we wsi Jerozolimka, z Ja- 
nem Czepajko na szosie pomiędzy 5 а 6 
klm, zginęło z kieszeni 1500 zł. 

Radjo. 
WTOREK 22 marca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
15.00. Komunikaty: gospodarczy i meteo- 

rologiczny. 
15.30. Stacja nieczynna. 
16.45. Odczyt p. t. „Jak książka powsta- 
je“—wyglosi p. Šwierkowski, 

17.15. Koncert popołudniowy. Muzyka 
lekka. Wykonawcy: Orkiestra P. R. 
prof. Jan Dworakowski i p. Walerja 
Dobosz-Markowska (śpiew). 

18.40. Rozmaitości—wygł. p. Lawiński, 

  

1-40 
WYJAWNICZE 

Sp. £ Q, O. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, . 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILBTY, PLAKATY, 

CENY NISKIE.   

  

DRUKARNIA „PAX” 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁĄDNE I SUMIENNE. 

r 

czysty, świeży, lipcowy, 
pochodzący z pasiek po: 
dolskich w blaszankach 
brutto 3 kg. zł. 10.80, 
5kg. zł. 15, 10 kg. zł 28, 
20 kg. zł. 53, wraz z opa- 
kowaniem i opłatą poczt. 
wysyła za zaliczką I. Wl- 
NOKUR, Tarnopol, Tar- 
nowskiego 14 (Małopol- 

    

Parowa wolkanizatornia 
„OPOŃ”, Jagiellońska 6 

Przyjmuje do wulka: 
nizacji opony i kiszki 

roby gumowe, 

  

„BNIJIGE” cznorokuiety: 

Nr. 66 (815) i 

19.00. Odczyt p. t. „Pod dźwięki Karma” 
njoli—wygł. prof. Włodzimierz Dzwon* 
kowski. 

19.30. Komunikat rolniczy. 1 
19.45. Odczyt p. t. „Spinoza“ (w 250-tą 

rocznicę zgonu)—wygłosi prof. Ignacy | 
Myślicki. 

20.10. Przerwa. Prawdopodobnie komu= 
nikaty. : 

20.30. Koncert wieczorny kanieralny, po* 
święcony twórczości Beethowena. Wy- 
konawcy: Róża Benzefowa (fortepian) | 
ip. Lidja Kmitowa (skrzypce). 

Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. 

     
   
   

Program koncertów zagranicznych. 
Rzym 422,6 m. 

20.45. Koncert wokalno-muzyczny. > 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. tror 

20.05. „Cyrulik Sewilski* opera Fra Dia- 
volo. BEZ 

Graz 357,1 m. 

20.05. Koncert styryjski. 
  

Rozmaitości. 
Koledzy. 

Pewiea humorysta paryski wstąpił | 
do świeżo otwartej, wielkiej restauracji, hią 
już głośnei ze zdzierania swych gości. cz 

Gdy mu podano rachunek za spoźy- ° y 
te potrawy i wypite wino, humorysta ka- Szył 
zał zawołać właściciela restauracji i za; 
spytał? wej, 

— Czy to rachunek dla mnie? dzię 
— Tak, paniel or 
— To pan mnie nie zna? o 
— Nie, paniel z Mag 
— Jestem przecież jednym z pań- 

skich kolegów, kochany paniel 
— A to co innegol Należy się panu dot, 

w takim razie, naturalnie, 25 proc. ustęp- I 
stwa. aw 

Gdy humorysta zapłacił, restaurator "Oki 
odprowadził go aż do drzwi swego za- » 
kładu i spytał uprzejmie: rze 

-- Przepraszam kolego, gdzie znaj- 'ez 
duje się jego restauracja? ie 

— Ależ ja nie jestem restauratorem. | 
‚ — Jakto, wszak słyszałem, że pan jylk 
jest moim kolegą? | 

— Tak, panie—odparł humorysta, a 
nachylając się do ucha restauratora sze- "rzy 
pnął:—Ja jestem także złodziejem! 

„ret — — — — л 

Ofiary. dzie 
Na Wileńskie Towarzystwo Przeciw- ok? 

gruźlicze w dniu imienin p. Oktawjusza kor; 
Rackiewicza — Dyrektora Oddziału Wi- 
leńskiego P. D. U. W. — Paweł  Sedzi- 'U8 
kiewicz 10 zł. stra 

Spedje się piatiaóya 
dzieć nie nowe. owie;, 

eć się Orzeszkowej 4CZ 
3—11 od 10—12 i 4— y 

   

3902, samochodowe, opony | — — — — — —) 

toby umowe nz: | АкизхегКаГо 3873 Т 
W. Śmiałowska. :y V 

Przyjmuje od g. 9 do Idnja 
Mickiewicza 46 —6. 37. ob: 

ka). 3917 wi " L pn ŁAŁ" O dłoGzenia EM Kapela "ata 
różne fotogralicznych. „Brzyto” re „a. AST nóywane meble rózyeye.>raez, ze. „tera Wilaiskijė e Wileńska 8, m. 1365-b przyjmuje ac) 
  

OGRODNIK BOTANI 
z długoletnią praktysą, 
poszukuje pracy w Wil-     

Mapiltlj na oprocentowanie 
w każdej sumie lokujemy solidnie pod za- 

bezpieczenie rzeczowe, jak również 

pożyczki załatwiamy 
szybko i dogodnie. Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA”, Gdańska 6, I piętro, tel. 9-05. 

Ceny najtańsze. 

Q000000000000060 

konano z niesłychaną szybkością. 
Łódź z prawej burty, podniesiona 
przez marynarzy, uniosła się w gó- 
rę i opadła na wodę, jednocześnie 
zaś rzucano do niej resztę zapa- 
sów żywności. 

„Mogę też ręki do tego przy- 
łożyć, panie kapitanie, skoro pa- 
nu tak pilno opuścić okręt, rzekł 
Dag Daughtry, biorąc z rąk kapi- 
tana chronometr w zamiarze po- 
dania mu, gdy tylko będzie w 
łodzi. 

„Chodžže, Greensleft“, zawołał 
Grimshaw do Starego Marynarza. 

„Nie, dziękuję bardzo“, brzmia- 
ła odpowiedź. „Sądzę, że więcej 
będzie miejsca w drugiej łodzi*, 

„Zabieramy kucharzal* zawo- 
łał Nishikanta. „Chodź tutaj, żółta 
małpe! właż prędzej! 

Mały, pomarszczony staruszek, 
Ah Moy, zastanawiał się. Widocz- 
ne było, że myśli poważnie, nikt 
jednak nie wiedział, jak głębokie 
były te jego myśli. Patrzał na 
strzelbę tłustego lichwiarza i na 
trąd Kwaque'a i Daga, porówny- 
wał te dwie grozy, porównując też 
lekki i ciężki ładunek każdej z 
dwóch łodzi. 

„Ja jechać drugą łódką”, rzekł 
Ah Moy, ciągnąc swój kuferek po- 
przez pokład. % 

nie lub na wyjazd. Po- 
wiadomić piśmiennie. 

  Świerkowa 10--2 S. P. 
3802 3920-2 

vi. JOminikaaska 11, 
telef. 10-58. b-1230 7“ 

3897 

  

„Odbijać!* 
Doane. 

Scraps, duży szczeniak Neufund- 
landzki, który biegał i bawił się 
podczas tego całego zamętu na 
Mary Turner, widząc tak wielu lu- 
dzi w łódce, przeskoczył poręcz, 
nachyloną tuż nad wodą i znalazł 
się w jednej chwili na stosie pa- 
kunków i skrzynek z żywnością. 

Łódź zakołysała się silnie, Nis- 
hikanta zaś, trzymając broń w rę- 
ku zawołał: 

„Precz z nim! Rzucić go na po- 
kład! 

Majtkowie usłuchali i zdziwiony 
Soraps przeleciał w powietrzu, by 
po chwili znaleść się znowu na 
pokładzie Mary Turner. Wziął to za 
doskonały żart i wywracał się z 
radością, poszczekując wesoło, w 
oczekiwaniu dalszej zabawy. Sięg- 
nął łapą Mika, który stał na po- 
kładzie i otrzymał w odpowiedzi 
ostre i groźne warknięcie. 

„Zdaje się, że będziemy mu- 
sieli wziąć go do naszego grona, 
co?” Daughtry, gładząc łagodnie 
dużą głowę szczeniaka, który przez 
kpa u polizał przyjaźnie jego 
rękę. 

Niema stewarda pierwszej kla- 
sy, któryby nie posiadał w nie- 
przeciętnym stopniu zdolności wy- 
konawczych. Dag Daughtry był 

rozkazał kapitan 

awiarnia - jadłodajnia 
Społ: ; 

Ze. Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech= 

Prosimy 0 przekonanie 

PCC ZCZKA, 

Czy zapisałeś się na członka 
оОР РР 

o ‚ 10р( 
па па)багаие,ог 
dogodnych skie 

eczna dawn. Pod- 

  

: ) $Каг 
Swierkowa 10--2, St. P. ppc a= 2 warunkach „' 
opo Ti —— ADMINISTRACJ- | Arę 
FOTOGRAF Peters] BiūNO Elekiro | Radjo- „Karjors Wiltakie i 

iej,Marjińskiej Fo” i ońska 3. ) tograji:poszukujepracy| (ACANICZNE I. Wajmana, m 
Powiadomić piśmiennie zić 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkirf“ 
M p»  Najstar. nicznych i  radjowych. у ! 

„Optyk Rakii sza lirnua teny konkurencyjne. nę 
w raju założ. w 1840 r. 

ych 

MEBLE: 3262 kujć 

jadalne, sypialne, salono;wrć 
we i gabinetowe, kreden 
sy, stoły, szafy, łóżka itde WO 
Wykwintne—Mocne—yrag, 
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śprzedaż na raty. „„ę 
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pierwszorzędnym stewardem.Umieś- IdY 
cił Starego Marynarza w bezpiecz- ych. 
nym zakątku, kazał Johnowi od- u w 
wiązać pozostałą łódkę i spuścić :2aS4 
ją na wodę, następnie posłał Kwa- ® 
Gue'a po resztę wody, jaka jeszcze p te! 
pozostała, Ah Moya zaś po osta- @ Ш 
tek zapasów żywności do špižar- lopc 
ni okrętowej. Ž 

Łódź z prawej burty, obciążo- Toba 
na ludźmi, zapasami i kuferkami eg. 
szybko odpływała od niebezpiecz- у 
nego punktu, jakim była Mary Tur- yta! 
ner. Oddaliła się jednak zaledwie '7AW 
o sto jardów, gdy wieloryb omi- Nacy 
nął statek, obrócił się w szalonym »odo 
pędzie i z całą szybkością o mało sk V 
nie trafił w łódkę. Podpłynął tak , za 
blisko, że wioślarze, siedzący po 3 
stronie napastnika upadli na wios- „do 
ła. Wzniesienie wody z jednej stro- 'zaw. 
ny, przychyliło łódź na s*onę ta 
przeciwną i nim wróciła „Ostej ta. 
nowagi woda zalała jej d; jakotež 
hikanta, wciąż z bronią !'nicznie M 
stał z wybranego dla siebie wygód" 
nego miejsca, lecz wstrząśnienie zęci: 
łodzi wywróciło go. W instynk- 4 
townym wysiłku, by zachować róv I ,% 

че 

nowagę puścił rewolwer, kto, || 

wpadł do morza. z _ 

a. P 
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