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B.URO TECHNICZNO - HANDLOWE 

' | A. KAWENOKI, Inżynier 
Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 10 47, 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 
w Kolonji: silniki ropowe Diesel'a od 6 km. na gaz 

, torfu i koksu od 10 Кт., lokomobile 
„Deutz“ 

i lokomotywy ropowe; 

„F. W. Hofmann“ 

„Humboldt“ 60 atm., 

„Miag“ 

I uzdrowienie 
Rząd poszedł niewątpliwie słusz- 

ną drogą, zapowiadając cały szereg 

kredytów dla spółdzielni. Nie po- 

winien tego zaniechać. Najlepszą 

formą pomocy tak potrzebnej Zie- 

miom Wschodnim, jest zasilenie 

kredytami organizacyj  spółdziel- 
czych. 

W ten sposób pominięta zosta- 
nie administracja nieprzygotowana 
do czynności gospodarczych, oraz 

| ieciesząca się zbytniem zaufaniem 
iejscowej ludności. Jednocześnie 
mocniona zostanie pozycja tak 

oralna jak i materjalna instytucyj 
spółdzielczych. Autorytet ich pod- 
niesie się, poparty tak jawnie 
autorytetem rządu. Ludność będzie 
zachęcona do wzmożenia pracy 
samopomocowej, nauczy się gospo” 
darzyć sama, słowem, skonsćliduje 
się wewnętrznie. 

Tembardziej więc ważnem było. 
by rozejrzenie się w stanie orga- 

‚ mizacyj spółdzielczych na Ziemiach 
Wschodnich. Czy są one istotnie 
organizacjami spółdzielczemi — czy 
są zdrowe? Pytanie, drastyczne i 
aktualne. 

Nie posiadam w tej chwili 
szystkich danych pod ręką. Zmu- 

szony więc jestem poprzestać na 
danych z własnej bezpośredniej 
obserwacji. Oto one: 

Niemała część spółdzielni stwo- 
rzona została i prowadzona jest 

/_ dla celów politycznych. Kto ciekaw 
faktów niech zbada spółdzielnie w 
pow. oszmiańskim.  Oczywistem 

, jest, że tego rodzaju instytucje ob- 
sadzone zostały przez ludzi nie- 
fachowych. Chodziło przecież w 
pierwszym rzędzie o kwalifikacje 
polityczne. Prowadzono więc gospo- 
darkę nieudolną i obliczoną na 
doraźny efekt. Efekt był, był i re- 
zultat polityczny. Potem już dano 
spółdzielniom spokojnie umrzeć, 
względnie umierać powoli. Spół- 
dzielnie zbankrutowały. To znaczy 
tyle, że włościanie, (którzy czasem 
i niedobór muszą pokrywać), stra- 
cili na długi czas zaufanie do 
przedsięwzięć spółdzielczych. 

Warto dodać, że spółdzielnie te- 
go typu z natury rzeczy rozwijały 
nikłą działalność handlową nato- 
miast żyły z kredytów rządowych, 
partyjnych, społecznych. Były więc 
kulą u nogi, pijawkami, a nie po- 
mocą. 

- Jestem sceptykiem i dlatego 
„4 dodam, že zabarwienie polityczne 
% nie było tu rzeczą najgorszą i ono 
| będzie na długo złem koniecznem. 
! Natomiast złem zbędnem był brak 

nadzoru ze strony kontrolnych or- 
ganów spółdzielczych. 

Idźmy dalej! Istnieją Spółdziel- 
nie niepolityczne. To ich nie o- 
czyszcza jeszcze, bo spotykamy 
wówczas niejednokrotnie jeszcze 
gorsze objawy. Spółdzielnia jest 
niepolityczna, ale zato jest prywa- 

  

z wilgotnego arzewa 

w Wrocławiu: traki ramowe (gatry), ma- 
szyny do wyrobu klepek i wszelkie inne | 

maszyny do obróbki drzewa; 
w Kolonii: turbogeneratory, patentowane kotły do 

3 kompresory, maszyny do wyrobu lodu | 
sztucznego i jadalnego, pompy i t. p. ‚ | 

(zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreźnie, „Kapler* w Berlinie, * | 
„Amme-Gisecke i Luther“ 

w Frankfurcie n/M.): wszelkie maszyny młyńskie, turbiny wodne, 
maszyny do wyrobu masy drzewnej, tektury i inne. 

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie i bezpłatnie. 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 

  

    
    
   
   
    

    

ssany | 

w Brunswigu, oraz „Greffenius” | 

3981-5 | 
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ONOLUZIEICZOŚCI. 
tnym interesem kliki lub rodziny. 
Cóż one robią? Obsadzają stano- 
wiska swoimi ludźmi, przeprowa- 

dzają wybory po swojej myśli, skła- 
dają sobie same sprawczdanie, sa- 
me siebie kontrolują, zyski są dzi- 
wnie małe. Po jakimś czasie zaba- 
wa w spółdzielczość jest już niepo- 
trzebna i zamiast szyldu spółdziel- 
ni, pojawia się prawdomówny szyld 
pana tego czy owego. Była to za- 
bawa popłatna, bo spółdzielnie są 
zwolnione od całego szeregu cięża- 
rów podatkowych. Kto znów po- 
trzebuje faktów niech się zaintere- 
suje spółdzielnią w Podbrodziu... 

Co się w takim wypadku dzieje 
z kredytami rządowemi? Są natu- 
ralnie wykorzystywane przedewszy- 
stkiem w interesach kliki i przyja- 
ciół klikil W ten sposób słuszna 
w zasadzie intencja rządu została 
„nieraz Spaczona, a ludność, znie- 
chęca się do idei spółdzielczości. 

Nie zbierałem tych faktów dla 

podważenia pięknej i pożytecznej 

zasady spółdzielczości. Na Ziemiach 
Wschodnich, gdzie świadomość spo- 
łeczna jest tak nikła, a pracy tak 
wiele — spółdzielczość jest jedyną 
drogą dla odciążenia rządu i od- 
budowy naszego kraju. Tem nie- 
mniej należy jasno i odważnie wy- 
razić w stosunku do organów re- 
wizyjnych spółdzielni życzenie, aby 
wzmocniły tę działalność, do której 
są powołane. Niech szerzej otwo- 
rzą drzwi dla nowych spółdzielni, 
niech je ściślej kontrolują, niech 
nie dopuszczają do wyborów przy 
pomocy spajania wyborców wódką. 

Często jednak organy rewizyj- 
ne są bezsilne. Dla przyjęcia do 
związku rewizyjnego spółdzielnia 
winna się wykazać 5.000 zł. kapi- 
tału udziałowego. Oczywiście, że 
wspomniane kliki celowo nie do- 
puszczają do utworzenia wymaga- 
nego kapitału! 

Na to jest jedna tylko rada — 
i do tego wniosku zmierzałem — 
aby z banków rządowych kredyty 
otrzymywały tylko spółdzielnie, na- 
leżące do związku rewizyjnego i 
na podstawie zaświadczenia związ- 
ku rewizyjnego o stanie organiza- 
cyjnym i materjalnym spółdzielni. 
Nie wolno przecież popierać fałszy- 
wych spółdzielców, uprawiających 
politykę prywatną i _ koteryjną. 
Zgodne ustalenie tych zasad mię- 
dzy związkami rewizyjnemi a rzą- 
dem przyczyni się do uzdrowienia 
spółdzielczości na Ziemiach Wschod- 
nich, a rządowi zagwarantuje celo- 
wą i uczciwą gospodarkę pieniędz- 
mi publicznemi. St. G. 

Uwadze Pań! 
Gustowne kapelusze damskie. 

Przyjmują się obstalunki i przeróbki 
Ceny najniższe. 

ul. Dąbrowskiego 7, m. 10. 3880 

  

Przed rokowaniami polsko-gowieckiemi. 
Dyplomatyczne śniadanie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj rano wyjechał po tygodniowym pobycie w Warszawie po- 
seł Polski w Moskwie min. Patek. 

Jak wiadomo, podczas pobytu p. Patka w Warszawie prowadzone 
były rozmowy, mające na celu rozpoczęcie pertraktacyj z Sowietami w 
sprawie zawarcia wzajemnego paktu gwarancyjnego. : 

Wczoraj t. j. w Ostatnim dniu tych rozmów min. Zaleski podej- 
mował w godzinach południowych śniadaniem posła sowieckiego w 
Warszawie p. Wojkowa i min. Patka. W śniadaniu tem wziął udział 
również pierwszy sekretarz legacyjny poselstwa sowieckiego p. Uljanow, 
dyrektor protokułu dyplomatycznego p. Przeździecki oraz naczelnik Wy- 
działu Wschodniego w M. S. Z. p. Hołówko. 

Konferencja w Belwederze. 

W godzinach wieczornych odbyła się w Belwederze 3-godzinna 
konferencja pod przewodnictwem p. Marszałka Piłsudskiego, z udziałem 
min. Zaleskiego i pos. Patka. : 

Na konferencji tej sprecyzowano ostatecznie nasze stanowisko w 
mających się rozpocząć rokowaniach. 

Co powiedział min. Patek. 

Min. Patek przed swym wyjazdem w rozmowie z dziennikarzami 
zaznaczył, iż wyjeżdża z powrotem do Moskwy celem dalszego konty- 
nuowania rozpoczętych poprzednio pertraktacyj o zawarcie paktu o nie- 
agresji, czyli t. zw. traktatu gwarancyjnego. 

„W Warszawie ustaliliśmy podstawowe zasady paktu, lecz pertrak- 
tacyj nie prowadziliśmy żadnych. Pertraktacje prowadzone będą jedynie 
w Moskwie". 

Co się tyczy również traktatu handlowego między obu państwami, 
to pos. Patek zaznacza, iż narazie prowadzone będą dalsze przygoto- 
Wania przedwstępne celem zebrania potrzebnego materjału. Powołana 
będzie specjalna komisja przygotowawcza dla zawarcia traktatu han- 
dlowego. 

Kiedy min. Zaleski pojedzie do Moskwy. 

We wczorajszych pismach stołecznych pojawiły się wiadomości w 
związku z mającemi się rozpocząć rokowaniami polsko sowieckiemi, ja- 
koby min. Zaleski miał wkrótce rewizytować p. Czyczerina w Moskwie. 
Informujemy się, iż sam fakt rewizyty nie podlega Oczywiście dyskusji, 
lecz rozmowy na temat rewizyty nie były dotychczas prowadzone przez 
zainteresowane czynniki. Trudno jęst wobec tego ustalić ostateczny ter- 
min wyjazdu min. Zaleskiego do Moskwy. 

Groźna sytuacja Chin. 
Armja południowa zagraża Pekinowi. 

LONDYN, 26. III. (Pat.) Do „Timesa* donoszą z Szanghaju, że 
zajęcie Nankinu przez wojska południowe pociągnie za sobą prawdo- 
podobnie upadek Czang-Tsun-Czangu, a jednocześnie umożliwi wojskom 
kantońskim posuwanie się w kierunku Tien-Tsinu i zagrożenie Pekino- 
wi. Przez to pozycja Czang-Tso-Lina w Mandżurji może być narażona 
na niebezpieczeństwo. 

Niepokojąca sytuacja. 

SZANGHAJ, 26.II1. (Pat), Wiadomości iskrowe potwierdzają 
pogłoskę, że położenie w górze rzeki Yang-Tse przybiera charak- 
ter niepokojący, powodując konieczność szybkiej ewakuacji reszty 
cudzoziemców. 

Dnia 24 b. m. 
w Czun-Kingu. 

Policja chińska ochrania domy cudzoziemców przed rabunka- 
mi, lecz wszyscy cudzoziemcy dla bezpieczeństwa schronili się na 
pokłady okrętów amerykańskich i angielskich. 

uzbrojone bandy zajęły koncesję cudzoziemską 

Interwencja kantońskiego min. spraw zagranicznych. 
SZANGHAJ, 26.111 (Pat). Kantoński minister spraw zagranicznych 

interwenjował u kantońskich władz wojskowych, ażeby wydały wszelkie 
zarządzenia ku uwolnieniu cudzoziemców, pozostałych dotychczas w 
Nankinie. 

Ostatni Europejczycy opuścili Nankin. 

LONDYN, 26.lll. (Pat). Według ostatnich depesz z Nankinu po- 
twierdza się wiadomość, że skutkiem energicznej postawy admirałów 
angielskiego i amerykańskiego i ich ultimatum, wystosowanego do do- 
wódcy wojsk kantońskich, władze wojskowe zezwoliły pozostałym 
w mieście cudzoziemcom na opuszczenie Nankinu. 

Ofiary terroru. 
SZANGHAJ, 26, III. (Pat.) Z Nankinu donoszą o nowych ofiarach terroru 

kantończyków. Zos'ali mianowicie zabici Hubert, naczelny zawiadowca portu w Nan- 
kinie, oraz pewien Amerykanin. Pozatem dwaj cudzoziemcy zostali zranieni. 

Położenie w Nankinie jest w dalszym ciągu naprężone. Wszyscy Amerykanie 
i Anglicy z wyjątkiem dwóch osób są już poza niebezpieczeństwem. 

Rokowania o zawieszeniu broni. 

PEKIN, 26.lll. (Pat). Potwierdza się wiadomość, że Czang-Tso- 
Lin pragnie nawiązać z umiarkowanym odlamem kantończyków ro- 
kowania w sprawie zawieszenia broni, pQ którem nastąpiłoby zawarcie 
pokoju. 

Żądania Japonii. 

TOKIO, 26.lll. (Pat). Przedstawiciele Japonji w Szanghaju zostali 
upoważnieni do zażądania od naczelnego wodza wojsk południowych 
udzielenia gwarancji bezpieczeństwa życia i mienia obywateli japońskich 
i odszkodowania za straty poniesione w Nankinie. 

Ewentualne rokowania mają. być prowadzone wspólnie z. przedsta- 
wicielami Anglji i Stanów Zjednoczonych. 

jących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelow 
rai la IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być p 

w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
е о 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 
rzez administrację dowolnie zmieniane. 
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| OD DZIŚ 
| w restauracji „St. GGORGKS" 

przygrywać będzie kwartet podczas obi: du od gocz. 2.30 do 4.30 popoł. 

WIECZOREM od godz. 11-ej koncertować będzie 
znakomity zespół SHINE-BA ND. 3964 
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Marszałek Piłsudski dziękuje za życzenia, 
Marszałek Józef Piłsudski serdecznie dziękuje wszystkim tym, 

którzy w dniu Jego imienin złożyli życzenia osobiście, listownie 
lub telegraficznie. 

W sejmie pustka. 
(Tel od wł. kor. z Warszawy). 

Powrót członków komisji arbitrażowej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Po zamknięciu sesji Sejmu i Członkowie ministerjalnej ko” Senatu zapanowała w gmachu sej- 
mowym pustka, Pracuje jedynie 
kancelarja Sejmu oraz niektóre 

misji arbitrażowej dla ziikwidowa- 
nia zatargu w przemyśle włókien- 
niczym powrócili wczoraj z Łodzi sekretarjaty klubów poselskich. 

Natomiast ożywiona praca wre 
około wykonania przyszłego hote- 
lu poselskiego oraz nowego gma- 
chu sejmowego. 

Poseł finlandzki | charge - d'afaires 
norweski u marszałka Rataja, 

(Telejon. od wł. kor. z Warszawy), 

do Warszawy o godz. 7 wiecz. 
Wyrok komisji spodziewany 

jest dziś lub w nadchodzący po- 
niedziałek. 

Wymiana dokumentów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzący poniedziałek 
nastąpi w gmachu Ministerstwa 

Poseł Finlandji w Warszawie p. Spraw Zagranicznych wymiana do- 
Prokope oraz norweski charge kumentów ratyfikacyjnych traktatu 
d'affaires Detjef, złożyli wczoraj arbitrażowego między Polską a 
wizytę marsz. Ratajowi, podczas Szwecją. 
której dziękowali za przeprowadzo- Wymiany z naszej strony do 
ną onegdaj przez Sejm ratyfikację kona min. Zaleski, ze strony Szwe 
układów z Finlandją i Norwegją. cji poseł szwedzki w Warszawie. 

EE ccc 

: Ustąpienie p. Steczkowskiego. - — 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Informujemy się, iż prezes Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa 
Krajowego p. Steczkowski zgłosił ustąpienie ze swego stanowiska. 

Wśród kandydatów na następcę p. Steczkowskiego wymienia się 
w pierwszym rzędzie obecnego w.-prezesa Izby Nadzorczej Banku Gosp. 
Kraj. p. Ostrowskiego, który byłby chętnie widziany na tem stanowi- 
sku przez pewne wysokie czynniki państwowe, oraz b. ministra skarbu 
p. Klarnera, b. ministra pracy p. lwanowskiego, b. ministra skarbu 
p. Michalskiego oraz pos. Byrkę. 

Pewnego rodzaju sensację wywołał fakt, że wśród kandydatów na 
następcę po p. Steczkowskim wysuwa się z pewnych stron osobę obec- 
nego ministra sprawiedliwości p. Meysztowicza. 

Jak wiadomo, p. Meysztowicz był swego czasu prezesem Banku 
Ziemskiego w Wilnie. Wiadomość ta Świadczy o tem, iż na stanowi- 
sku ministra sprawiedliwości zaszłaby zmiana. Wiadomość tę jednakże 
należy traktować z rezerwą. 

Sprawa następcy p. Steczkowskiego ma być zdecydowana na 
jednem z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. 

cy 

łarada W sprawie ustaw samorzą: 
dowych. 

(Tel. od wł. kor. g Warszawy). 

Wczoraj przed południem odbyła 
się u marszałka Sejmu narada w 
sprawach ustaw samorządowych, 
w której wzięło udział trzech refe- 
rentów projektów samorządowych: 
dr. Putek (wieś), Jaworowski (mia- 
sto) i Kozłowski (powiat). 

Narada doprowadziła do spre- 
cyzowania spornych kwestyj i za- 
kończyła się porozumieniem, któ- 
rego wyniki zostaną przedstawione 
podkomisji, względnie komisji ad- 
ministracyjnej natychmiast po o- 
twarciu sesji nadzwyczajnej. 

Stronnictwa, które doprowadziły 
do porozumienia, będą się starały, 
ażeby Izba zatwierdziła projekt sa- 
morządowy w szybkiem tempie. 
Gdyby zwołanie sesji nadzwyczajnej 
doznawało zwłoki, stronnictwa 
wspomniane spowodują zgłoszenie 
wniosku w myśl postanowień kon- 
stytucji o zwołaniu sesji przez Pre- 
zydenta Rzplitej. Potrzebna do tego 
ilość podpisów na wniosku jest 
zapewniona. 

Dla ostatecznej redakcji przepi- 
sów, co do których nastąpiło po- 
rozumienie, odbędzie się konferen- 
cja u marsz. Rataja w dniu 1 kwie- 
tnia. 

Umowa kolejowa z Niemcami. 
WARSZAWA, 26. Ill. (Pat.) Dzi- 

siaj podpisana została w Minister- 
stwie Komunikacji umowa polsko- 

   

niemiecka o ułatwieniach w mię- 
dzynarodowym ruchu kolejowym 
na linji kolejowej Firchau-Chojnice- 
Tczew-Marienburg. 

Umowa ta przewiduje specjalne 
ułatwienie zarówno w dziedzinie 
celnej, jak i paszportowej dla mię- 
dzynarodowego ruchu pomiędzy 
Europą Zachodnią z jednej strony 
a Europą Wschodnią i Dalekim 
Wschodem z drugiej, i ulepsza są- 
siedzką komunikację kolejową mię- 
dzy Polską, Gdańskiem i Niemcami. 

Umowa ta po jej ratyfikowaniu 
w zwykłej drodze stworzy podsta- 
wę do podjęcia bezpośredniej ko- 
munikacji kolejowej pomiędzy Pa- 
ryżem, Calais i Ostendą, a Pekinem 
i Tokio na Berlin, Rygę, Moskwę, 
obok komunikacji przez Warszawę- 
Stołpce- Moskwę. 

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. 

Do sprzedania 

Farbowanie Yra 
Pralnia chemiczna 

Ceny dostępne. ; 

Dekatyzowanie 
po 20 gr. za mtr. sukna 

E. Szapiro, N 

  

  

  

kontuar sklepowy. 
Ul. Wileńska 12—5a 

    

  

      

   

  

   

  

| 
396! | 

   



2 

Po wzieciu 
Juž od kilku tygodni sytuacja 

w Chinach stała się dla wojsk 
szanghajskich prawie beznadziejną. 
Ostatnie wiadomości O zajęciu 
Szanghaju przez wojska kantof- 
skie nie wstrząsnęły opinją Świata 
w dostatecznym stopniu — były 
przygotowane zwycięskim pocho- 
dem nacjonalistycznych wojsk gen. 
Pao - Tsan - Czenga, wspieranego 
przez Sowiety. 

Z.S.S.R. w ciągu ostatniego 
roku, porzuciwszy na razie plany 
zrewolucjonizowania zachodu Eu- 
ropy, zwrócił się w kierunku Da- 
lekiego Wschodu, znajdując tam 
podatne podłoże do  zaszczepia- 
nia swej doktryny. Ten zwrot po- 
dyktowany został  przedewszyst- 
kiem chęcią zaszachowania Anglii 
Trwający od kilku lat zatarg an- 
gielsko-sowiecki, mający głębokie 
podłoże w stałej kolizji interesów 
obu państw, znajduje właśnie swój 
wyraz na Dalekim Wschodzie, w 
Chinach. 

Ażeby zrozumieć istotę zagad- 
nienia chińskiego, trzeba zapoznać 
się z przedziwną strukturą poli- 
tyczną tego olbrzymiego państwa. 
Chiny dzielą się na szereg pro- 
wincyj  etnograficznie, językowo 
kulturalnie różnych. Dochodzi do 
tego, że na tych olbrzymich prze- 
strzeniach, równających się po- 
wierzchni całej Europy, dwaj 
mieszkańcy nie potrafią się poro- 
zumieć, — stąd każda prowincja, 
szczególnie przy dzisiejszym zróż- 
niczkowaniu  politycznem, uważa 
się za zupełnie autonomiczną jed- 
nostkę, za odrębne niemal pań- 
stwo. Każda z nich usiłuje za- 
władnąć wielkiemi centrami hand- 
lowemi i stolicą Chin—Pekinem. 

Są one zbyt słabe, by mogły 
stanąć z bronią w ręku wobec 
przeciwników, szukają więc: sobie 
chętnych protektorów wśród mo- 
carstw europejskich, które poświę- 
cają olbrzymie sumy na popiera- 
nie ambitnych planów generałów 
chińskich. Wzamian za to otrzymu- 
ją one daleko idące propozycje, w 
razie powodzenia akcji. 

Do roku 1924 Anglja posiada- 
ła przemożny wpływ na rozwój 
stosunków chińskich. Jej koncesje 
oparte były zdawało się o grani- 
towy blok. Coraz się silniej i pew- 
niej czuła na gruncie chińskim, — 
wspierając jedną, to drugą stronę. 
Ekspansji politycznej i handlowej 
Anglików stanęła wpoprzek šwiet- 
nie zorganizowana propaganda ko- 
munistyczna. W ciągu kilkunastu 

_„ — miesięcy wydano miljony rubli — 
lecz praca uwieńczona została po- 
myślnym skutkiem. Zbudziła po- 
łudniowe Chiny, rozpętała najdzik- 
Szy nacjonalizm, przejawiający się 
głównie w nienawiści do przyby- 
szów europejskich. 

„Chiny dla Chińczyków* — oto 
zawołanie, w którem streszcza się 
polityczne credo rządu kantońskie- 
go, nacjonalistycznych Chin połud- 
niowych. Anglja, jako najbardziej 
zagrożona w swych interesach, 
siłą rzeczy musiała popierać rząd 
północny, jakkolwiek oficjalnie wy” 
pierała się tego. Londyński For- 
reign Office w ostatnich miesiącach 
coraz niespokojniej patrzył na 

Dogi nowego teatru. 
(Zpowodu „Snu” F. Kruszewskiej 

w Reducie). 
Zapewne, zapewne „Sen* Kru- 

szewskiej posiada niemało naiwno- 
ści. Wolno nawet przypuszczać, że 
pomysł pierwotny był już b. ba- 
nalny. Dziewczynka— może królew- 
na z bajki—wybiera się w podróż, 
aby obudzić legendarnego księcia. 
"Obudzony książę zbawi naród. Po 
drodze przechodzi siedem gór i 
siedem rzek, tu nazwane „doma- 
mi“, „bramą“ i t. p. Šlady tej kon- 
cepcji pozostały w złotym dukacie 
ofiarowanym przez „czarodzieja” i 
wreszcie krzyżyku, który pozwoli 
dziewczynce przebyćjstraszne wrota. 
Ale z tego pomysłu zostały tyl- 
ko nikłe ślady w pierwszych ob- 
razach. 

Co w rozwoju akcji wysunęło 
się na plan pierwszy? Forma tea- 
tralna. Banały baśniowe odpadły, 

"w autorce obudził się niezawodny 
instynkt teatralny. Może ktoś na- 
zwać formę teatralną Kruszewskiej 
pościgiem za efektem czysto zew- 
nętrznym. Może ktoś pokpiwać z 
umarłego, który w cylindrze i z pa- 

" pierosem w ustach idzie za włas- 
nym pogrzebem. Ale jednocześnie 
zaprzeczyć nie może, że ta właśnie 
scena, łamiąc nasze konwencje ży- 
ciowe, mieszając momenty tra- 
giczne z momentami groteskowe- 
mi wywołuje już nie efekt — ale 
wręcz uczucie metafizyczne. Łat- 
wo byłoby przytem wskazać na 
wielu przykładach, że uczucie rne- 
tafizyczne w teatrze  najczęściel 
powstaje dzięki tricowemu — паро- 

  

Szanghaju. 
bieg wypadków w państwie żółte- 
go smoka. Klęska rządu północ- 
nego zagrażać zaczęła już nietyl- 
ko interesom angielskim, ale i ży- 
ciu obywateli angielskich w kon- 
cesji szanghajskiej. 

Szanghaj wysunął się dzięki 
specjalnym warunkom na czoło 
handlu zagranicznego. Prócz dziel- 
nicy chińskiej znajdują się jeszcze 
w Szarghaju dzielnice: angielska, 
francuska i inne, zamieszkałe przez 
obywateli państw europejskich, 
gdzie mieszczą się biura i składy 
firm handlowych. Nic więc dziw- 
nego, że państwa europejskie wy- 
słały, celem obrony mienia i życia 
swych obywateli, zbrojne oddziały, 
które mają wobec atakujących 
wojsk południowych zająć postawę 
defenzywną, polegającą na obronie 
terytorjum europejskiego. Jak do- 
noszą ostatnie depesze, między 
wojskami chińskiemi a oddziałami 
europejskiemi doszło już do starcia. 

Najważniejszem zagadnieniem 
jest obecnie rozwiązanie tego o- 
statniego aktu dramatu chińskiego. 
Jest ich dwa. Albo weźmie górę 
skrajnie nacjonalistyczna grupa po- 
łudniowych Chin i w tym wypad- 
ku rząd cofnie wszystkie koncesje 
Anglji i państwom europejskim w 
myśl swego naczelnego hasła: 
„Chiny dla Chińczyków", — albo 
pozostanie status quo ante z du- 
żemi zastrzeżeniami i ustępstwami 
na rzecz nowych władców. W 
drugim wypadku będzie to tylko 
wstęp do systematycznego usuwa- 
nia się Chin z pod wpływów eu- 
ropejskich, tym więcej, že ušwia- 
domienie, raz rozpoczęte, iść bę- 
dzie w zawrotnym tempie naprzód. 

Tercium non datur! 
T. J. Rolicki. 

Prawda o ułodówe w więzieniu 
nowogródzkie. 

WARSZAWA, 26.il1 (Pat.) Wo- 
bec pojawienia się w ostatnich cza- 
sach w prasie nieścisłych wiado- 
mości, dotyczących głodówki w 
więzieniu w Nowogródku, Mini- 

- sterstwo Sprawiedliwości komuni- 
kuje co następuje: 

W dniu 13 b. m. 63 więżniów 
umieszczonych w więzieniu nowo- 
gródzkiem za przestępstwa anty- 
państwowe  wszczęło głodówkę, 
którą następnego dnia więźniowie 
ci samorzutnie zlikwidowali, jako 
bezpodstawną, nie wysuwając żad- 
nych postulatów. A 

Jedynym powodem wszczęcia 
głodówki była pogłoska o rzeko- 
mem pobiciu przez urzędnika po- 
licyjnego jednego z więźniów, z 
którym wymienieni. na wstępie 
więźniowie styczności nie mieli i 
któremu mylnie przypisywali ob- 
łęd. Więzień ów nie jest wcale 
warjatem i jest zdrów. W więzie- 
niu nowogródzkieni panował i pa- 
nuje zupełny spokój. 

[ER TNT TI AST TAMSTA 

Poszukuję posady 
rządcy domu 

tylko za mieszkanie. Oferty do 
Adm. „Kurį. Wil.* pod A. W. 3924 

zór lekceważeniu įszablonu  žycio- 
wego. Trzeba koniecznie dla wy- 
chylenia się w Świat irracjonalny 
odwrócić podszewką tę logikę na 
codzień. Postąpiła tak Kruszewska 
i miała rację, 

Mimowoli nasuwa się porów- 
nanie z St. I. Witkiewiczem. Ale 
tam jest trochę inaczej. Witkiewicz 
daje nam Świat realny i nagle ka- 
że tym realistycznym bohaterom 
umierać i zmartwychwstawać, pa- 
radować z własną głową pod pa- 
chą i t.d. Widziałem swojego cza- 
su rysunek Ludwika XVI, który 
schodzi z gilotyny niosąc własną 
głową. Wyznam, że nie pobudzało 
to do śmiechu. No, ale wszelkie 
szaleństwa wybacza się w końcu 
po dwustu latach. Otóż Kruszew- 
ska nie posuwa się tak daleko, jak 
Witkiewicz. To wszystko jest prze- 
cież snem i wszelkie ekstrawagan- 
cje zaliczy się na rachunek nielo- 
gicznego z ratury rzeczy snu. Sło- 
wem Kruszewska dała, jakby po- 
wiedział Szkłowski, motywację i 
tem uspokoiła, czy uśpiła nasz 
zdrowy rozsądek. 

Po tem stanowczem cięciu na- 
stępne obrazy „Snu” mogą już 
być traktowane czysto teatralnie. 

Co to znaczy? Tylko tyle, że 
po zaaplikowaniu motywacji autor 
pozwala sobie na tworzenie scen, 
które będą działać na „wyzwploną” 
wyobraźnię samym niejako gestem 
i obrazem. Wszystko nierealne, 
wszystko odbite w niezmiernie po- 
większającem zwierciadle, skonden- 
sowane do maximum, wszystko w 
rytmie szybkim i oparte na kon- 
trastach. Więc jakieś biuro, w któ- 
rem potworni buhałterzy z fana- 

КК КЕМ WILENSKI 

Estonja a paki 0 niedgreci 
Oświadczenie estońskiego ministra spraw zagranicznych. 

TALLIN, 26. III. (Pat.) W komisji 
minister spraw zagranicznych Ackel zaprzeczył wiadomości 

spraw zagranicznych Sejmu 
podanej w 

prasie zagranicznej, jakoby Estonja miała stracić zainteresowanie do 
traktatu o nieagresji, jednakże oświadczył, że Estonja zgodzi się na taki 
tylko traktat, któryby uczynił zadość legalnym dążeniom obu stron. 

Estonja nie zgodzi się nigdy na podpisanie traktatu, któryby krę- 
pował w czemkolwiek jej swobodę działań politycznych lub tež naru- 
szał prawa i zobowiązania jej, jako członka Ligi Narodów. 

Rokowania między Estonją a Związkiem Sowietów trwają nadal, 
lecz obecnie wyłoniły się nowe trudności w związku z oświadczeniem 
delegata Sowietów Piotrowskiego, który zaznaczył, że Moskwa nie bę- 
dzie mogła przyjąć ani jednego z artykułów, parafowanych w Rydze. 

Jeżeli oświadczenie to dotyczy również Tallinu, to, jak zaznaczył 
minister, Estonja i Łotwa «będą musiały ponownie wejść na wspólną 
drogę dla przezwyciężenia powstających stąd trudności. 

  

Dalsza likwidacja afery komu- 
nistycznej w Warszawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Likwidacja wielkiej afery komunistycznej, o której wczoraj poda- 
waliśmy, trwa w dalszym ciągu. 

Policja polityczna przeprowadziła wczoraj cały szereg rewizyj u wy- 
bitnych członków partji komunistycznej. Podczas tych rewizyj areszto- 
wano między innymi niebezpiecznego komunistę członka lubelskiego 
okręgowego komitetu robotniczego niejakiego Jakóba Pidlera, który po 
ucieczce z więzienia w Lublinie, dłuższy czas ukrywał się przed władza- 
mi policyjnemi. Po aresztowaniu Eugenjusza Przybyszewskiego w mie- 
szkaniu jego przy ul. Kruczej zarządzono Ścisły nadzór. 

Wkrótce też do drzwi tego mieszkania zapukał znany członek ko- 
munistyczny Stefan Purman. Purman jest rodzonym bratem i jednym 
z najbliższych współpracowników zbiegłego z więzienia na Pawiaku wy- 
bitnego członka komitetu centralnego Kom. Partji Polskiej Jana Purma- 
na. Oczywiście Stefan Purman niezwłocznie został aresztowany. 

Przeprowadzone w rozmaitych punktach miasta rewizje wykryły 
olbrzymie archiwum, zawierające cały szereg kompromitujących doku- 
mentów. Archiwum było genjalnie poukrywane za obrazami, w donicz- 
kach z kwiatami, wydrążeniach w nogach od stółów i krzeseł i t. d. 

Dalsze rewizje w toku. 

Konflikt o Albanię. 
Mussolini zgadza się na międzynarodową komisję. 

LONDYN, 26.111 (Pat.) Korespondent dyplomatyczny „Daily Tele- 
graph* donosi, że Mussolini wyraził swą zgodę na utworzenie komisji 
międzynarodowej, złożonej -z rzeczoznawców wojskowych dla zbadania 
położenia na granicy jugosłowiańsko- albańskiej. 

  

Nowi kawalerowie orderu „Odrodze- 
nia Polski". 

Wezoraj przed południem odby- 
ła się w Ministerstwie Skarbu uro- 
czystość wręczenia oznak i dyplo- 
mów orderu Odrodzenia Polski. 

P. minister skarbu Czókhowicz, 
w towarzystwie w.-ministra Góry 
oraz dyrektorów departamentu p.p. 
Ptaszyńskiego i Barańskiego,  ude- 
korował Krzyżem Komandorskim 
Odrodzenia Polski dyrektora Banku 
Zjedn. Ziem Polskich dr. Henryka 
Kadena. Następnie w obecności 
w.ministra Góry i wszystkich dy- 
rektorów departamentu p. minister 
Czechowicz udekorował p.p. dyrek- 
tora departamentu Wilhelma Tur- 
teltauba, prezesa Izby Skarbowej w 
Lublinie dr. Edwarda Tomkiewicza, 
naczelników wydziałów: Broniew- 
skiego, Jagieiskiego, Podczaskiego, 
oraz inspektora ministerjalnego p. 

Migdała. : 

tycznym uporem  recytują szeregi 
cyfr. Gdy kurtyna się podnosi i 
widzimy dwa rzędy stołów, usta- 
wionych pochyło, nad niemi bu- 
halterzy z Ogromnemi piórami, 
brzęczący kolumny liczb — rozu- 
miemy bez komentarzy kontrast 
między naiwną wiarą dziewczynki, 
a tem niesamowitem panoptikum 
zdrowego rozsądku. Później przy- 
chodzi zresztą komentarz literacki, 
gdy buhalterowi, mnożącemu Pol- 
skę przez x kilogramów kamienia 
odpowiada dziewczynka jednym о- 
krzykiem: jak oni to liczą! 

Dla tej jednej chociażby sceny 
sztuka zasłużyła na wystawienie. 
Ale tu przychodzą znawcy, którzy 
radziby wszystko odebrać sztuce, a 
wszystko przypisywać inscenizacji. 
Ci sami znawcy niesłychanie prze- 
cież cenią tekst literacki, a nagle 
tu są skłonniprzyznać zasługę tak 
doskonałego przedstawienia teatro- 
wi. Niech się więc ci panowie po- 
rozumieją naprzód ze sobą— wtedy 
rozpoczniemy dyskusję. 

Tym nieznawcom, którzy bezpo- 
średnio reagowali na teatralne wa- 
lory teatralnej sztuki, należy się 
jednak drobne wyjaśnienie. Otóż 
sądzić należy, że w tej chwili teatr 
współczesny odbywa powolną dro- 
gę wstecz do źródeł teatru. Do tej 
epoki, gdy sztuka teatralna była 
więcej widowiskiem niż dziełem li- 
terackiem. Autor kreślił figury, łą- 
czył je węzłem intrygi, wyprowa- 
dzał jakiś morał (idea) reszta była 
widowiskiem, który tworzyli akto- 
rzy. Zwolna tekst rozrastał się 
i komplikował, wysuwał przed ram- 

pę, zagłuszał gest i rytmiczne źró- 
dło teatru, aż aktor stał się niemal 

  

Wyływy 2 podaików i monopoli. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Według: dotychczasowego zesta- 
wienia wpływów z podatków i mo- 
nopoli państwowych w drugiej de- 

„kadzie marca w porównaniu z 
pierwszą dekadą miesiąca vkazuje 
się znaczny wzrost, bo wynoszący 
4.4 miij. zł. 

W porównaniu do drugiej de- 
kady lutego wzrost wynosi 6.3 milj. 
zł. Wpływy w drugiej dekadzie mar- 
ca wynoszą 52.5 milj. zł, a mia- 
nowicie: podatków bezpośrednich 
wraz z podatkiem majątkowym 20 
milj. zł.. podatków bezpośrednich 
4.8 milj. ceł 7.6, opłat stemplo- 
wych 4.2, monopoli państwowych 
12.8 milj. zł. 3 

Już obecnie w stosunku pro- 
centowym do kwoty preliminowa- 
nej na pierwszy kwartał 1927 r. 
wpływy osiągnęły od 93 proc. do 

recytatorem. ` 
Powiedziatem, že cofamy się do 

źródeł teatru. Istotnie tekst literac- 
ki zwęża się niejako, tam autor 
zaczyna widzieć teatr zamiast pi- 
sać dla niego. Dla takiego autora 
egzemplarz pisany jest tylko częścią 
sztuki, on pragnie być reżyserem i 
aktorem, a już bezwątpienia insce- 
nizatorem. Nie znaczy to, że pisa- 
nie podobnych tekstów jest łatwiej- 
sze, albo mniej wartościowe. Wręcz 
przeciwnie: wielomówność, gład- 
kość, czy poetyczność wysłowienia, 
głębia treściowa, lub psychologiczna 
monologu, nie zasłoni teraz bra- 
ków sztuki teatralnej. 

Ludzie muszą być mocno i jed- 
nym rzutem postawieni na nogi, 
idea jasna i wyrażona jaknajplasty- 
czniej przez sytuację, trzeba tym 
zmysłem, który jest właśnie zmy- 
słem teatralnym czuć rytm zespołu, 
no i trzeba mieć „trochę* wyobra- 
žni ...nieliterackiej. 

„Sen* Kruszewskiej w paru о- 
brazach ma wiele, nawet dużo z 
cech tego teatru. Świadomie, czy 
podświadomie znajduje się więc 
na drodze do nowego teatru. Dla- 
tego zamiast sceptycyzmu należy 
mu się gorące, szczere podanie 
dłoni. 

Nie chciałbym wkraczać na te- 
ren kolegi Łopalewskiego, który 
tym uwagom udzielił gościny, Więc 
o „Reducie'* powiem tylko tyle, że 
to jej piękny wysiłek zmusił mnie 
do porzucenia na chwilę spraw in- 
nego zupełnie rodzaju... A to dla 
mnie osobiście było niespodzian- 
ką i rzadką przyjemnością, za co 
wdzięczny jestem Reducie, | 

St. K. Gacki, 

Życie białoruskie. 
Obchód święta narodowego. 

W piątek 25 b. m. o godz. 7T-ej 
wieczór odbyła się w sali „Geor- 
ge'a“ uroczysta akademja, celem 
uczczenia dziesiątej racznicy ogło- 
szenia niezależności Białejrusi. 

Akademię zagaił pos. Jaremicz, 
w krótkiem przemówieniu charak- 
teryzując znaczenie aktu 25 marca 
1918 r. w ruchu odrodzeńczym naro- 
du białoruskiego. 

Zkolei głos zabrał pos. Ro- 
gula który w dłuższym referacie 
przedstawił historyczne podłoże 
ruchu białoruskiego, Zdaniem refe- 
renta na pojęcie państwa składają 
się trzy czynniki: naród, terytorjum 
i władza. Dwa pierwsze istniały od 
wieków, trzeci zaś zawdzięczają 
Białorusini aktowi25 marca 1918 r. 
kiedy tó Rada Białoruskiej Res- 
publiki w Mińsku, wyłoniona przez 
Ogólnobiałoruski Zjazd w Mińsku 
w 1917 r. proklamowała wolną i 
niezależną Respublikę  Białoruską. 
Wprawdzie dalsze wypadki nie po- 
zwoliły utrzymać suwerenności mło- 
dej Respubliki, jednakowoż akt 
ten pozostanie dla białoruskiego 
narodu źródłem energji w pracy 
nad osiągnięciem ideałów narodo- 
wych, w pierwszym zaś rzędzie 
wolnego i niezależnego państwa 
białoruskiego. 

W dalszym ciągu zabierali głos 
p. K. Welecki w imieniu społe- 
czeństwa litewskiego, podkreślając 
konieczność współpracy dwóch bra- 
tnich narodów i życząc Białorusi- 
nom osiągnięcia tego ideału, jaki 
zdobył sobie naród litewski w po- 
staci niezależnego państwa. 

Od polskiego społeczeństwa 
przemawiali p. Mickiewicz, p. pos. 
Helman i od demokracji wileńskiej 
p. mec. W. Abramowicz. Szczegól- 
nie piękne przemówienie p. Abra- 
mowicza było przyjęte owacyjnemi 
oklaskami przez licznie zgroma- 
dzonych gości. 

Po wysłuchaniu przemówień 
pos. Jaremicz odczytał szereg de- 
pesz przysłanych od przedstawicie- 
li Kl. Ukraińskiego, Kl. Żydow- 
skiego w Sejmie i szeregu sympa- 
tyków ruchu białoruskiego. Ostat- 
"ni zabrał głos p. dr. Janko Stan- 
kiewicz, który w krótkiem, lecz sil- 
nem przemówieniu nawoływał szcze- 
gólniej młodzież białoruską, do 
twórczej pozytywnej pracy. W pra- 
cy tej, mówił mówca, leży najlep- 
sze i najgłębsze uczczenie aktu 25 
marca 1918 r. 

Drugą część akademii wypełni- 
ły popisy chóru białoruskiego 
oraz solowe z CAŁ śpiewackie. 

Uroczystość zakończyła herbat- 
ka towarzyska, przy której w mi- 
łym nastroju spędzono czas do 
późna w nocy. W. 

    

111 proc. kwoty preliminowanej, z 
wyjątkiem podatku majątkowego, 
który wpłynął tylko w 65 proc. 
kwoty preliminowanej. 

Zalład introligatorski „KORWIN* 
Wilno, Tatarska 19 m. 6, róg Ludwisarskiej 

przyjmuje wszelkie roboty intro- 
ligatorskie i drukarskie. 

CENY KONKURENCYJNE. 

Teatr Polski. 
Nina, sztuka w 4-ch aktach 

J. Kampfa. 

  

Nie bardzo się orjentuję poco 
ten ciężkawy i przewlekły elaborat 
mózgowy, wywleczono z zakurzo- 
nych rekwizytów teatralnych, kędy 
bodaj że już od lat.siedmiu prze- 
bywa, a siedem lat dla sztuki, to 
wiek sędziwy. Kampf, z pochodze- 
nia żyd krakowski, piszący tak jak 
i obecny poznański (Lavoir) po 
francusku, miał swą epokę powo- 
dzenia, dzięki łatwemu sentymen- 
talizmowi jaki wplatał w swe sztu- 
ki rewolucyjne i psychologiczne, 
dość naogół rozwlekłe. 

Nina pławi się w ckliwej de- 
klamacji na temat doprawdy nie 
nowy i dziś, nie tyle nieaktualny 
w założeniu, bowiem po wsze cza- 
sy zdarzało się, że poczciwych i 
naiwnych mężów zdradzały żony z 
ich najlepszymi przyjaciółmi, ale 
nie współczesny w sposobie ujmo- 
wania kwestji. 

Tak jak w wyższych o całe 
niebo napięciem dramatycznem i 
fatalizmem grzechu dramatach 
Przybyszewskiego, tak i w Ninie 
Kampfa, pokolenie, które przeżyło 
wojnę i dowiedziało się za co warto 
dawać życie, nie może współczuć, 
ani takim metodom usuwania ry- 
wala, ani usuwaniem siebie, dla 
dogodzenia miłości kobiecej. Każ- 
demy człowiekowi współczesnemu, 
który o wiele ważniejsze ma spra- 
wy na głowie, niż roztrząsanie pod 
kątem tragedji, do kogo ma nale- 
żeć jakieś, choćby najmilsze ko- 
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Milo w życi Polski 
(Odczyt prof. Modelskiego, ostatni 
z regjonalnego cyklu wykł. powsz. 

9.13). ‘ 

Odczyt ten możnaby zatytuło- 
wać także i — „Dzieje wpływów 
kultury polskiej na ziemiach W. 
Księstwa Litewskiego". Prof. Mo- 
delski przytoczył mnóstwo dowo- 
dów znakomicie zbijających twier- 
dzenia zapamiętałych germanofilów 
kowieńskich o jakiejkolwiek „,po- 
lonizacji'* sztucznej tych ziem, któ- 
re aż do ostatnich dni Rzeczypo- 
spolitej przedrozbiorowej jak oka 
w głowie strzegły swej odrębności | 
pod każdym względem. Wszelkie 
próby obsadzania jakiegokolwiek 
stanowiska przez ludzi z Korony 
napotykały niepokonany opór ele- 
mentów miejscowych. Tak było » 
m. inn. z zakonnikami polskimi w 
Wilnie w wieku XVl ym, których 
tu dotkliwie prześladowano, że sko- 
rzystali z pierwszej okazji, aby 
wrócić do kraju. 
Podobnie protestowano żywo prze- 

ciw nominacji Jabłonowskiego na 
wojewodę nowogródzkiego w w. 
XVII-ym albo Trembeckiego na 
stanowisko rektora  Akademji w 
końcu XVIll-go. A jednak Wilno 
było i jest jednem z najbardziej 
polskich miast Rzeczypospolitej. 
Patrjotyzm jego niejednokrotnie 
przewyżsża  patrjotyzm tamtych. 
„Polonizowalo“ się samo. 

Polskošė Wilna stała się z cza- 
sem faktem, którego już nic zmie- 
nić potem nie mogło, ani straszli- 
we najazdy wroga, ani jego okrut- 
na, wiekowa niewola. Wiedział on 
o tem dobrze, dowodzi tego cho- 
ciażby charakterystyczna nienawiść 
Mikołaja I do Wilna, jako miasta 
o żywej kulturze polskiej. 

Nie ostałoby się Wielkie Księ- 
stwo Litewskie pod naporem dwóch 
wrażych fal—krzyżackiej i moskiew- 
skiej—bez pomocy Polski. Świetny 
swój rozkwit kulturalny i ekono- 
miczny Wilno zawdzięcza kulturze 
polskiej. To, co najpiękniejszego 
jest w tem mieście z dzieł rąk 
ludzkich, niezatartym tego jest zna- 
kiem. To jest Polska w Wilnie. 

Od 1386 roku przez wieki XV. 
XVI, XVII i XVIII-y pada siew 
glebę urodzajną przez wszyst 
lata chwały czy klęsk Najjaśniejsąjk 
Rzplitej, aż w dniach niewoli wze- 
szedł plon. Wtedy jest Wilno w 
Polsce, jest jego olbrzymia rola 
w życiu narodu polskiego. 

ie adnawiajei 
idkciom waszym E 

O 

i 
koniecznych soli mineralnych. 

Dajcie im ich ulubiony 
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We wszystkich aptekach 
i drogerjach. 3977 

bieciątko, każdemu nowemu czlo- 
'wiekowi powojennemu, przychodzi 
na myśl: 'co tu tak długo gadać 
(p:zez 4-ry akty) kiedy tu niema 
o czem mówić! Ogromnie poniża 
godność mężczyzn taka sztuka, 
przedstawiając ich, jako nagle wyz- 
bytych swych wybitnych cech ta- 
lentu: nauki pospolitych, jaskinio- 
wych samców, pożądających swych 
istnień, bo się obaj nie mogą po- 
mieścić na świecie. | dlaczego!? 
Bo jest Nina! Oto dopiero powód! | 
Naogół poniżającą jest zbyt wiel- 
ka rola erotyzmu w życiu -ludzi 
chcących być czemś na świecie;*%n0, 
ale instynkty, urok osobisty lub ta- 
lenty... Jeśli jednak erotyzm ów 
ma być przeszkodą w życiowym 
programie wybitniejszej jednostki, 
niema lekarstwa, któregoby nie 
warto zażyć. ‹ 

Poza tem sztuka Kampfa ma 
kilka figur, błąkających się koło 
profesora, rzeźbiarza i Niny zgoła 
zbytecznie, co nie dodaje sztuce 
ożywienia. Jako lekarstwo na słab- 
nące argumenty, używa Kampf mu- 
zyki, ilustrującej co tkliwsze tyrady 
i to jest nudne okropnie, aż šmie- 
szne. P. Purzycki najlepiej ujął 
postać niewiarogodnie naiwnego 
profesora, jego prostolinijność i 
pogodę, p. Malinowski miotał się 
w roli, której nie lubił widać to 
było z każdego ruchu, a p. Perza- 
nowska robiła bez natchnienia po- - 
stać Niny, nieodpowiednią  dlay 
siebie i jedynie w dramatycznych 
momentach osiągnęła pożądane 
wrażenie. 

Publiczności było pełno. Może 
to się i podoba? Gdybyž choć 
miało 3 akty!! Hro. 
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Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

Przepisy uzupełniające do rozpo- 
rządzenia o A služeb- 

nošci. 

W roku bieżącym zostały ogło- 
szone rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zniesieniu słu- 
żebności agrarnych, oraz rozporzą 
dzenia wykonawcze do nich. 

Przywiązując wielką wagę do 
całkowitego uregulowania niezwy- 
kle ważnej sprawy serwitutów, Mi- 
nisterstwo Reform Rolnych inten- 
sywnie opracowuje uzupełniające 
powyższe przepisy rozporządzenie 
o wymiarze i pobieraniu opłat za 
czynnoś i związane ze znoszeniem 
służebności. 

Opracowywana jest również 
szczegółowa instrukcja, którą urzę- 
dy ziemskie będą stosować przy 
przeprowadzaniu postępowania zno- 
szenia służebności oraz innych za- 
biegów agrarnych, normowanych 
przez rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zniesieniu słu- 
żebności. 

Parcelacja na Wileńszczyźnie. 

Plan parcelacyjny na rok 1928 
został już ułożony i obejmuje w 
Wileńszczyźnie następujące ilości 
obszarów: 

1) w pow. zachodnich 6.000 ha 
2) w pow. wschodnich 4.400 ha. 
Parcelacja w latach ubiegłych w 

powiatach zachodnich dała nad- 
wyżkę w pow. wschodnich nie- 
dobór. 

Parcelacja prywatna z roku na 
rok zdąża coraz więcej w kierunku 
parcelacji sąsiedzkiej i odsetek 
sprzedanych działek samodzielnych 
obniża się kosztem zwiększania 
odsetku działek dodatkowych 

W związku ze scelaniem i ргу- 
watną parcelacją musi być rozwi- 
nięty długoterminowy kredyt na 
nabycie gruntów, co też zostało u- 
łatwione ostatniemi zarządzeniami 
P. ministra Reform Rolnych w spra- 
wie możności: 1) dokonywania 
Szacunku kameralnego, 2) uzyski- 
wania wspólnych (zbiorowych) po- 
życzek przed scaleniem na zakup 
gruntów, 3) obciążenia gruntu 
„przez sprzedawcę, 

Przy parcelacji gruntów, z gó- 
rą dziewięćdziesiąt procent, stano- 
wi ludność miejscowa, pozostali 
werbują się z pośród ludności in- 
nych województw. 

Zapas gruntowy Urzędów Ziem- 
skich został utworzony prawie je- 
dnorazowo w pierwszych latach 
prac urzędów ziemskich na skutek 
doraźnego działania Ustawy z dnia 
11/X11-—20 r. w powiatach wschod- 
nich, oraz dekretów Naczelnego 
Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej 
Nr. Nr. 213, 257 i 469 w powia- 
tach zachodnich. 

Dotychczas _ rozparcelowaro 
p 75018 ha, co stanowi 46% całego 

zapasu (63,235 ha), pozostałość 
zaś jest w stadjach prac przygoto- 
wawczych i przewążnie znajduje 
a w posiadaniu drobnych rolni- 

w. 

Dopuszczenie handlu piwem bez 
specjalnych koncesyj. 

Ministerstwo skarbu wydało 0- 
statnio zarządzenie, którego mocą 
otwieranie hurtowych i detalicznych 
Składów piwa o zawartości alkoho- 
lu nie większej, niż 2 i pół pro- 

_ cent, odbywać się może bez uzys- 
m na ten cel specjalnej kon- 

cesji. 
Otwieranie składów piwa doz- 

wolone będzie tylko tym osobom, 
które posiadają lokale, odpowiada- 
jące przepisom sanitarno-policyj- 
nym i nie były karane za przestęp- 
stwa, powodujące utratę praw do 
handlu. 

Rozporządzenie to dotyczy tak 
samoistnego handlu piwem, jak i 
sprzedaży piwa w handlach to- 
= mleczarskich, cukierniach 

t. d. 
Zawartość alkoholu w piwie 

musi być uwidoczniona przez pro- 
ducenta na butelce. 

Zakupy drzewa prz ez kupców 
niemiec ich. 

Kupcy drzewni z Niemiec za. 
kontraktowali w Polsce przez po- 
średników o podejrzanej solidności 
Przeszło 200.000 festmetrów blo- 
ków okrągłych. 

Zmieniona konjunktura wyka- zuje, że nie otrzymają oni całko- 
wicie tej ilości, bowiem sprzedaw- 
cy odstępują od umów, płacąc z 

zadatki. Jest sze- 
w których sprze- 
do skutku po ce- 
za m. szęść., obe- 

cnie zaś cena tego materjału oscy- 
luje około 70 mk. Nic zatem nie 
ma dziwnego w skwapliwem roz- 
wiązaniu umów i płaceniu podwój- 
nych zadatków, 

L reg wypadków, 
;! daż dochodziła 

' nie 32—35 mk. 

KM 

SPRAWY PODATKOWE. 

Podatek przemysłowy. 

Zaliczka na podatek przemy- 
słowy za | kwartał 1927 r. dla 
przedsiębiorstw, płacących kwartal 
nie, płatna jest dopiero do dnia 
15 maja. 

Podatek dochodowy. 

Termin składania zeznań o do- 
chodzie za 1926 r. dla osób fizycz- 
nych kończy się 1 kwietnia, dla 
osób prawnych — 1 maja. 

Do dnia 1 maja należy wpłacić 
połowę podatku od zeznanego 'do- 
chodu. 
— — 

Giełda Wileńska w dniu 
26. III. r. b. 

żąd. 
Ruble złote — 4,72 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 — 44,30—44,00 

Giełda Warszawska w dniu 
26-III. b. r. 

1. Wałuty 

sprzedaż 
8,92 8,94 

Il. Dewizy 
43,57 43.68 
8,05 8,97 

3513 35,22 
26.63 

172,93 
41,48 

AKCJE 
Bank Handlowy 
Bank Polski 
Związ. spółek zarobk. 14,00—14,50 

Lilpop 21,00—21,50 
oaziów 6,75—6,90 Ostrowiec 82 

płac. tranz, 

kupno 
8,50 

43,46 
8.93 

35.04 
26,51 

172,07 
41,28 

Dolary 

Londyn 
Nowy-York 
Paryż 
Praga 
Genewa 
Rzym 

6,60 — 6,70 
120,50—124,75 

KURIE GR 
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Wiešci i obrazki z kraju 
GŁĘBOKIE. 

Obchód Imienin Marszałka 
Piłsudskiego. 

Wielką niespodziankę dla Głę- 
bokiego sprawiły występy zespołu 
Reduty w dniu 19 b. m. podczas 
uroczystości ku czci Marszałka 
Piłsudskiego. 

Obchód odbył się bardzo uro- 
czyście dzięki inicjatywie i stara- 
niom pp. Szukiewicza i Jastrzęb- 
skiego. 

Po nabożeństwie w kościele od- 
była się o godzinie 1-ej po połud- 
niu uroczysta akademja. Program 
wykonany był przez młodzież Kom- 
pletów Gimnazjalnych. Do licznie 
zgromadzonych obywateli przema- 
wiał p. Jastrzębski. Deklamacje i 
śpiewy młodzieży pozostawiły nie- 
zatarte wrażenia. 

O godzinie 6 wieczorem odby- 
ła się w sali sejmikowej akademja 
dla urzędników. 

Następnie o godz. 9-ej wieczo- 
rem odbył się koncert zespołu Re- 
duty. Wykonawcami byli: pani Jad- 
wiga Hryniewicka, prof. Adam 
Ludwig, p. Hendrichówna i Got- 
fryd Melech. 

Gościna zespołu Reduty w Głę- 
bokiem wniosła wiele entuzjazmu 
artystycznego do naszego zapadłe- 
go grodu, oczem może świadczyć 
zaproszenie Starostwa na powtór- 
ny występ następnego dnia do sali 
sejmikowej. J.D. 

BRZEŠČ nad BUGIEM. 
Likwidacja Hromady i N. P. Ch. 

w woj. poleskiem. 
Akcja likwidacyjna Hromady i 

Niezależnej Partji Chłopskiej w 
ATI IO IS KSS RSS 

SPORT. 
Pierwsze zawody pilkarskie w 

Wilnie. 
Sezon piłkarski w Wilnie roz- 

począł się w sobotę, dnia 26 III 
mało interesująsemi zawodami po” 
między 1-szą drużyną Ogniska Ko- 
lejowego osłabioną 3 graczami re- 
zerwowymi oraz kombinowaną dru- 
żyną Pogoni zestawioną w ostatniej 
chwili z graczy 3-ej i 2-ej drużyny 
i zasiloną 3 graczami pierwszej. 

Mecz powyższy miał charakter 

treningowy (2 okresy po 30 minut) 
i wykazał naogół niezłe przygoto- 
wanie Ogniska Kolejowego, które, 
jak już donosiliśmy, debjutuje w 
klasie A. 

Atak Ogniska mając zupełnie 
ułatwione zadanie wobec słabych 
partnerów na stanowiskach obroń- 
ców i pomocników strzelał kiedy 
chciał i jak chciał i przy wybitnej 
współpracy graczy Pogoni (4 sa- 
mobójcze bramki) zdołał w ciągu 

województwie poleskiem jest na u- 
kończeniu. 

W powiatach: brzeskim, piń- 
skim, prużańskim, tuninieckim, 
kossowskim likwidacja została już 
ukończona. Na terenie pozostałych 
powiatów zostanie ukończona w 
najbliższych dniach. 

Podczas likwidacji hurtków w 
powiecie pińskim władze bezpie- 
czeństwa wykryły wPrzykładziszkach 
organizację komunistyczną. Aresz- 
towano w związku z tem kilka 
osób. 

W Budach powiatu prużańskie- 
go znaleziono w jednym z tamtej- 
szych hurtków 2 sztandary komu- 
nistyczne. 

Członkowie hurtka, gdzie zna- 
leziono sztandary zostali areszto- 
wani. 

Pozatem akcja likwidacyjna od- 
bywała się dotychczas zupełnie 
spokojnie i bez żadnych ekscesów. 

BRASŁAW. 

Ofiary jeziora: 

Dn. 21 b. m. powracające od 
pracy przez jezioro Skrusto mie- 
szkanki zašc. Okmienica Košciecz- 
kėwny Marja i Leokadja oraz Gra- 
panówna Józefa wpadłszy do prze- 
rębu utonęły. Zwłoki wydobyto i 
po porozumieniu się z sędzią 
śledczym pochowano. 

WIAŻYŃ. 
Okradzenie urzędu gminnego. 

W nocy z 23 na 24 b. m. nie- 
ujawnieni dotychczas sprawcy z 
niezamkniętej kancelarjj Urzędu 
Gminnego w Wiażyniu, skradli 
kasę (skrzynkę), którą w odległości 
150 mtr. od Urzędu Gminnego 
rozbili i wybrali z niej rzekomo 
około 3000 zł. pieniędzy samorzą- 
dowych. 

DZISNA. 

Wypadek przy pracy. 

Dn. 23 b. m. Woronowicz An- 
toni, lat 15, zam. we wsi Hrynie- 
wicze gm. parafjanowskiej, będąc 
zatrudniony w tartaku u Bielskie- 
go Marjana i Hertmana Dawida, 
przy zakładaniu pasa transmisyjne- 
go złamał sobie Jewą rękę. Lekarz 
zakwalificował złamanie jako cięż- 
kie uszkodzenie ciała. 

Sport w więzieniu wojskowem na Antokolu. 

  

llustracją powyższa przedstawia grupę żołnierzy, 
! мр‹{‹іспв’&піиеп gimnastycznych pod k 

60 minutowego okresu zapisać na 
swoje konto aż 11 bramek, a u- 
tracić zaledwie 2. 

Sędziował kpt. Kawalec. 

Odwołanie biegu naprzełaj, 
Z powodu nieodpowiednich wa- 

runków atmosferycznych zapowie- 
dziany na dzień 27 III. b. r. 2-gi 
wiosenny bieg naprzełaj nie odbę- 
dzie. się w oznaczonym terminie, 
jeęcz w najbliższą niedzielę w dniu 
3 go kwietnia b. r. 

III Narodowe zawody strzeleckie. 
W dniach 14 i 15 maja b. r. 

odbędą się w Toruniu Ill narodowe 
zawody strzeleckie, które przepro- 
wadza Centr. S. S. A. Zawody skła- 
dać się będą ze strzelań z broni 
długiej, krótkiej, małokalibrowej o- 
raz myśliwskiej. 

W zawodach tych mogą wziąć 
udział: członkowie związków i sto- 
warzyszeń strzeleckich, myśliwskich 
i ogólno-sportowych, członkowie 
stowarzyszeń p. w. młodzież szkół 
średnich i akademickich, oficerowie 
i podoficerowie rezerwy, oraz sze- 
regowi czynnej służby. 

W celu przygotowania się do 
tych zawodów zorganizowane zos- 
taną przez Okręg p. w. 1 D.P. 
Leg. w miesiącu kwietniu zawody 
okręgowe, które się odbędą według 
programu Ill Narodowych zawo- 
dów strzeckich. 

Żawody te mają mieć na celu 
wybór najlepszych zawodników do 
zawodów narodowych w Toruniu. 

Przygotowania do międzynaro- 
dowych zawodów strzeleckich we 

Włoszech. 

Z końcem rnaja, względnie z 
początkiem czerwca odbędą się we 
Włoszech międzynarodowe zawody 
strzeleckie, w których wezmie u- 
dział i Polska. 

W tym celu w każdym rejonie 
P. w. odbywają się specjalne tre- 
ningi strzeleckie dla najlepszych 
strzelców z pośród członków sto- 
warzyszeń p. w., oraz wojskowych 
służby czynnej. 

Na podstawie metryk z prze- 
prowadzonych strzelań mają być 
wybrani najlepsi strzelcy z każdego 
rejonu p. w. w liczbie 5. 

Z pośród tych kandydatów D. 
. K. wybierze najlepszych 10 

strzelców (na podstawie metryk) i 
odeśle ich do Centr. Szkoły Strze- 
leckiej w Toruniu, gdzie odbędą 
dalszy trening. 

Na zasądzie wyników najlep- 
szych komendant C. S. S. wyeli- 
minuje grupę, złożoną z 30 zawo- 
dników i prześle wniosek do M. S. 
Wojsk. powołania ich na 3 tygod- 
niowy kurs treningu w Centralnej 
Szkole Strzelniczej. 

Tak przygotowani strzelcy sta- 

odbywających karę w więzieniu na Antokolu 
ierunkiem specjalnego instruktora. 

ną do zawodów narodowych (14 i 
15 maja i wyeliminują drużynę 
strzelecką na zawody międzynaro- 
dowe. 

* ——— 

x 

Z RUCHU STRZELECKIEGO 
Przedstawiciele Związku Strze- 
leckiego u pana Prezydenta 

Rzplitej. 

23 marca о godz. 1l-ej rano 
pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął przedstawicieli Związku 
Strzeleckiego w osobach prezesa 
Związku, D-ra Kazimierza Dłu- 
skiego, komendanta głównego 
Związku, maj. Kazimierza Kierz- 
kowskiego i sekretarza generalne- 
go Związku, Zygmunta Dreszera. 

Delegacja Związku Strzeleckie- 
go prosiła pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej o zaszczycenie swo- 
ją obecnością Zjazdu Walnego 
Delegatów Związku Strzeleckiego, 
odbyć się mającego 3 kwietnia 
b. r., i objęcie protektoratu nad 
Ill Narodowemi Zawodami Strze- 
leckiemi, które odbędą się w dniach 
14 i 15 mają w Toruniu. 

Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej, profesor Ignacy Mościcki przy- 
obiecał przybycie swe na Zjazd 
Walny oraz zgodził się objąć pro- 
tektorat nad III Narodowemi Za- 
wodami Strzeleckiemi. 

"szawy specjalnych 

9 

3 

KRONIKA. 
  

      

r Dziś: Jana Damazego. 
Niedziela) jutro: Jana Kapistrona, 
27 Wschód słońca—g. 5 m. 27 
marca | Zachód 2 g. 17 m. 56 

OSOBISTE. 

— Minister Meysztowicz w 
Wilnie. W dniu wczorajszym po- 
śpiesznym pociągiem przyjechał z 
Warszawy minister sprawiedliwo- 
ści p. Aleksander Meysztowicz. 

MIEJSKA. 
— Delegacja bezrobotnych u 

prezydenta miasta Bańkowskie- 
go. Wczoraj w godzinach połud- 
niowych delegacja bezrobotnych z 
sekretarzem związku klasowo -za- 
wodowego p. Bujką na czele Ėzanie- 
pokojona wiadomością znacznego 
zmniejszenia robotników, zatrudnio- 
nych na robotach publicznych odwie- 
dziła p. prez. Bańkowskiego, doma- 
gając się kontynuowania robót pu- 
blicznych nadal w dotychczasowym 
składzie robotników. P. Bańkow- 
ski nie mógł dać konkretnej od- 
powiędzi, uzależniając to od kre- 
dytów rządowych na ten cel prze- 
znaczonych. Spowodowało to zro- 
zumiałe rozdrażnienie robotników, 
którzy w formie kategorycznej do- 
magali się zaradzenia złu w ten 
lub inny sposób, a w razie dopro- 
wadzenia do ostateczności ostrzeg- 
li Magistrat przed konsekwencją, 
jaka z tego mogłaby wyniknąć. 

W sprawie uiszczania ulgo- 
wych kar za zwłokę. Magistrat m. 
Wilna Przypomina, iż z dniem 31 
marca 1927 roku upływa termin 
pobierania ulgowych kar za zwło- 
kę w wysokości 2 proc. miesięcz- 
nie od zaległych podatków pań- 
stwowych od nieruchomości, od 
placów budowlanych i podatku 
państwowego i miejskiego od lo- 
kali. Poczynając od dnia 1 kwiet- 
nia 1927 roku odsetki za zwłokę 
będą pobierane w normalnej wy- 

e t. j. PO 4 proc. miesięcz- 
nie. 

Wobec powyższego Magistrat 
m. Wilna, ze względu na interes 
płatników, wzywa do jaknajrych- 
Jejszego uiszczenia zaległych po- 
datków, gdyż ze względu na wiel- 
ką ilość płatników, zgłaszających 
się do kas miejskich w ostatnich 
dniach, mogą niektórzy nie zdążyć 
opłacić przed 1 kwietnia b. r. (s) 

— Wilno otrzyma pożyczkę 
na rozbudowę. Dowiadujemy się, 
iż Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie przychylił się wresz- 
cie do usilnych nalegań Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna, co do wy- 
płacenia przyznanych 50 tys. zł. 
na rozbudowę m. Wilna. Po zała- 
twieniu więc jeszcze niezbędnych 

„ formalnošci—Komitet będzie mógł 
przystąpić do wydawania pożyczek 
na rozbudowę przeważnie właści- 
cielom drobnych nieruchomości (s) 

— W ślad za stolicą. Według 
otrzymanych wiadomości wydział 
ruchu kołowego Kotmisarjatu Rzą- 
du na miasto Wilno nosi się z za- 
miarem ustanowienia na wzór War- 

liczników dla 
dorożek konnych. 

— Inwalidzi nie placą podat- 
ku lokalowego. Ministerstwo Skar- 
bu wyjaśniło podległym sobie or- 
ganom, że lokale 1 į 2 izbowe 
zamieszkane przez inwalidów oraz 
przez wdowy i sieroty po poleg- 
łych nie podlegają opłacie podat- 
ku lokalowego, (s) 

— Stan wody na rzece Wilji. 
Dn. 26 b. m. stan wody na rzece 

"Wilji wynosił 3 metry 60 cm., t. 
j. 1 metr 20 cm. ponad normalny 
stan. 

WOJSKOWA 

— Czyn godny našladowni- 
ctwa. Dowiadujemy się, iż władze 
wojskowe zamierzają zająć się 
obsadzeniem drzewkami szeregu 
ulic, placów i domów, gdzie są 
rozkwaterowane wojska, lub miesz- czą się instytucje wojskowe. Ten 
godny uznania czyn winien poru- 
szyć sumienie naszego Magistratu, 
który tak mało dba o zadrzewieniu 
ulic. (3) 

— Towarzystwa Wiedzy 
Wojskowej. Wileński oddział To- 
warzystwa Wiedzy Wojskowej po- 
stanowił w najbliższym okresie 
czasu zorganizować dla swych 
członków specjalne kursy języków 
obcych, podobnie jak to miało 
miejsce w latach ubiegłych. 

— Cwiczenia na stole plas- 
tycznym dla oficerów rezerwy, 
W środę dnia 30 b. m. o godz. 
19 w lokalu kasyna oficerskiego 
6 p. p. Leg. odbędzie się ćwicze- 
nie na stole plastycznym dla ofi- 
cerów rezerwy, zainicjowane przez 
Towarzystwo Wiedzy Wojskowej. 

— Zaprzysiężenie rocznika 
1906. W dniu dzisiejszym na pla- 
cu D. O. M ao. 45-406 się 

siężenie rocznika к 
"РЕУШ dniu 3, 4i 5 kwietnia 
wszyscy żołnierze wyznania maho- 

metańskiego będą zwolnieni od 
zajęć. 

SPRAWY URZĘDNICZE. 

— Walny Żjazd Urzędniczy. 
W dn. 27 i 28 b. m. odbędzie się 
w Warszawie Walny Zjazd Delega- 
tów Stowarzyszeń _ Urzędników 
Państwowych. Program obrad Zjaz- 
du jest niezmiernie wszechstronny. 
Poza sprawami ściśle zawodowymi 
tak aktualnymi jak: kwestja uposa- 
żenia, redukcyj osobowych, godzin 
nadliczbowych, stabilizacji urzędni- 
ków, spraw urzędników prowizo- 
rycznych i pracowników kontrak- 
towych, państwowej pomocy lekar- 
skiej, w końcu zabezpieczenia eme- 
rytalnego i ustawodawstwa socjal- 
nego. Zjazd poświęci dużo uwagi 
również sprawom pomocy gospo- 
darczej.—Prace Zarządu Głównego 
S. U. P. w r. 1926 zmierzały in- 
tensywnie do rozwinięcia tych 
prac. 

Powołanie do życia funduszu 
„Dom Zdrowia S. U. P.,* projekt 
„Kasy Przezorności S. U. P.”, u- 
tworzenie Związku Spółdzielni Bu- 
dowlano - Mieszkaniowych  Urzęd- 
ników Państwowych Rz. P. i pro- 
jekt specjalnego funduszu budowla- 
nego funkcjonarjuszów państwo- 
wych Rzeczp., w końcu prace przy- 
gotowawcze do powstania Central- 
nej Instytucji Kredytowej Urzędni- 
czej świadczą o tem dostatecznie. 

W Zjeździe wezmą udział de- 
legaci urzędników całego państwa. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Ustąpienie prezesa Związ- 
ku Urzędników Kolejowych. W 
Zarządzie Okręgowym Związku 
Urzędników Kolejowych nastąpiło 
wczoraj nadspodziewanie przesile- 
nie na stanowisku prezesa. Na 
przesilenie to złożyły się nastę- 
pujące okoliczności. Na dzień wczo- 
rajszy wyznaczona była sprawa 
dyscyplinarna rachmistrza z Bara- 
nowicz, członka związku niejakie- 

  

go Toruńskiego, oskarżonego o 
wydatkowanie kilkuset złotych z 
funduszów skarbowych. Sprawa ta 
okazała się bardzo skomplikowaną 
i bezwzględnie wymągała gruntow- 
nego oświetlenie. Zarząd lokalny 
Z. U. K, wystąpił do Zarządu 
Okręgowego w Wilnie z prośbą o 
wyznaczenie obrony dla Turuń- 
skiego przed sądem dyscyplinar- 
nym. 

Prezes Zarządu Okręgowego p. 
Jerzy Kamiński uznając słuszność 
żądania, żądania de facto zgodne” 
go z statutem związku i opartego | 
na uchwale walnego zebrania człon- 
ków związku, które opiewa, że 
każdemu członkowi, postawione- | 
mu w stan oskarżenia należy się 
obrona, wyznaczył do obrony jed- 
nego ze stałych obrońców z ramie- 
nia związku. 

Wyznaczony obrońca odmówił 
wystąpienia przed sądem dyscypli- 
narnym w obronie 
Turuńskiego. Sprawa powędrowałą 
do innych, lecz z tymże samym 
skutkiem. Prezes p. Kamiński wi- 
dząc w podobnem stanowisku po- 
derwanie ogólnie przyjętej zasady, 
na kilka minut przed posiedze- 
niem sądu dyscyplinarnego zrzekł 
się na ręce przedstawiciela Zarzą- 
du Głównego w Warszawie god- 
ności prezesa, 

Tymczasowo funkcje prezesa 
Okręgowego Zarządu objął tenże | 
sam przedstawiciel p. Michał Pu- 
chalski. 

Rachmistrza Toruńskiego tym- 
czasem sąd dyscyplinarny uznał w 
całej rozciągłości winnym i skazał 
na wydalenie ze służby państwo- 
wej. Cała sprawa wywołała wielkie 
wrażenie wśród sfer kolejarskich i 
jest różnie komentowaną. (v). 

Z_ POLICJI. 

— Policjant nie może być 
listonoszem. Dotychczas utarł się 
zwyczaj odziedziczony po zabor= 
cach, że różne państwowe urzędy 
korzystają z policji dla celów prze- 
Ssyłania i wręczania petentom we- 
zwań, nakazów różnych i t. p. 

W wielu wypadkach korzystają 
z tego sądy, urzędy skarbowe, a 
nawet Kasy Chorych. Jak się do- 
wiadujemy wykorzystywanie usług 
policjanta, który powołany jest do 
pilnowania porządku, a nie robie- 
nia konkurencji poczcie i listono- 
szom zostanie wkrótce zlikwido- 
wane. (5) 

SPRAWY ZYDOWSKIE A 
— Ogólnokrajowy zjazd przed- 

stawicieli prasy żydowskiej w 
Wilnie. W dniu 21 i'22 kwietnia 
b. r. odbędzie się w Wilnie zjazd 
przedstawicieli żydowskiej prasy w 
Polsce. 

W zjezdzie tym wezmą udział 
przedstawiciele wszystkich w Pol- 
sce żydowskich dzienników, tygod- 
ników Oraz lokalnych związków 
dziennikarskich, 

rachmistrza | 

х
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SPRAWY SZKOLNE. 

— Żydowski tlumacz wizyta- 
cyjny. Ministerstwo Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia Publicznego 
mianowało nauczyciela tutejszego 
gimnazjum żydowskiego Józefa 
Dawida Szustera tłumaczem języka 
żydowskiego i przedmiotów wykła- 
danych w tym języku w tut. gim- 
nazjach żydowskich. 

P. Szuster będzie obecny przy 
wizytacjach dokonywanych w ży- 
dowskich szkołach średnich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Zebranie Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. W. We 
czwartek dnia 21 kwietnia b. r. 
odbędzie się zwyczajne doroczne 
Zebranie Walne Polskiej Macierzy 
Szkolnei Ziem Wschodnich: Wilno, 
sala Urzędników Państwowych przy 
ulicy Mickiewicza 19, godzina 5 
po południu. 

— Walne Zebranie. Koła Biblj. 
im. T. Zana P. M. Sz. odbędzie się 
dnia 28 marca b. r. w lokalu Czy- 
telni im. T. Zana W. Pohulanka 14, 
o godz. 7 wiecz. 

W razie nieprzybycia dostatecz- 
nej ilości członków, następne ze- 
branie odbędzie się tegoż dnia o 
godz. 7 min. 30. 

— Gen. Żeligowski na posie- 
dzeniu Kom. Budowy Pomnika 
Adama Mickiewicza. W dniu dzi- 
siejszym o godzinie 6-ej po połud- 
niu w wielkiej sali konferencyjnej 

  

WYJAŚNIENIE KASY CHOR 
Z treści reklamacyj, wnoszonych do Zarządu Kasy Chorych, daje się zauważyć, że pp. pracodawcy, zatrud- 

niający służbę domową wzgl. dozorców domowych, często tłumaczą takt niezgłoszenia tego rodzaju pracowników 

do Kasy tą okolicznością, że dany pracownik (lub pracowniczka) nie pobierał pensji w gotówce, a pełnił swe obo- 

urzędu wojewódzkiego odbędzie się 

posiedzenie Głównego Komitetu 
Budowy Pomnika Adama Mickie- 
wicza w Wilnie. 

W związku z tem, w dniu wczo- 

rajszym przyjechał do Wilna gen. 
Żeligowski, który jest przewodni- 

czącym wspomnianego Komitetu. 

HiGJENA. 

— Z posiedzenia kola Ieka- 

rzy szkolnych. W dniu 25 b, m. 
w lokalu wydziału szkolnego Ma- 

gistratu m. Wilna odbyło się po- 

siędzenie lekarzy szkolnych przy 

udziale lekarzy szkół średnich, za- 

wodowych i powszechnych, Na po- 

siedzeniu był obecny przedstawi- 

ciel wojewódzkiego urzędu zdrowia 

d-r Przyjałkowski. 
Po sprawozdaniu złożonem 

przez przewodniczącego koła dr. 
Brokowskiego przystąpiono do 
rozważań nad wygłoszonym przez 
dr. Kosińskiego referatem na te- 
mat nauczania higjeny w szkole 

średniej. Uznano zgodnie, że hi- 

giena, jako przedmiot winna wejść 

w skład programu średniego na- 
uczania ze względu na wartość 

praktyczną i duże znaczenie wy- 

chowawczo-społeczne. Jednem Sło- 
wem znajomość higjeny winna być 
warunkiem nieodzownym otrzyma- 
nia świadectwa dojrzałości. W tym 
celu z łona obecnych wyłoniona 
została komisja do opracowania w 
tej materji wniosku i przedłożenia 
go władzom szkolnym. 

  

Powyższy referat i dyskusja 
głównie wypełniły część posiedze- 
nia ogólnego. 

Po 3 minutowej przerwie od- 
było się posiedzenie sekcji lekarzy 

szkół powszechnych, na którem 

zastanawiano się na podstawie 
konkretnych faktów z obserwacji 
lekarzy i wychowawców nad spra- 
wą zbyt wczesnych zainteresowań 
młodzieży w kierunku seksualnym. 
Ze względu na drażliwość sprawy 
postanowiono zwrócić szczegól- 
niejszą uwagę na jednostki zaob- 
serwowane i zbierać dalszy mater- 
jał obserwacyjny dla wyciągnięcia 
odpowiednich wniosków i wydania 
ewentualnych zarządzeń. (S) 

ROT SC. 

— Sprzedaż spirytusu dena- 
turowanego. Począwszy 0d dnia 
1 kwietnia r. b. w sprzedąży deta- 
licznej ukaże się spirytus skażony 
własnego rozlewu Dyrekcji Pań- 
stwowego Monopolu Spirytusowe- 
go. Spirytus ten wypuszczony zo- 
stanie w butelkach półlitrowych i 
litrowych. 

Cenę za pół litra mocy 92 stop- 
ni wraz z butelką ustala się 
na 1 zł, za litr tej samej mocy 
wraz z butelką — 1,90 zł. Zwrot 
butelek przyjmuje się za opłatą 
12 gr. Wymienione ceny obowią- 
zują we wszystkich miejscach sprze- 
daży i żadne dopłaty do nich nie 
mogą w żadnym wypadku mieć 
miejsca. 

    

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś 0- 

statnie dwa przedstawienia sztuki Felicji 
Kruszewskiej „Sen* w siedmiu obrazach: 
o godz. 4-ej popoł. przedstawienie po- 
pularne po cenach najniższych od 15 gr. 
do 2 zł. i o godz. 8-ej wiecz. po cenach 
zwykłych od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Jutro powtórzenie tragedji w 3-ch 
aktach L. Pirandello „Żywa maska' (Hen- 
ryk IV). 

— Koncert Olgi Olginy (Larar). W 
środę 30 b. o godz. 8-ej wiecz. wystąpi 
w „Reducie* znakomita śpiewaczka ko- 
loraturowa, artystka Opery w Belgradzie, 
Olga Olgina, znana w Wilnie pod naz- 
wiskiem Larar. 

Ostatnio p. Olga Olgina występowa- 
ła w Operze Warszawskiej w „Iraviacie*, 
gdzie odniosła znakomity sukces. 

„ Bilety i abonamenty sprzedaje со- 
dziennie biura „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 о4 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł., w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od li-ej rano. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś „Jedyny ratunek* anegdotka sce- 
niczna Molnara. 
Dziś o godz. 3 m. 30 popoł. komedja 
Berra i Verneuilla „Mecenas Bolbec i je- 
go mąż*. 3 

— Jutro w poniedziałek premjera 
sztuki Mórć „Szał”, osnutej na tle emi- 
gracji rosyjskiej w Paryżu 

NADESŁANE. 

liealna pasta do zębów 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

M. WILNA. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Świętokradztwo. Ksiądz Makare- 
wicz proboszcz kościoła w Kalwarji za- 
meldował policji, że nieznani sprawcy za 
pomocą wyłamania drzwi w kaplicy Mat- 
ki Boskiej Bolesnej, dokonali kradzieży 
4 lichtarzy wart. 400 zł. 

— Przywłaszczenie. Misiewicz Mi- 
chał zam. W. Stefańska 40, zameldował 
policji o przywłaszczeniu 300 zł, gotówką 
oraz ubrania na ogólną sumę 340 zł. 
przez Wysocką Stefanję bez stałego miejs- 
ca zamieszkania. Wysocką zatrzymano. 

— Oszustwo. Na rynku Łukiskim 
zostali zatrzymani 2 zawodowi oszuści 
Łankiedrej Stanisław i Grygorowicz Cy- 
prjan, którzy podczas gry w karty „czar- 
ne czerwone” oszukali wieśniaka na 10 
dolarów. 

— Wpadli w sidła. Z zatrzymanych 
podczas obławy 38 podejrzanych osobni- 
ków' 8-miu z nich okazało się poszukiw. 
listami gończymi. 

— Kradzieże. Bosiacka Marja zam* 
W, Stefańska 37, gospodyni śś. Soleniza- 
nek, zameldowała policji o kradzieży 2 
palt z przedpokoju na sumę 80 zł. 

Sprawca kradzieży został ujęty, jest 
nim zawodowy złodziej Biedrow Wasyli, 
bez stałego miejsca zamieszkania. Palta 
zostały odebrane i zwrócone prawej właś- 
cicielce. 

Radjo. 
NIEDZIELA 27 marca. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

14.15. Odczyt p. t. „Kwieciak-jabłkowiec 
i mól namietnik — ich życie i zwalcza- 
nie“—wygt. p. inż. Światosław Nowicki. 
Po odczycie komunikat meteorologi- 
czny. 

15.00. Transmisja z Filnarmonji warszaw- 
skiej 6-go koncertu symfenicznego z 
cyklu Beeth"” vena. 

17.00 Program dla dzieci. 
18.00. Koncert orkiestry P. R, pod dyr. 

Jana Dworakowskiego. 
19.00. Odczyt p. t. „Zygmunt August i 

Barbara Radziwiłłówna* — wygł. prot. 
Henryk Mościcki. 

19.30. Odczyt p. t. „Pochodzenie Arjów 
w świetle nowych badań etnologicz- 
nych* —wygł. p. Stanisław Poniatowski. 

19.55. Odczyt p. t. „Litwa współczesna” 
wygł. min. Leon Wasilewski. 

20.20. Przerwa. 
20.30. Konceit wieczorny. Wykonawcy: 

Chór męski T-wa Śpiewaczego „Harfa* 
pod dyr. Wacława Lachmana, orkiestra 
P. R. pod dyr. Jana Dworakowskiego, 
oraz Marceli Sowilski. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z cu- 
kierni „Gastronomia. 

Program koncertów zagranicznych. 

Rzym 422,6 m. 

21.00. Koncert ku czci Beethovena. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

19.45. „Alt-<Wien*, operetka Lannera. 

Praga 348,9 m. 
20.00.- Koncert Filharmonji czeskiej. 

Warszawa słyszana jest w Ameryce. 

„ Przed kilkoma dniami dyrekcja „Pol- 
skiego Radja" otrzymała list ze Stanów 
Zjednoczonych z miasta Cleveland w 
stanie Ohio od radjo: matora amerykań- 
skiego p. Chare, który donosi, że dnia 
15 lutego b. r. w godzinach popołudnio- 
wych wg. czasu amerykańskiego słyszał 
zupełnie czysto i wyraźnie koncert wie- 
czorny radjotas ji warszawskiej, tak, że 
mógł nawet zanotować tytuły wszystkich 
granych i śpiewnaych utworów, zapowia- 
danych przez speakera. 

  

  

Sp. 2.0. ©. 

wiązki tylko za mieszkanie lub utrzymanie, albo nie mieszkał u pracodawcy, a przychodził dla pełnienia swych 

zajęć it.p. Wobec powyższego Zarząd Kasy Chorych wyjaśnia, że obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Chor. 
w myśl Ustawy z dnia 19 maja 1920 r. podlegają wszyscy pracownicy, pełniący obowiązki służby domowej 

wzgl. dozorców domowych, niezależnie od istnienia wyżej wyszczególnionych warunków. 
Podając powyższe do wiadomości pp. pracodawców, Zarząd Kasy Chorych zaznacza, że wyżej wymienieni pracownicy winni, w myśl art. 15 Ustawy, być obowiązkowo 

zgłaszani ao K. Ch. w ciągu 3-ch dni od daty przystąpienia do pracy, i uprzedza, że w razie wykrycia przez kontrolę pracowników niezgłoszonych Zarząd, w myśl art. 16 tejże 

Ustawy, prócz Ściągnięcia składki normalnej mocen jest nałożyć na pracodawcę karę, wynoszącą od 1-no do S-ciokrotnej kwoty składek, i że na przyszłość tłumaczenia faktu 

niezgłoszenia nieznajomością Ustawy i przypuszczeniem, że pracownicy wyżej wymienionych kategoryj nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w Kasie Chorych, — nie będą 

uwzględniane, i do pp. pracodawców, zaniedbujących wskazany wyżej obowiązek, będą stosowane rygory ustawowe w całej rozciągłości. 

Wilno, dn. 26 marca 1927 r. 

Wilno, ul. Wilen 

(—) L. SOKOEOWSKI, Dyrektor. 

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
ska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od I — 2; 

kobiece 11 — 1; oczu 11 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

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

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Dziś w 2-ch kinach Wilna. Najgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów. 
Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. kinach. 

Kino - Teatr 

„Helios“ 
Wileńska 38. 

Dziś wielki 
sensacyjny film! 

Golgota serc kochających. 

W innych kinach film ten wyświetlany nie będzie. 
Orkiestra symioniczna, 

Leczenie promieniami, fotografowanie, 

» li KINO 

BEN-HUR * 5x Namonen OO gówe. | „Stella“ 
Film pewyższy udało się nam pozyskać dla wyłącznego wyświetlania w naszych 2-ch ui. Wielka 30. 

3951 

NA PARYSKIM BRUKU. 
Sensacyjno-erotyczny film dramat. 
głównej 

W roli 
piękny RAMON NOVARRO, za 

którym szaleją kobiety i Enid Benuet jako „Upadła”, Na scenie Władzio Zwirlicz. 

      

   

Egz. od 1843 r. 

10W056 WIOSENNE | LETNIE 
SUKNA, WEŁNY i JEDWABIE. 

„М. GORDON” 
NIEMIECKA 26. 

  

Polski Powielacz „Wtór” uznany przez) NA DZIERŻAWY po- 

rześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. „ В 

(>) J. GRADOWSKI, Przewodniczący Zarządu. 

Carr ELO CAE EE EEE E 

: B-cia Olkin | i D-Cla in 
„ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 

ŁÓŻKA angielskie, 3080 O 
WÓZKI dziecinne. В 
Sprzedaż również NA RATY. 

[0>|-0>|0> |-0> |-0>|-0>|-0> | -0>[OJO> | 0>| -0> [-0>[-0>|-0-|-0>|-O>| 

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

Teiefon Ńr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko I dokładnie, 
CZASOPIS 

KSIĘGI, RAČHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY 
TABELE, BILBTY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNE ! SUMIENNB. 4 

G0060000606565 
zaeayówyh wów | MI OPROCENTOWANIE PORE OZIEH W du- 
em mieście z maszy- | į 3 
nami najnowszej kon- i dobre zabezpiecze- 
strukcji oraz fabryka | nie lokujemy każdą 

kwotę pieniężną. 

Wileńskie Biuro 

pudełek tanio do 
sprzedania. 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152, 

3969 

  

  

   

          

       

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańskać6, | pię- 
tro, tel. 9-05. 3965-1   

  

[" NACZYNIA KUCHENNE 
aluminjowe, emaljowane, oraz wszelkie przedmioty dla gosyo- 
derstwa domowego poleca w wielkim wyborze po cenach bez- 

konkurencyjnych „ALUMINIT" Gdańska 6. 

Życzącym na raty. 

RADI 

3872 
  

  

I-vo Radio-Techniczne 

„EMI, Yi e 
е . . 10-38, 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do B lamp orąz pierwszorzędny 

madówy NA RATY. Ceny 
konkurencyjne. 

Oddziały: Głębokie—Zamkowa 29, Wołkowysk—Zamkowa 9, p Aj 
Lida—Suwalska 65. 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 5.III 1927 r. pod Nr. 338 wciągnięto 

wpis dodatkowy: 
R.H. Sp.ll.—338. „Spółdzielczy Bank Związku 
Właścicieli Drobnych Nieruchomości m.Wil- 
na i okolic z ogranicz. odpowiedzialnošcią“. 

Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie: 

Wojtkiewicz Aleksander, przy ul. Tyzenhau- 
zowskiej 8, Sawicz Michał, przy ul. Archa- 
nielskiej 12 i Sawicz-Zabłocki jan, przy ul. 
Drueta 5. 3963-4785-М] 

AJENCJA FILMOWA poszukuje 

РАЙ i PANÓW do FILMOWANIA 
Osoby nadające się do gry filmowej, proszone są o 

j niezwłoczne przysłanie swych fotografij (format do- 
wolny) z podaniem dokładnego adresu, celem za- 

angażowania do wytwórni filmowych. 

„AJENCJA FOTO- FILMOWA 
Warszawa, ul. Zielna 3—14, K. W. 3962 

  

   MAJĄTECZKI pod 
Wilnem z budynkami, 
z dojazdem dogod- 

Parowa wulkanizatornia 
„OPON“, Jagiellońska 6 

ALI 
dom za 6—7 tys. dola- 
rów w centrum lub w 
pobliżu w punkcie han- 

dlowym. 

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

3974 

  

OGRODNIK BOTANIKI 
z długoletnią prakty: 4, 
poszukuje pracy w Wil- 
nie lub na wyjazd. Po- 
wiadomić piśmiennie. 
Swierkowa 10--2, St. P. 

3919-0 

FOTOGRAF Peters- 
burskiej, Marjińskiej Fo- 
tografji” poszukuje pracy 
Powiadomić piśmiennie 
Świerkowa 10--2 S. P. 

3920-0 

  

  

      

= fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
podiryzow. 1 zł. Oraz s2- 
ion męski, « Obsługują 
pierwszorzędni Iachowcy. 

1.000—3.000 dolarów 

do 1 roku ulokujemy 
zaraz. Zabezpieczenie 

I hipoteki. 

Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdańska 6, | pię 
tro, tel. 9-05. 3959   

Poszukuje 

kupna domów 
w cenie 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000 dolarów 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3975 

fimo Em | Radj- 
ecnizne D. Wajmata, 
Wilno, Irocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy © przekonanie 

Ni dod kn. 
odległy od Wilna 

folwark 
nabędz emy na dogod- 

nych warunkach 

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

4 3971 

„Ogtyii-Rubia“ сга онн 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 

. wygód. Dowiedz. się: ul. 

  

urzędy za doskonały aparat, dający 3000) 
wyraźnych kopij, zastępujący drukarnie, 
niezbędny w biurach. Wyrób krajowy. 
Pat. 2098. Cena 160 zł. Komplet. Wysył- 
ka za zalicz. poczt. WARSZAWA, KRU- 
CZA 36. Setki podziękowań. Lepszy od szapi-   

  

    

    

ROWERY angielskie „Triumf* 

i B. S. A. MASZYNY do szycia. 

Patefony i gramofony 
Wszystko na raty! 

siadamy bardzo po- 
ważnych reflektan- 

tów— zgłaszać natych- 
miast do 

Domu H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9.05. 3958       

   

  

   

nym, sprzedamy naj- 
dogodniej. 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, | pię- 
tro, tel. 9-05. _3957-1     roby gumowe,   

Przyjmuje do wulka- 
nizacji opony i kiszki 
samochodowe, opony 
rowerowe i inne wy- 

3873, 

POŻIGLKĘ М П Toni 

GOTÓWKĘ 
w dowolnej wysokości 
na pewne zabezpieczenie 
lokujemy na termin od 
jednego miesiąca do roku. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

telef. 10-58. b-1236 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 

Przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza jest do wynajęcia 

pokój umeblowany, 
suchy, ciepły, z prawem 
korzystania z nowoczesn. 

Wielka 15, Dinces. 3981 

Sprzedam 
lub przyjmę wspólnika 
do piekarni i restauracji. 
O warunkach dowiedzieć 
się na miejscu — ul. Nie+ 
miecka 1 m. 2, od3—5 pp, 

3983-1 

  

  

FOLWARK pod Wil- 
nem 65 dzies. z bu- 
dynkami  wydzierža- 
wimy zaraz na dłuż- 

Szy Czas. 
Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA”, Gdańska 6, I pię- ) 
tro, tel. 9-05, 3967-1   

“ zakład opty- 
„dplyfół czno-okul A 
czny, największy w ja 
łeńszczyźnie, w. B-cia 
Oikieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
totograficznych przybo- 
rów. Wydaje okułary po 
receptach y Chorych, 

1365-b 

  

Akuszerka 
W. Śmiałowska. 

Przyjmuje od g. 9 do 19, 
Mickiewicza 46 —6. 3734 

Ładowanie i reperacja 

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

Technik 
zębów sztucznych 

L. MINKIER, 
ul. Wileńska 21. 3723 

Ogłoszenia 
do 

„Mujer Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
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