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Od Administracji. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiety wpłaty na 

nasze konto P. K. O. 80750. Prosimy więc Szanownych Abo- 

nentów o uskutecznienie przedpłaty na m. kwiecień oraz o ure- 

gulowanie zaległości w terminie do 5 kwietnia, w przeciwnym 

bowiem wypadku zmuszeni będziemy wstrzymać wysyłkę na- 
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Reforma szkolnictwa powsze- 
chnego a obrona narodowa. 

Jedną ze spraw państwowej wa- 

£i, jakie wymagałyby zdecydowa- 

nej jednomyślności — gdyby: nie 

względy partyjne, niestety, zawsze 

biorące górę nad sprawami ogółu, 

jest kwestja ustroju szkolnego. Już 

zagadnienia mniejszościowej poli- 

tyki szkolnej mogą podlegać znacz- 

nym rozbieżnościom. 

Nie może być miejsca natomiast 

na partyjne swary, jeśli idzie o po- 

wszechność szkolnictwa, o tępienie 

ciemnoty, o poziom powszechne- 

go nauczania. A jednak — jesteś- 

my świadkami zaciętej ze strony 

reakcyjnego obozu walki o podję- 

tą przez rząd i żywioły demokra- 

tyczne akcję zreformowania szkol- 

wa powszechnego w duchu przez 

ód Europy oddawna uznanym 

i cenionym do tego stopnia, że 

"nawet zarzucony gdzieniegdzie ten 
system  nanowo zamierza się 

odbudować. ldzie o szkołę pow- 

szechną jednolitą — 7 klasową © 

poziomie obecnych 5-ciu klas szko- 

ły średniej. 

Zdawałoby się, że idea jaknaj- 

wyższego poziomu nauczania pow» 

szechnego nie znajdzie przeciwnie 

ków, a tymczasem jest inaczej. I 

tę właśnie opozycyjną robotę zbro- 

dnią tylko wobec narodu nazwać 

można. 
Olbrzymi odsetek analfabetów 

vzżód ludności tępić należy z naj- 

szym wysiłkiem, to też jedną 

z największych zasług pierwszego 

rządu Moraczewskiego jest jego 

dekret o powszechnem nauczaniu. 

Najjaskrawiej nawet reakcyjne rzą” 

dy dekretu tego nie odważyły się 
cofnąć. Nawiasem wspomnieć trze- 

ba, że obecny rząd, niestety, nie 

usunął szkodliwych na polu oświa- 

ty posunięć rządu prawicowego; 

nadal np. zachowuje swą moc wy- 

soce krzywdzące i sprawiające 

ogromne szkody rozporządzenie o 

redukcji płac nauczycielskich. 

Podjęto tedy walkę z analfabe- 

tyzmem, ale rezultaty jej są za- 

straszająco nikłe. Jest to zrozu- 

miałe następstwo z jednej strony 

zniechęcenia wśród zubożałego na- 

uczycielstwa, z drugiej—niewystar- 

czalności dwuklasowej szkoły po- 
wszechnej. Program takiej szkoły 

jest zaledwie uprawą roli pod za- 

siew dobrego ziarna,—ale bez za- 
siewu i dalszej uprawy rola taka 
stanie się znowu jałowym, zach- 

waszczonym ugorem. 
Przypomnieć należy na pot- 

wierdzenie powyższego mało zna- 

ny, a jednak przerażający swą wy= 

mową fakt: oto wśród żołnierzy 

na terenie korpusu warszawskiego 

stwierdzono 30 proc. powrotnego 

analfabetyzmu... Wszyscy ci żoł- 
nierze ukończyli jedno lub dwu- 

klasową szkołę powszechną. Wy- 
siłki podatkowe ludności w znacz- 

nej części idą na marne, praca ty- 

siącznych rzesz nauczycielstwa nie 

przynosi owoców—i jakże tu mó- 

wić o likwidacji analfabetyzmu?.. 

Rełorma szkolnictwa powszech- 

nego jest sprawą pilną i niesłycha- 

nie ważną dla rozkwitu i całości 

państwa. Kto jak kto, ale właśnie 

elementy, z wielką pompą obnasza- 

jące płaszczyk „narodowy* powin- 

ny dbałość okazać o poziom oświa- 

ty, stanowiący gwarancję wszech- 

stronnego w przyszłości rozwoju 

narodu, nie mniej także gwarancję 

silnej obrony narodowej. 

Przyjęta u nas w Polsce i za 

najdoskonalszą uznana, a zwycięska 

w wielkiej wojnie francuska doktry- 
na wojskowa ma te właściwości, 

że nie bezduszny, zautomatyzowany 

manekin jest jej motorem, ale świa- 

domy swych zadań, środków i mo- 

żliwości działania, jaknajlepiej о- 

świecony żołnierz. Dowódca naj- 

drobniejszej jednostki—drużyny i 

sekcji, a częstokroć również każda 

jednostka w takim oddziałku, ma 

zapewnioną daleko idącą samodziel- 

ność działania. 

Od decyzji najniższych w  hie- 
rarchji wojskowej stopni zależeć 

będzie w ostatecznym rezultacie 

los całego olbrzymiego frontu. Naj- 

drobniejsze więc komórki w orga- 

niźmie żyjącego frontu sprostać 
muszą odpowiedzialnym zadaniom, 

wymagającym szybkiej orjentacji i 

decyzji, zimnej krwi i opanowania, 

silnej woli zwycięstwa, a nade- 

wszystko — doskonałej znajomości 

posiadanych środków walki. Wszy- 

stko to wymagania, całkowicie za- 

leżne od poziomu wykształcenia 

masy walczącej armii. 

Cóż mówić o najnowszych wy- 

nalazkach, o technicznych środ- 

kach walki, we współczesnej woj- 

nie decydujących? Organizujemy 
L. O. P. P., tworzymy obronę 

przeciwgazową, ale wszystkie w 

tym kierunku wysiłki pójdą na 

marne, o ile nie dostarczymy tym 

broniom licznej kadry wyszkolo- 

nych i inteligentnych żołnierzy. 

Niepodobna się łudzić, że wy- 

starczą szeregi inteligentów, mło- 

dzieży uniwersyteckiej i gimna- 

zjalnej, jeśli poryw patrjotyzmu je 

uniesie. Ludzie ci będą potrzebni 
na wyższych kierowniczych stano” 

wiskach na froncie i etapie, wresz- 

cie na tyłach, na niemniej waż- 

nym froncie przemysłowym. 

Tak więc — o ile obrona na- 
rodowa nie ma być fikcją tylko 

— musi społeczeństwo spowodo- 
wać zasadniczą reformę szkolnict» 

wa powszechnego. Zamiast zaś in- 

terpelować rząd w sprawie środ- 
ków obrony zachodniej granicy, 

lepiej zastanowić się nad .kwestją, 

czy obecny stan oświaty nie jest 

groźnem dla całości pafistwa nie- 
bezpieczeństwem. 

Kto chce, aby szare masy żoł- 

nierza były zdolne do współczes- 

nych walk, ten musi pamiętać o 

ścisłym związku, jaki zachodzi 

między zagadnieniem obrony па- 

rodowej a sprawą oświaty. 
e-ski. 

  

Warsz kantończyków na Pekin. 
Pod hasłem zjednoczenia Chin. 

LONDYN, 28.III (Pat). Telegraphen Company donosi: Generał 
Czang Kai-szek oświadczył korespondentowi agencji British United 
Press, że ma zamiar rozpocząć marsz na Pekin. 

Głównym celem kantończyków jest przywrócenie jedności Chin. 
Pochód w kierunku północy będzie podjęty niezwłocznie. 

Jedna armja będzie maszerowała wzdłuż wybrzeża w kierunku 
prowincji Szantung, druga zaś wzdłuż linji kolejowej Nankin-Pekin. 

Generał Feng Szang rozpocznie kampanię przeciwko Pekinowi 
na czele armji zebranej w Mongojji, a liczącej 200 000 ludzi. 

Sytuacja w Szanghaju. 

ONZN 28.111 (Pat). W Szanghaju panował wczoraj względny 
spokój. ) 

Na terytorjum koncesji francuskiej wzmocniono kordony wojskowe 
w obawie napaści na tę koncesję, wskutek odmowy dowództwa francus- 
kiego zado ćuczynienia żądaniu Czang- Kai-Szeka usunięcia barykad od- 
dzielających tę koncesję od dzielnicy chińskiej. 

: Liczba ofiar w Nankinie. 

LONDYN, 28. III. (Pat.) Według dotychczasowych obliczeń, na liście ofiar wy- 
padków w Nankinie znajduje się około 100 osób cudzoziemców. 

„, Wśród zabitych są: dr. Williams, wice-rektor uniwersytetu w Nankinie, dr. 
Smith, lek-rz portowy, dr. Huber, majster warsztatów portowych, oo. jezuici Vanara 
i aa oraz kilku marynarzy z załogi krążownika „Esmeralda“ i torpedowca ja- 
pońskiego. 

Bolszewicy przyczyną tragedji nankińskiej. 

LONDYN. 28.III. (Pat). „Times* donosi z Pekinu, iż gen. Czang- 
Tso Lin oświadczył wobec dziennikarzy, że Sowiety zgóry ukartowały 
tragedję jakiej widownią był Nankin. 

Generał zalecał dalej współpracę z mocarstwami wymierzoną prze- 
ciwko bolszewikom. 

Gwałty oddziałów mongolskich. 
° PEKIN, 28. Ш. (Ра{.) Gubernator prowincji Sin-Kiang nadesłał do rządu pe- 
oni skargę na gwałty oddziałów mongolskich, które wtargnęły na terytorjum 
prowincji. 

Gubernator domaga się odwołania w Mongolji rosyjskich doradców wojsko- 
wych, którzy zachęcają Mongołów do napaści na Chiny. 

Bolszewicy namawiają do likwidacji 
koncesyj 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Londynu donoszą, iż minister spraw zagranicznych rządu kan- 

tońskiego w Chinach Czen oraz agent sowiecki w Kantonie Borodin 

przybyli wczoraj do Szanghaju razem z dowódcą armji kantońskiej. 
Natychmiast po ich przybyciu norweski konsul generalny, jako 

najstarszy z korpusu dyplomatycznego, złożył, wizytę dowódcy armii 
kantońskiej i pertraktował z nim w sprawie ochrony życia i mienią cu 

dzoziemców oraz zaniechania ataków na cudzoziemskie koncesje. 

Po wizycie konsula norweskiego dowódca armji południowej 
przyjął konsula sowieckiego, króry usiłował go skłonić do zlikwi- 
dowania obcych koncesyj w Szanghaju. 

Ultimatum dowództwa kantońskiego. 

SZANGHAJ, 37.11 (PAT). United Press. Generał Czeg-Kai-Szek 
zażądał od komendanta wojsk francuskich usunięcia barykad, okalają- 
cych koncesje cudzoziemskie, gwarantując przytem całkowite bezpię- 
czeństwo życia i mienia cudzoziemców. Dowódca wojsk francuskich 
odmówił temu żądaniu, wobec czego gen. Czang-Kai-Szek wystosował 
doń ostre oświadczenie, które uważane jest za początek ofensywy dy- 
plomatycznej ze strony rządu kantońskiego przeciwko koncesjom mię- 
dzynarodowym. ° ' 

Organizacje robotnicze wystosowały do rady miejskiej koncesyj 
międzynarodowych ultimatum, aby do niedzieli w południe barykady 

zostały usunięte, grożąc w przeciwnym razie strajkiem powszechnym. 
Rządy amerykański i japoński wysyłają pośpiesznie do Chin nowe od- 
działy wojskowe. 

Stan oblężenia w Szanghaju. 

LONDYN. 28. Ill. (Pat). Według doniesień z Szanghaju został 
tam ogłoszony stan oblężenia. 

Główne niebezpieczeństwo tkwi w możliwości wybuchu wojny par- 
tyzanckiej. 

Liczą się z tem, że Chińczycy będą próbowali rozpocząć walkę w 
obrębie koncesyj zagranicznych. 

Dowódca zjednoczonych armij europejskich. 
LONDYN, 28. III. (Pat.) Daily Telegraph donosi z Szanghaju, iż między wła- 

dzami francuskiemi, angielskiemi i amerykańskiemi miało dojść do porozumienia, w 
myśl którego dowództwo nad siłami międzynarodowemi objąć ma generał Duncan. 

Przygotowywanie ataku na koncesje. 
SZANGHAJ. 28.11. (Pat). Generałowie Czang-Kai-Szek i Pai- 

Czing Hsi wzięli udział w wielkiem zgromadzeniu odbytem w chińskiej 
dzielnicy w Szanghaju. 

Zebranie to przyjęło rezolucję, domagającą się niezwłocznego 
zwrotu koncesji cudzoziemskiej w Szanghaju i zalecającą przystąpienie 
do nowego strajku powszechnego. 

Krążą pogłoski, że powszechny związek zawodowy robotników po- 
stanowił siłą usunąć barykady oddzielające koncesję międzynarodową 
od terytorjum chińskiego. Zamierzony jest masowy atak na wspom- 
niane barykady. 

Krytyczne położenie w koncesji francuskiej. 

PARYŻ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzecza kategorycz- 
nie wiadomościom pochodzącym ze źródeł zagranicznych przedstawia- 
jącym sytuację na obszarze koncesji francuskiej w Szanghaju za ciężką. 

Oddziały obronne skoncentrowane wewnątrz obszaru koncesyjne- 
go liczą 2 tys. ludzi przeznaczonych dla ewentualnej obrony linji gra- 
nicznej długości 10 kim. 
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Wymiana dokumentów. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj w gmachu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych nastąpiła wy- 
miana dokumentów ratyfikacyjnych 
traktatu koncyljacyjnego i arbitra- 
żowego pomiędzy Polską a Szwe- 
cją, podpisanego w Stokholmie 3 
listopada 1925 r. 

Wymiany powyższej ze strony 
Polski dokonał p. August Zaleski, 
ze strony Szwecji poseł nadzwy- 
czajny i minister pełnomocny p. 
Anckersvard. 

Budżet na rok 1927-26. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Po uzupełnieniu przez kance- 
larję sejmową przeliminarza bud- 
żetowego na rok 1927—28 wszyst- 
kiemi poprawkami, przeprowadzo- 
nemi ostatnio przez Sejm, prelimi- 
narz został przesłany do Rady 
Ministrów, celem oddania go do 
druku. 

Budżet będzie ogłoszony w 
dzinniku ustaw w dniu 1 kwietnia 
i s. dniem zacznie obowiązy- 
wać. 

  

Z ZAGRANICY. 
Sprawa rokowań handlowych z 
Polską i Francją w Niemczech. 

BERLIN, 28.lll (Pat) Jak do- 
nosi Berliner Tageblatt, toczyč się 
będą w Berlinie w najbližszym cza- 
sie wyczerpujące narady czynni- 
ków rządowych nad sprawą roko- 
wań handlowych z Polską i 
Francją. 

Przewodniczący delegacji nie- 
mieckiej do rokowań francusko- 
niemieckich dyrektor ministerjalny 
Posse przybył do Berlina w nie- 
dzielę. Jednocześnie przybył z War- 
szawy poseł niemiecki Rauscher, 
aby złożyć sprawozdanie o dotych- 
czasowych rokowaniach, które pro- 
wadził z gabinetem polskim w 
kwestjach wydaleniowych i gospo- 
darczych. 

Gabinet Rzeszy odbędzie dzi- 
siaj po południu posiedzenie, na 
którem nie będzie jeszcze rozwa- 
żana kwestja traktatów handlowych, 
gdyż naprzód mają się odbyć roz- 
mowy przygotowawcze obu przy- 
byłych do Berlina pełnomocników 
z odpowiednimi ministrami. 

„Berliner Tageblatt* wyraża prze- 
konanie, że rząd Rzeszy zatwierdzi 
bezwątpienia umowy, które zawarł 
Posse w Paryżu, aczkolwiek nie 
uzyskał on dla niemieckiego prze- 
mysłu chemicznego prawa sprzeda- 
wania we Francji towarów chemi- 
cznych z wolnej ręki. 

Budżet Reichswehry w Reichs- 
tagu. 

BERLIN, 28.III. (Pat). Dzisiejsze 
posiedzenie Reichstagu poświęcone 
było debatom nad budżetem mini- 
sterstwa Reichswehry. 

Sprawozdawca komisji wojsko- 
wej Reichstagu stwierdził w swem 
przemówieniu, że budżet Reichsta- 
gu jest niezwykle wysoki, wynosi 
bowiem 698 miljonów marek. 

Rząd zapowiedział w komisji, 
że budżet narok przyszły zapewne 
będzie musiał być jeszcze podwyż- 
szony. 

Referent wyraził ubolewanie, że 
nie może przedstawić szczegółów 
dotyczących dostawy amunicji so- 
wieckiej do Niemiec gdyż obrady 
nad tą sprawą uznane zostały przez 
komisję za poutne. 

Po przemówieniach szeregu 
mówców zabrał głos min. Gessler, 
który porównywał budżety woj- 
skowe mocarstwa aljanckich z bud- 
żetem niemieckim wskazując na 
powiększenie budżetów tych mo- 
carstw, jak np. w Anglji. 

Minister Gessler w swoim prze- 
mówieniu wypowiedział się prze- 
ciwko projektowi demokratów 
wprowadzenia milicji, utrzymując, 
że jest błędem spodziewanie się, iż 
obrona milicyjna może kosztować 
taniej niż stałe wojsko. 

  

Nie dba o swoją ojczyznę ten, kto nie 
iest członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej. 

  

  

Z caiej Polski. 

Likwidacja strajku w prze- 
myśle metalowym. 

WARSZAWA, 28-III. (Pat.) Dn. 
26 i 27 b. m. odbywały się w Ra- 
domiu narady, prowadzone przy 
udziale inspektora pracy IV okrę- 
gu w Kielcach inż. Świeżewskiego 
w sprawie zlikwidowania strajku 
w przemyśle metalowym. 

Narady te nie doprowadziły do 
porozumienia się stron i zawarcia 
dobrowolnej umowy. Przemysłow- 
cy nawet nie wydelegowali swoich 
przedstawicieli na wspólną konfe- 
rencję z robotnikami, zawiadamia- 
jąc listownie, że podtrzymują na- 
dal swoje dotychczasowe propozy- 
cje, to jest udzielenie 9%/0 podwyż- 
ki od dnia przystąpienia do pracy. 

Wobec powyższego było zapro- 
ponowane przekazanie zatargu do 
rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu. 

Po całodziennych naradach w 
dniu wczorajszym udało się Stro- 
ny skłonić do przyjęcia tej propo” 
zycji. Z dniem dzisiejszym wobec 
zgodzenia się na. arbitraż wszyst- 
kie odlewnie i emaljarnie na tere- 
nie województwa kieleckiego przy- 
stępują do pracy. 

Dotyczy to około 10 zakładów 
zatrudniających ogółem około 4.000 
pracowników. W dniu dzisiejszym 
strony mają wybrać po 2 arbitrów. 
Arbitrzy na wspólnem posiedzeniu 
wybiorą superarbitra. 

Komisja arbitrażowa w tym 
składzie ostatecznie ustali wyso- 
kość podwyżki. 

Antypolskie demonstracje 
Ukraińców. 

LWÓW. 28 Ill. (Pat). Dzienniki 
donoszą, że grupa Ukraińców pró- 
bowała wczoraj po południu poraz 
drugi urządzić demonstrację przed 
konsiilatem czechosłowackim prze- 
ciwko rzekomemu uciskowi Ukra- 
ińców w Czechosłowacji. 

Policja jednak obsadziłą wszy- 
stkie wejścia do konsulatu i niedo- 
puściła do demonstracji. Aresztowa- 
no kilka osób. 

Aresztowanie agitatora ko- 
munistycznego. 

KRAKÓW, 28.III. (Pat). Policja 
polityczna aresztowała w ostatnich 
dniach niejakiego Zygmunta Mły- 
narskiego studenta Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod zarzutem upra- 
wiania agitacji _ komunistycznej. 
Młynarski był członkiem organiza- 
cji młodzieży „Życie*, a zarazem 
współpracownikiem komunizujące- 
go pisma „Nowiny*. Młynarski 
był w styczności z centralnemi wła- 
dzami partji komunistycznej, skąd 
też czerpał materjały do swych 
agitacyjnych artykułów. 

Biżuterje rodzinne posła 
Witosa ocalały. 

KRAKÓW, 28.II. (Pat). Głos 
Narodu donosi: Ubiegłej nocy nie- 
wyśledzeni sprawcy włamali się do 
mieszkania posła Witosa w Wierz- 
chosławicach, rozbili kasetkę i skra- 
dli 1241 dolarów, natomiast kaset- 
ki, w której mieściła się biżuterja 
rodziny posła Witosa nie zdążyli 
otworzyć. Dochodzenie w toku. 

  

LEKARZ-DENTYSTA 

I. FELDSZTEJN 
przeprowadził się z ul. Wielkiej 

na ul. Wileńską 16. 3806 
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lajwybiniejsi kupcy 
zbierają się co miesiąc i dys- 

kutują na temat jak można 

umiejętnie reklamować się i 

sprzedawać swój towar 

Stanowi to treść miesięcznika 

„BRZEDIŹ i RENLANY" 
Koszykowa 7, Warszawa. 3682 
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Orzeczenie komisji arbitražowej 
w sprawie zatargu w przemyśle włókienniczym 

w Łodzi. 

WARSZAWA, 28.II1 (PAT). 28 
b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem wice-premjera Bartla po” 
siedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem przyjęto orzeczenie komisji 
arbitrażowej w sprawie zatargu w 
przemyśle włókienniczym w Łodzi. 
Treść orzeczenia przedstawia się 
następująco: 

Na podstawie pism i oświad- 
czeń z dn. 19 marca 1927 r. ko- 
misja  arbitrażowa, wyznaczona 
uchwałą Rady Ministrów w składzie: 
prof. d-ra Kazimierza Bartla, wice- 
premjera jako przewodniczącego, 
inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, 
ministra Przemysłu i Handlu id-ra 
Stanisława Jurkiewicza, ministra 
Pracy i Opieki Społecznej jako 
członków — po  wszechstronnem 
zbadaniu sprawy płac robotniczych 
jak i położenia przemysłu włókien- 
nicznego, a to zarówno na pod- 
stawie materjałów, dostarczonych 
przez związki przemysłowców i 
przez związki robotnicze i pracow- 
nicze, jak również na podstawie 
materjałów, będących w dyspozycji 
władz centralnych i wojewódzkich, 
wreszcie na podstawie bezpośred- 
niego zetknięcia się z robotnikami 
oraz produkcją oraz badania po- 
ziomu zarobków i kosztów utrzy- 
mania w Łodzi, orzekła: 

1) Robotnicy wymienionych po- 
niżej kategoryj, pracujący w prze- 
myśle włókienniczym, zrzeszeni w 
wymienionych organizacjach otrzy- 
mywać winni następujące podwyż- 
ki: a) grupa zarobkowa — wedle 
tabeli płac złotowych obowiązują- 
cej od 17 października 1926 r. za- 
rabiająca stawki dniówkowe bez 
akordów od 2 zł. 93,7 gr. do 3 zł. 
44,1 gr. otrzymuje podwyżkę 12%; 
b)grupa j.w. zarabiająca od 3-51,8 
do 398 otrzymuje 10%; c) grupa 
j.w. zarabiająca od 4-10,6 do 4-90 
otrzymuje 9%; d) grupa j. w. zara- 
biająca od 5-03,8 do 6-04,9 otrzy- 
muje 7%; e) grupa j. w. zarabiają- 
ca od 6-19,9 do 7-96 otrzym. 5%, 

2) Wymienione podwyżki za- 
robków Obowiązują od dnia 21 
marca 1927 r. t. j. od dnia podję- 
cia pracy na wezwanie rządu. 

3) a) podwyżka stosowana bę- 
dzie dla Łodzi, oraz tych wszyst- 
kich miejscowości, w których obo- 
wiązywał zasadniczy cennik zwalo- 
ryzowany od dnia 14.1. 1924r. pod- 
wyższony od 11 października 1926 
r. b) dla Ozorkowa, Tomaszowa, 
Mostenicy i Piotrkowa i tych wszyst- 
kich miejscowości, w których od 
dnia 14.1.1924 r. obowiązywał zwa- 
loryzowany cennik z poprawką 
procentową od zarobkowych cen- 
nikowych na korzyść pracodaw- 
ców, wspomniana poprawka pro- 
centowa pozostaje nadal w mocy, 
c) orzeczenie powyższe nie doty- 
czy zakładów przemysłu jutowego, 
oraz przemysłu włókienniczego m. 
Sosnowca. 

4) Orzeczenie niniejsze obowią- 
zywać będzie do 30 czerwca 1927 
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Mydło ziołowe „Fussol“ 
oraz o 10 lat ciesząca sie powodzeniem 
pasta „Fussol* usuwają i zapobiegają 

tworzeniu się nadmiernych i niemiłych 

© dzielin_potu ciała (pot pach, pot ri 

1 pot nėg). Środek ten został już 
wprowadzony w wielu kasach chorych. 
2 miejscowości w których Apteki, Dro- 
gerje lub Parfumerje jeszcze nie posia- 
dają „Fussolu*, prosimy zamowień 

wprost do nas kierować, 
Polski Skład apteczny, Wilno, 

Ludwisarska 12 

      

  

  

WINCENTY LUTOSŁA WSKI. 

Kuli Wyspiańskiego 
Instytut Wydawniczy Bibljoteka 

Polska zyskał sobie wielką zasługę 
przez pomnikowe wydanie dzieł 
Wyspiańskiego, których tom trzeci, 
znacznie większy, niż dwa poprzed 
nie (przeszło 700 str.) zawiera tyl- 
ko pięć dramatów (Warszawianka, 
Lelewel, Legjon, Bolesław Śmiały, 
Skałka), z wyczerpującymi wstępa- 
mi Tadeusza Sinki i przypisami 
Krytycznymi Adama Chmiela, zaj- 
mującymi razem więcej miejsca niż 
połowa tekstu. 

Znajdujerny tu wszystko co po- 
trzeba, aby wydane dzieła zrozu- 
mieć i ocenić. Dowiadujemy się, 
jak one rosły w umyśle poety, nim 
je wydał i na jakich historycznych 
materjałach się opierał. Wyjaśnie- 
nia te szczególniej są interesujące 
w stosunku do Warszawianki, kto- 
ra przez pięć lat (1893—98) doj- 

 rzewała w duchu autora, nim się 
ukazała w tej postaci, w której ją 
widujemy na scenie. 

Porządek chronologiczny, w 
którym zasadniczo są uporządko- 
wane przez wydawców dzieła Wy+* 

 spiańskiego, jest tu naruszony, 
gdyż po Legjonie następuje Bo- 
lesław Śmiały i Skałka, napisane 
w 1902—1904, a Wesele i Wyzwo” 
lenie są odłożone do tomu następ- 

r. Po upływie tego terminu moc 
orzeczenia przedłużać się będzie 
milcząco z miesiąca na miesiąc, o 
ile żadna ze stron przed dniem 15 
danego miesiąca nie oświadczy 
drugiej stronie, że wypowiada obo- 
wiązujące dotychczas warunki z 
końcem danego miesiąca. 

5) Wobec różnolitego charakte- 
ru pracy i zarobków majstrów i 
pracowników umysłowych w po- 
równaniu z robotnikami przemysłu 
włókienniczego, rządowa komisja 
arbitrażowa powstrzymuje się od 
wydania orzeczenia w tej sprawie 
i zaleca uregulowanie zarobków 
dla tej kategorji pracowników w 
drodze bezpośrednich rokowań 
między zainteresowanemi stronami, 
oczekując zawiadomienia 0 załat- 
wieniu do dnia 15 kwietnia r. b. 

6) Za sam udział w strajku 
nikt z robotników i pracowników 
nie może być pozbawiony pracy. 

2 kilwy Aowieńskiej 
Litwa likwiduje 

stałe przedstawicielstwo 
przy Lidze Narodów. 

KOWNO, 21-1II (tel. wł.). Urzę- 
dowa agencja litewska „Elta“ po- 
daje, iż z rozporządzenia rządu li- 
tewskiego, likwiduje się stałe przed- 
stawicielstwo Litwy przy Lidze Na- 
rodów. 

Poseł ZSSR ma być odwo- 
łany z Kowna? 

KOWNO, 21-III (tel. wł.). „Lie- 
tuvis'* dowiaduje się, iż poseł so- 
wiecki w Litwie Aleksandrowski 
powtórnie prosił o przeniesienie 
go z Kowna. Tym razem w Krem- 
lu zdecydowano uwzględnić prośbę 
Aleksandrowskiego. 

Zatarg pomiędzy Magistra- 
tem kłajpedzkim a central- 
nemi władzami litewskiemi. 

KOWNO, 27-III. (tel. wł.). Pis- 
ma podają, iż Magistrat kłajpedzki 
nie zgadza się wciągnąć na listy 
wyborców Litwinów z Wielkiej Lit- 
wy, zamieszkałych w Kłajpedzie. 
Władze centralne natomiast stoją 
na stanowisku przeciwnem, uważa- 
jąc postępowanie Magistratu za 
niezgodne z konwencją kłajpedzką. 
„Konigsb. Hastg. Ztg.“ w tej spra- 
wie pisze: 

„Ponieważ Magistrat stoi na 
swojem, iż osoby, pochodzące z 
W. Litwy, na podstawie konwencji 
kłajpedzkiej nie mają prawa brać 
udziału w wyborach i dlatego nie 
wciągnął je na listy wyborcze, jas- 
nem jest, iż wybory do Sejmiku 
zostaną Odroczone na czas nieo- 
krešlony“. 

  

Šian zdrowia Marszałka Pilsudskiego. 
(Telefon. od wł. kor, z Warszawy). 

Informujemy się, iż stan zdro- 
wia prezesa Rady Ministrów Mar- 
szałka Piłsudskiego poprawił się 
znacznie w ostatnich dniach. 

Marszałek Piłsudski już w dniach 
najbliższych powróci do normal- 
nego trybu urzędowania. 

nego. W ten sposób mamy tutaj 
pięć dramatów o treści sobie po- 
krewnel, wynikającej z badań i po- 
szukiwafi, mających za cel uświa- 
domienie sobie istoty ducha naro- 
dowego w dziejach. 

Godne uwagi jest szczególniej 
to, co Sinko mówi we wstępie do 
Skałki o palingenezie, że Wyspiań- 
ski, po jasnem jej sformułowaniu 
w Achilleis i we wszystkich rapso- 
dach z lat 1900—1902, w Skałce 
obwija ją w zagadki, jakby się bał 
jej wypowiedzenia. Trafnie bardzo 
Sinko tłumaczy, że dotąd Wyspiań- 
ski mówił o niej jako o dogmacie 
wyuczonym, a obecnie, to jest wte- 
dy, kiedy Skałkę pisał—przeżył ją 
w odniesieniu do siebie samego. 

Sam już czuł w 1903-m r. nad- 
chodzącą Śmierć i doszedł do wia- 
ry, że śmierć jest jedynym šrod- 
kiem odzyskania młodości przez 
palingenezę. 

Sinko uwydatnia wielką donios- 
łość Skałki, która jest dramatycz” 
nym komentarzem do męczeństwa 
w. Stanisława, napisanym przez 

poetę, który w cieniu własnej 
śmierci zrozumiał, jak sądził, ta- 
jemnicę śmierci Św. Stanisława. 
„Do Szekspirowego Hamleta napi- 
sał Wyspiański taki komentarz we 
formie rozprawy prozą. Własny 
dramat o Bolesławie objaśnił w 
trzecim akcie Skałki djalogiem Św. 
Stanisława z Piotrowiną, a w po- 
przednich aktach przedstawił chry- 
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Jalary włosko jugosłowiański 
Międzynarod. śledztwo na granicy Albanji i Jugosławii. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Białogrodu donoszą, że rząd jugosłowiański przyjął ostatecznie 
propozycję mocarstw przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa na 
granicach między Jugosławią i Albanją. 

Odpowiednia komisja śledcza składać się będzie z wojskowych 
ekspertów francuskich, 
serbskich. 

angielskich Oraz obserwatorów włoskich i 

Informujemy się, iż pod przewodnictwem marszałka jugosłowiań- 
skiego parlamentu odbyło się posiedzenie przywódców stronnictw jugo- 
słowiańskich z udziałem ministra spraw zagranicznych Pericza, który 
prosił przywódców stronnictw, aby do wyjaśnienia śledztwa, przeprowa- 
dzonego przez mocarstwa, konflikt albański nie był przedmiotem dłuż- 
szej dyskusji na plenum parlamentu: Na prośbę ministra spraw zagra- 
nicznych wyrazili swą zgodę wszyscy przywódcy stronnictw. 

Włochy odrzuciły projekt ankiety wojskowej. 

BIAŁOGROD. 28. III. (Pat). Wszystkie dzienniki białogrodskie 
stwierdzają, że Włochy odrzuciły projekt przeprowadzenia ankiety woj- 
skowej po obu stronach granicy aibańskiej. 

Rząd jugosłowiański wystosował do rządów w Paryżu, Londynie 
i Berlinie notę przedstawiającą konieczność przeprowadzenia dochodze- 
nia po obu stronach granicy. Dzienniki oświadczają, že kwestja albań- 
ska nie będzie mogła być załatwiona drogą bezpośrednich rokowań 
między Białogrodem a Rzymem, gdyż oznaczałoby to tylko odroczenie 
konfliktu nie zaś jego rozwiązanie. 

Pakt zawarty w Tiranie jest przyczyną wszystkich niedomagań. 
Wobec tego kwestja albańska musiałaby być załatwiona za pomocą ro- 
kowań między mocarstwami ewentualnie w ramach Ligi Narodów. 

Tylko na tej drodze da się utrzymać pokój na Balkanach. 

  

Ks.poseł Olszański w nowej roli 
Na ostatniem posiedzeniu Rady 

Okręgowej Chrześcijańskiej Demo- 
kracji ks. poseł Olszański zgłosił 
ustąpienie ze stanowiska prezesa 
Rady. 

Motywy tego kroku są b. cie- 
kawe. Mianowicie ks. Olszański ma 
się zająć organizowaniem Ligi Ka- 
tolickiej w Archidjecezji  Wileń- 
skiej. 

Liga ta ma mieć charakter bez- 
partyjny, wobec czego ks. Olszań- 
ski nie może jednocześnie stać na 
czele partji Chrześcijańsko- Demo- 
kratycznej. 

Informacja jestciekawą ze wzglę- 
du na nowopowstającą Ligę. Cho- 
dziły o niej pogłoski, że ma ona 
za zadanie odsunięcie kleru od po- 
lityki i skierowanie go na teren 

bezpartyjnej katolickiej akcji społe- 
cznej. 

Takie tendencje wśród ducho- 
wieństwa należałoby powitać z wiel- 
kiem uznaniem. Jednak szybkie 
przedzierzgnięcie się ks. Oiszań- 
skiego z partyjnika w kierownika 
akcji ponadpartyjnej budzi poważne 
zastrzeżenia co do intencyj twór- 
ców Ligi Katolickiej. 

Od czasu powstania Obozu 
Wielkiej Polski nastała w Polsce 
moda tworzenia „partyj bezpartyj- 
nych”. 

Bylibyśmy w przykry sposób 
zdziwieni, gdyby nowopowstająca 
Liga Katolicka miała być właśnie 
nową „partją bezpartyjną“, czyli 
nowem wydaniem Chrześcijańskiej 
Demokracji, dostosowanej do osta- 
tniej mody. 

  

Precz z młodymi! 
Dzika uchwała Warszawskiej Rady Adwokackiej. 

W sobotę toczyły się obrady 
walnego zebrania adwokatów Izby 
warszawskiej. 

W toku zebrania rozwinęła się 
namiętna dyskusja, zmierzająca do 
zamknięcia dostępu do adwokatu- 
ry na przeciąg lat 5-u nowym kan- 
dydatom. 

Wniosek, zgłoszony w imieniu 
prawicowych adwokatów, żądał 
zamknięcia list adwokackich na о- 
kreślony przeciąg czasu. 

Za wnioskiem tym opowiedział 
się szereg mówców na czele z 
adwokatem J. Nowodworskim, Z. 
Sokołowskim, Chełmońskim i H. 
Konicem. 

Z ostrą krytyką tych niesłycha- 
nych ograniczeń dostępu do wol- 
nego zawodu wystąpili adwokaci: 
Z. Nagórski, S. Rundo, Z. Suli- 
gowski, L. Berenson i inni. 

W rezultacie większością 187 
głosów, przeciwko 137 uchwalono 
głosowanie tajne, co już dało przed- 
smak właściwego głosowania nad 
wnioskiem o ograniczeniach, który 

stjanizowanie się pogafistwa na 
Skałce i poganizowanie się nowego 
świętego. Z temi różnorodnemi ży- 
wiołami sprzągł jeszcze dzieje od- 
rodzenia Rapsoda, swego sobo- 
wtora“. 

Powyższe objaśnienie uspra- 
wiedliwia zakończenie wstępu, któ- 
re charakteryzuje krytyczną meto- 
dę stosowaną przez Sinkę, w ob- 
jaśnieniach dramatów Wyspiańskie- 
go. Metodę tę sam określa temi 
słowami: „Pieczęcie z tajemniczej 
księgi Wyspiańskiego może zdjąć 
tylko ten, kto mniej mówi, a wię- 
cej słucha słów poety, a potem 
szuka wytłumaczenia tego, czego 
odrazu nie zrozumie, tam, gdzie 
poeta znajdował podniety twór- 
czošci“. 

Takim właśnie komentarzem 
jest wydawca dzieł Wyspiańskiego, 
profesor Tadeusz Sinko. 

Jednocześnie z trzecim tomem 
dzieł Wyspiańskiego Bibljoteka Pol- 
ska wydała album w formacie in 
folio (30%X35 cm.) pod tytułem: 
Stanisław Wyspiański, Dzieła ma- 
larskie. Zawiera ono reprodukcje, 
po części barwne, stu dziwięćdzie- 
sięciu trzech dzieł malarskich, ry- 
sunków, szkiców i portretów Wys- 
piańskiego. 

Jest te pomnikowe wydawnict- 
wo, które genjusz malarski wiel- 
kiego poety uprzystępnia całemu 
światu, gdyż tekst objaśniający pa- 
na Żuk Skarszewskiego jest po- 

większością 196 głosów, przeciwko 
116 został przyjęty. 

* * 
* 

Ograniczenie dopływu młodych 
sił do adwokatury przewidywał do- 
tąd jedyny na świecie tego rodzaju 
projekt ministra sprawiedliwości 
Włoch faszystowskich p. Alfreda 
Rocco. Chodziło o to, aby przesiać 
kandydatów do stanu adwokackiego 
pod kątem widzenia politycznym 
i zdobyć sobie jednocześnie dla 
faszyzmu starszych prawników, któ- 
rych Temida faszystowska nie mia- 
ła w ręku. 

Do bezsensu konserwowania 
marnutów i usuwania wolnej kon- 
kurencji w zawodzie adwokackim z 
własnej inicjatywy palestry nie do- 
szedł dotąd żaden kraj. Endecy 
warszawscy są w tej dziedzinie 
awangardą tumanów całego Świa- 
ta. Tylko patrzeć, aż nowy genjal- 
ny pomysł zechcą zastosować w 
Wilnie. Miejmy nadzieję, że spot- 
kają się tu z należytą odprawą. 

  

dany także w tłumaczeniu francu- 
skiem, a rysunki i obrazy są wy- 
mowniejsze, niż słowa. Odkąd Szo- 
pen wcielił wyraz ducha polskiego 
w dzwięki, nie było podobnej re- 
welacji tego ducha przystępnej mi- 
łośnikom i krytykom sztuki całego 
Świata jak to album Wyspiańskie- 
go, które w barwach i kształtach 
wyraża to, co stanowi odrębność 
polskiego życia. 

Ktokolwiek cudzoziemcom chce 
uprzystępnić zrozumienie tego, co 
stanowi istotę polskości, ten po- 
winien szerzyć to piękne wydanie 
dzieł malarskich Wyspiańskiego, 
jako wcielenie w barwy i kształty 
wyobrażeń jednego z najoryginal- 
niejszych duchów polskich ostat- 
niego pokolenia. 

Szkoda tylko, że dla wykona- 
nia klisz musieliśmy się uciekać 
aż do Wiednia i Drezna, lecz trze- 
ba ufać wydawcom, że па tę ostą- 
teczność się zdecydowali dopiero 
po przekonaniu się, że na tem 
publikacja zyska. Istotnie jest ona 
bez zastrzeżeń wspaniała. 

Prócz reprodukcji zawiera pierw- 
szą próbę zupełnego katalogu dzieł 
malarskich Wyspiańskiego, z opi- 
sem pięciuset pięćdziesięciu czte- 
rech dzieł, dokonanym przez dok- 
tora Stanisława Świerza, który po- 
daje rozmiary każdego rysunku, 
datę jego powstania i miejsce, 
gdzie się obecnie przechowuje. Dla 
licznych czytelników będzie iiczba 

Posiedzenie Rady Finansowej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Drugie z rzędu posiedzenie Rady 
Finansowej odbędzie się 9 kwiet- 
nia. Porządek dzienny przewiduje 
dyskusję nad stabilizacją złotego i 
ustawami podatkowemi. 

Pożyczka amerykańska dla Polski. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak to już podawaliśmy, w dniu 
dzisiejszym powraca ze Stanów 
Zjedn. do Warszawy delegacja rzą- 
du polskiego w osobach p. p. w.- 
prezesa Banku Polskiego Młynar- 
skiego i prof. Krzyżanowskiego, 
którzy prowadzili w Stanach Zjedn. 
pertraktacje w sprawie umowy po- 
życzkowej. 

Delegacja po swym powrocie 
przedstawi szczegółowe sprawozda- 
nie miarodajnym czynnikom, doty- 
czące przebiegu pertraktacyj w St. 
Zjedn.. poczem rokowania będą 
kontynuowane na miejscu. 

Finalizacji rokowań należy spo- 
dziewać się około 15 maja. 

Lebranie „Sowpoliorgu”. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W pierwszych dniach kwietnia 
odbędzie się w Moskwie ogólne 
zebranie polsko- rosyjskiego towa- 
rzystwa handlowego „Sowpoltorg*. 

Na zebranie to wybiera się do 
Moskwy szereg przemysłowców 
polskich z pos. Wierzbickim na 
czele. Będzie to rewizyta przemy- 
słowców naszych w odpowiedzi na 
wizytę zeszłoroczną sowieckich dzia- 
łaczy gospodarczych. 

Lycie białoruskie. 
Nowe czasopismo białoruskie 

  

Ukazał się nr. 1 miesięcznika 
literatury i kultury zachodniej Bia- 
łorusi p. t. Rodnye Goni. Wycho- 
dząc z założenia, że kultura dla žy- 
cia duszy jest tem samem co po” 
wietrze dla życia ciała, za swe za- 
danie uważa nowe czasopismo do- 
starczanie tej kultury duchowej spo- 
łeczeństwu białoruskiemu. „Spra- 
wa tej kultury białoruskiej”, czy- 
tamy w słowie od redakcji, „wi- 
nna być drogą nie tylko świa- 
domym Białorusinom ale i innym 
narodom, z któremi wspólnie żyje- 
my: Litwinom, Polakóm i Żydom. 
Do wszystkich więc zwracamy się, 
by uważali naszą sprawę za bliską 
e i w miarę możności ją wspie- 
rali..: L. 

Wydając czasopismo literacko- 
kulturalne i apolityczne nie robi- 
my różnicy pomiędzy kierunkami 
politycznemi i wszyscy współoby- 
watele mogą być wydawcami i 
współpracownikami naszego pisma. 

Numer pierwszy bogaty w bar- 
dzo ciekawą treść literacką zapo* 
wiada nowe wydawnictwo istotnie 
poważnie. 

Miesięcznik tego rodzaju jest 
zjawiskiem bardzo pożądanem w 
życiu białoruskiem u nas, gdzie 
momenty polityczne wykazują zbyt- 
ni i niezdrowy przerost nad inne- 
mi. Dlatego też nowemu pismu 
składamy serdeczne życzenia owoc- 
nej i szerokiej pracy nad szerzę- 
niem kultury duchowej wśród spo* 
łeczeństwa białoruskiego. 

. 

tych dzieł wielką niespodzianką, a 
wszak to dopiero pierwsza próba 
zebrania wiadomości o całej spuś- 
ciźnie Wyspiańskiego. 

Wybór reprodukcji daje nam 
zupełnie jasne wyobrażenie o całej 
twórczości malarza-poety. Szcze- 
gólniej interesujące są autoportre- 
ty, których znajdujemy aż siedem 
z różnych czasów od 1893 do 1907 
roku czyli od 24-g0 do 39-g0 ro- 
ku życia. Odbija się na nich ros- 
nące skupienie myśli iwoli, cechu- 
jące twarz Wyspiańskiego zawsze, 
a z wiekiem coraz to wybitniej. 
Wielce charakterystyczną cechą je- 
go upodobań są nader liczne por- 
trety dzieci, szczególniej dziewczy- 
nek. Nadto wyobrażenie polskiej 
kobiety, jakie miał Wyspiański, 
wyraża się w dziesięciu portretach 
znanych Polek i dziesięciu innych 
twarzach kobiecych. Także mamy 
portrety znakomitych Polaków, jak 
poeci Rydel i Żuławski, malarze 
Tetmajer, Mehoffer, Malczewski, 
Stanisławski, aktor Solski w róż- 
nych rolach i bardzo ciekawy por- 
tret Władysława Mickiewicza. 

Cudzoziemców zainteresuje po- 
stać Solskiego w sztukach Szek- 
spira—oraz ilustracja Wyspiańskie- 
go do Iliady Homera. Tutaj może- 
my porównać Wyspiańskiego z 
wieloma malarzami innych naro- 
dów, którzy wybierali podobne za- 
dania. Nadto mamy reprodukcje 
dwunastu widoków miasta i wsi, 
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Tam, gdzie urodził się Wielki 
Pisarz Polski. 

Dnia 20 marca r. b. odbyła się 
we wsi Kobiele Wielkie pow. ra- 
domskowskiego — kolebce Wł. St. 
Reymonta—podniosła uroczystość 
wręczenia bibljoteki miejscowym 
organizacjom społecznym. 

Bibljoteka ta, ufundowana przez 
Komitet Ludowy, przy wydatnem 
poparciu Centralnego Związku Kó- 
łek Rolniczych i Związku Młodzie- 
ży Wiejskiej, będzie ogniskiem o- 
światy i kultury, a zarazem naj- 
piękniejszym pomnikiem, bo roz- 
siewać będzie Światło i rzeźwić du- 
sze ziomków genjalnego Twórcy 
„Chłopów*. 

To też zainteresowanie i prze- 
jęcie się uroczystością wśród miej- 
scowej i okolicznej ludności było 
Łardzo żywe. 

Najpierw tłumnie zeszli się do 
pięknego, acz niewykończonego 
jeszcze kościoła w Kobielach Wiel- 
kich na nabożeństwo, potem zgro- 
madzili się na placu przed szkołą, 
gdzie odbyła się uroczystość. Za- 
gaił miejscowy nauczyciel, prezez 
Koła Młodzieży Wiejskiej, p. Sto- 
kowski. 

Po nim dłuższe, niezwykle ży- 
we i trafiające do serc słuchaczy 
przemówienie na temat: „Czem był 
Reymont dla Polski i jej wsi oraz 
dla Świata" wygłosił p. red. J. 
St. Szczerbiński z Warszawy, Wy- 
warło ono potężne wrażenie. 

Potem p. W. Czermiński, jako 
przewodniczący Komitetu, dokonał 
odsłonięcia i uroczystego aktu 
wręczenia biblioteki Kółku Rolni- 
czemu i Kołu Młodzieży Wiejskiej. 
"Do licznie zebranej młodzieży prze- 
mówił gorąco p. B. Babski, zachę- 
cając ją do pracy zbiorowej w Ko- 
łach Młodzieży Wiejskiej, by w 
nich tworzyć nowe życie i rozwi- 
jać tę siłę i piękno wsi polskiej, 
które ujawnił Reymont w swoich 
nieśmiertelnych dziełach. Przema- 
wiał również przedstawiciel szkoły 
rolniczej w Dobroszycach, p. Ły- 
sak. Z miejscowych przemówień 
ogromne wrażenie zrobiły słowa p. 

Słoty, gospodarza z Przybyszewa, 
który wskazując na budynek daw- 
nej karczmy, zaznaczył, że dziś 
mieści się w tym budynku szkoła, 
gdzie młode pokolenie wychowuje 
się na światłych obywateli. 

Po uroczystości odbyło się m ] 
zwykle miłe przyjęcie w domu jed- 
nego z gospodarzy. Dodać należy, 
że do zorganizowania uroczystości 
dużo przyczynił się-p. Ptak z Ko- 
biel Wielkich, sekretarz Koła Mło- 
dzieży. Z jego to inicjatywy zapad- 
ła jednomyślnie na zebraniu gmin- 
nem uchwała, by wystawić okazały 
budynek szkolny im. Wł. Reymon- 
ta. Plac już jest zakupiony w środ- 
ku wsi i należy żywić nadzieję, że 
energiczni młodzi działacze dotąd 
nie spoczną, aż zamierzone dzieło 
doprowadzą do końca, w dowód 
ukochania Wielkiego Syna swej wsi. 
Należy również życzyć,aby plac,gdzie 
stała chałupa, w której urodził się 
Reymont, był wykupiony przez 
miejscowe organizacje społeczne, 
pięknie ogrodzony i prejozdobi g 
w najkrótszym czasie pomniki 
Wielkiego Mistrza. 

  

Poszukuję posady 
rządcy domu 

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

  

projekty zmian architektonicznych 
na Wawelu, szkice do kostjumów 
w rolach historycznych dramatów 
Wyspiańskiego, nawet projekty u- 
meblowań i kartek tytułowych 
pism Wyspiańskiego. 

Całość robi wrażenie niepospo- 
licie intensywnego artystycznego 
natchnienia przedwcześnie zgasłe- 
go w 39-m roku życia mistrza. 

Wszyscy znają z teatru i ksią- 
żek Wyspiańskiego poetę, mało 
kto zdaje sobie sprawę nawet w 
Polsce z tego, jak wielkim i wszech= 
stronnym był Wyspiański malarzem. 
„Dzieła malarskie" wydane przez 
Bibljotekę Polską nagle rzucają 
olśniewające światło natę stronę 
twórczości największego artysty 
naszego w ostatniem pokoleniu. 

Ta piękna książka powinna się 
znaleźć w każdym polskim domu, 
i nadaje się bardzo na upominki 
nietylko w kraju ale zwłasżcza 
zagranicą. Polacy, którzy w ob- 
cych krajach doznają serdecznej 
gościnności, niczem się lepiej nie 
wywdzięczą, jak posyłając rodzi- 
nom życzliwym dla Polski to al- 
bum polskiego ducha, nie mające 
sobie równego w polskiej literatu- 
rze. Wreszcie wszystkim cudzo- 
ziemcom, zwiedzającym Polskę na- 
leży gorąco zalecać nabycie tej pa- 
miątki. 
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Życie gospodarcze. 
"Drzewo polskie na 

Ostatni numer „Tygodnika Han- 
dlowego* podaje b. ciekawe ko- 
mentarze co do zaostrzonego ape- 
tytu Niemiec na drzewo polskie. 

Niemcy po wyczerpaniu zapa- 
sów drzewa, zagrabionego w czasie 
wojny, zmuszone były w 1925 r. 
importować 11 milj. mtr. (w prze- 
liczeniu na drzewo okrągłe), a w 
1926 r. — przeszło 12 milj. mtr. 

Porównywując te cyfry z cy- 
ffami konsumcji przedwojennej, na- 
leży przyjść do wniosku, że w sto- 
sunku do zmniejszonego na sku- 
tek wojny terytorium, Niemcy do- 
szły już do 100% komsumcji przed- 
wojennej. Ze względu zaś na przy- 
rost ludności, brakuje drewna na- 
szemu sąsiadowi jeszcze kilka milj. 
mtr. 

Tem tłumaczy się szalona zwyż- 
ka cen drzewa w Niemczech, Od- 
bijająca się na cenie drzewa w Pol- 
sce. 

Cała nadzieja pokrycia deficytu 
niemieckiego drzewem z Z. S. S. R. 
odpadła, gdyż z działalności kon- 
cesyj niemieckich na terytorjum b. 

Pożyczki udzielane przez 

Państwowy Bank Rolny wydaje 
pożyczki na następujących zasa- 
dach: 

1) na nabycie gruntów w listach 
zastawnych 8% opiewających na 
złote w złocie na zasadzie przepi- 
sów z dnia 14.1 1926 r.; pożyczki 
te P. B. R. wydaje do wysokości 
2/3 ceny szacunkowej nabywanych 
gruntów; 

2) na zasadzie przepisów z dnia 
12.Vill 1926 r. są wydawane po- 
życzki w listach zastawnych do wy- 
sokoš:i 50% sumy szacunkowej. 
Pożyczki te mogą być udzielane 
na uregulowanie ciężarów i długów, 
ciążących na parcelowanych mająt- 
kach oraz na koszta parcelacji. 

Warunkiem uzyskania pożyczek 
długoterminowych jest posiadanie 
hipoteki sporządzonej czystym 
wpisem; 

3) pożyczki gotówkowe na za- 
sadzie przepisów z dnia 23. XII. 
1926 r. z funduszu zapomóg i 
nm. przyznaje prezes 

na nabycie gruntów w wyso- 
kości różnicy pełnego szacunku 
określonego przez P. B. Roln. a 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
- Walne Zgromadzenie Akcjonar- 
juszów Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego. 

Zwyczajne Walne Zgromadze- 
i. nie Akcjonarjuszów Banku odbę- 

dzie się 30 kwietnia r. b. w lokalu 
Banku w Wilnie. 

Na porządku dziennym jest 
zatwierdzenie sprawozdania i bilan- 
Ps podział zysków za rok 

6. 

NIKA KRAJOWA. 
z tanie udzielania ulg po- 
datkowych firmom zagranicznym. 

Szereg firm i przedsiębiorstw 
zagranicznych w Polsce zwrócił się 
za pośrednictwem swoich poselstw 
do rządu polskiego o obniżenie, 
względnie zredukowanie dla nich 

/ podatku obrotowego i dochodo- 
wego. W niektórych wypadkach 
tego rodzaju żądania zostały u- 
względnione na skutek interwencji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Dało to asumpt do masowego 
zwracania się firm zagranicznych 
o interwencję Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Wobec tego Mini- 
sterstwo Skarbu po porozumieniu 
się z Ministerstwem SprawZagranicz- 
nych, postanowiło traktować od- 
mownie dalsze zabiegi firm zagra- 
nicznych, aby krajowe firmy nie 
znalazły się w gorszych warunkach 
gospodarczych. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Chmiel wolny od podatku obro- 
towego. 

Ministerstwo Skarbu wydało 
zarządzenie, na mocy którego chmiel 
w handlu hurtowym jest wolny od 
podatku obrotowego. 

  

Gielda Warszawska w dniu 
4) 28-1II. b. r. 

1. Waluty 
i sprzedaż kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
II. Dewizy 

Londyn 43,52 4347 43,36 
Nowy-York 8,04 8,93 8,95 

su: 3513 35,22 35,04 
aga 26,57 26,63 26,51 

Genewa 172,50 17293 172,07 
Rzym 41,38 41,48 41,28 

AKCJE 
Bank Handlo' ,60— 6,70 
Bank Polski sk 120, 0012415 
Związ. spółek zarobk. 14,00—14,50 
Lilpop 21,00—21,50 

3 

„fa 

rynku niemieckim. 
imperjum rosyjskiego okazało się, 
že Z. S. S. R. nie może dać drze- 
wa w projektowanych, dużych ilo- 
Ściach, a cena ilości możliwych jest 
b. wysoka i nie kalkuluje się. 

Położenie niemieckiego rynku 
drzewnego komplikuje się na sku- 
tek okoliczności, że Szwecja i Fin- 
landja, wchodzące w grę produ- 
centki drzewa, eksportują jedynie 
materjał obrobiony. 

Przez to Niemcy mają zaostrzo- 
ny apetyt na nasze drewno, w pew- 
nych gatunkach, jak bloki, zupeł- 
nie nie zastępowalne. Nic dziwne- 
go, że mimo wojny celnej, impor- 
terzy niemieccy uzyskują pozwo- 
lenia od swego rządu nawet na 
wwóz polskiego drzewa tartego. 

Notowania wykazują, że cena 
przetartych bloków polskich wyno- 
si 107—115 mk. loco granica Pi- 
ła, gdy taki sam towar pochodze- 
nia wschodnio-pruskiego kosztuje 
do 125 mk. Nawet za „nasiniałe* 
drewno z tarcia z lat ubiegłych 
importerzy niemieccy płacą do 
95 mk. 

Państwowy Bank Rolny. 

pożyczką długoterminową przez 
niego wypłaconą; 

b) na zagospodarowanie; 
Termin spłat pożyczek na na- 

bycie gruntów jest 5, 15, 25 i 35- 
letni z okresem ulgowym od 1 ro» 
ku do 3 i 5 lat; na zagospodaro- 
wanie termin jest 5, 10 i 15-letni 
z 4-letnim okresem ulgowym; 

4) požyczki przy scaleniu są 4 
proc. wydawane na a) przeniesie- 
nie budowy, b) meljorację, c) na 
nabycie gruntów przy sąsiedzkiej 
parcelacji łącznie ze scaleniem do 
wysokości 100 proc. rzeczywistej 
wartości nabywanego gruntu i d) 
na koszta technicznego przeprowa- 
dzenia scalenia. 

Pożyczek scaleniowych za czas 
do końca roku 1926 udzielono 
1.300 gospodarzom 165 wsi scala- 
nych na ogólną ilość 678.345 zło- 
tych, co w stosunku do ilości wsi 
scalonych daje, że z pożyczek ko- 
rzystało ich 50 proc. 
—— BN SS ZA MAPLE LONE н 

Jak donoszą pisma warszawskie 
został wyłoniony specjalny Komi- 
tet, który zajmie się opracowaniem 
prog'amu wszechpolskiego turnieju 
szachowego o tytuł mistrza Pol- 
skiego Związku Szachowego. Wła- 
dze centralne, a w specjalności 

Marszałek Piłsudski, wielki miłoś- 
nik pięknej gry szachowej, mają 
wyznaczyć większe sumy na nagro- 
dy dla szczęśliwych zwycięzców 
turnieju. Wysokość nagród sięga 
do 5000 złotych. 

Niezależnie od tego w dniu 20 
kwietnia b. r. odbędzie się turniej 
szachowy o mistrzostwo Polski w 
Łodzi. Specjalny komitet opraco- 
wał program turnieju, wyznaczając 
1 nagród od 100 — 1000 złotych. 

Marszałek Piłsudski wyznaczył 
od siebie 2.000 złotych nagrody za 
najpiękniejszą partję. 

W obu tych turniejach uczest- 
niczyć będą przedstawiciele wszyst- 
kich większych ośrodków miejskich 
w Polsce, jak Warszawa, Kraków, 
Lwów, Poznań, Łódź, Piotrków, 
Stanisławów, Kielce, Radom, Ka- 
towice i t. d. Nie będzie reprezen- 
towane tylko Wilno. 

Jeżeli się zważy, że na Zacho- 
dzie. jak np. w Anglji gra w sza- 
chy jest obowiązkowym przedmio- 
tem w szkołach średnich i państ- 
wo oraz samorządy przychodzą z 
wydatną pomocą klubom szacho- 
wym, wyznaczając niejednokrotnie 
większe sumy na urządzanie  tur- 
niejów — conajmniej dziwnym 
się wydaje fakt braku klubu sza- 
chowego w Wilnie. 

A uczestniczyć w turniejach 
mogą tylko przedstawiciele pro- 
wincjonalnych klubów. Brak klubu 
szachowego w Wilnie uniemożliwia 
delegowanie swoich przedstawicieli 
na turniej. 

Zachodzi teraz pytanie: dlacze- 
go niema w Wilnie szachowego 
klubu? Amatorów gry szachowej 
nam nie brakuje. Wystarczy wstą- 
pić wieczorem do Zielonego Sztral- 
la, by się przekonać, że przy kilku- 
nastu stolikach głowią się gracze 
nad szachownicami Są między ni- 
mi i pierwszorzędne siły... 

Głównym  powodem  nieist- 
nienia klubu jest brak lokalu i 
środków finansowych. 

W swoim czasie czyniono sta- 
rania u władz administracyjnych o 
uruchomienie klubu i władze nie 
stawiały w tym kierunku żadnych 
przeszkód. Utknęło wszystko na 
braku środków finansowych. Czy 
jednak nie znalazłobv się jakieś 
wyjście? Zdan. 

KU R JE 8 МОВ К) 

Wiešci i obrazki z kraju 
. GRODNO. 

Rozbudowa elektrowni miejskiej. 

Rada Miejska m. Grodna roz- 
patrywała sprawę rozbudowy elek- 
trowni. Postanowiono na ten cel 
zaciągnąć pożyczkę w Polskim 
Banku Komunalnym w Warszawie 
w wosokości 280.000 zł. w złocie, 
co na złote obiegowe wyniesie 
486.500 zł. Pożyczka będzie opro- 
centowana na 8 proc. od sta w 
stosunku rocznym. Z powyższego 
można wnioskować, że Sprawa roz- 
budowy elektrowni miejskiej wej- 
dzie nareszcie na tory realne. Naj- 
wyżSzy czas, dzisiejszy bowiem 
stan i zdolność produkcyjna jest 
zupełnie niewystarczająca. (w) 

Umowy zbiorowe w Magistracie. 

Odbyło się tu zebranie poro- 
zumiewawcze Magistratu i przed- 
stawicieli Związków Zawodowych 
Klasowych, reprezentujących inte- 
resy robotników zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach  magistrackich. 
Magistrat zgodził się na stosowa- 
nie zasady umów zbiorowych dla 
poszczególnych kategoryj pracow- 
ników i robotników miejskich. De- 
finitywnego porozumienia narazie 
nie osiągnięto. Propozycje Magist- 
ratu, dotyczące uposażenia robot- 
ników będą tematem debat następ- 
nej konferencji. 

Zjazd robotników rolnych. 

W lokalu Związków Zawodo- 
wych Klasowych w Grodnie odbył 
się zjazd delegatów robotników rol- 
nych powiatu grodzieńskiego. Na 
zjazd przybyło 72 delegatów, re- 
prezentujących ó3majątki i 1100 zor- 
ganizowanych robotników. Zapadły 
uchwały: 

1) w sprawie masowych wyda- 
lań robotników rolnych domagać 
się dorażnej pomccy, jak dla bez- 
robotnych; 

2) zaprotestować przeciwko za- 
machom prawicy na powszechne 
prawa wyborcze; 

3) źądać amnestji dla więźniów 
politycznych; 

4) popierać i żądać poparcia 
oświaty robotniczej w ramach dzia- 
łalności Towarzystwa Uniwersyte- 
tów Robotniczych. 

Zjazd wyraził podziękowanie 
organizacji młodzieży T. U. R. za 
Świetne odegranie podniosłej sztu- 
ki „X pawilon*, oraz prelegentowi 
p. Damięckiemu za odczyt o Jó- 
zefie Piłsudskim. Organizacja zjaz- 
du spoczywała w wytrawnych rę- 
kach p. Moskwy instruktora Zwią- 
zków Zawodowych i p. Gonerko 
sekretarza Związków Zawodowych. 

BIAŁYSTOK. 

Zamknięcie fabryki. 

Wskutek braku zamówień i prze- 
pełnienia składu fabrycznego za- 
wieszono pracę w fabryce waty 
Fuksa Kalmana w Białymstoku. 28 
robotników pozostało bez pracy. 

BARANOWICZE. 

Obecne pokolenie żydowskie w 
oświetleniu p. Żabotyńskiego. 

Onegdaj w Baranowiczach od- 
było się zebranie sjonistów, na 
którem znany działacz palestyński, 
twórca sjonizmu-rewizjonizmu wy- 
głosił odczyt na temat „Niedojrza- 
łe pokolenie przed wielkiem zada- 
niem*. Prelegent wskazał w swym 
odczycie, iż obecne pokolenie nie 
dorosło do podjęcia tak wiel- 
kiego zadania, jakiem jest dążenie 
do wywalczenia niepodległości Pa- 
lestyny. Najlepszym tego dowodem 
jest uchylanie się w Palestynie Ży- 
dów od służby wojskowej. Są oni 
tam tylko w orkiestrach i w od- 
działach gospodarczych. 

WOŁOŻYN. 
Aresztowanie 2 szpiegów. 

Władze bezpieczeństwa podczas 
likwidacji Hramady w powiecie Wo- 
łożyńskim natknęły się na wybitnie 
antypaństwową działalność hurtka 
we wsi Sudemki. Jak bowiem usta- 
lono prezes wspomnianego hurtka 
Jerzy Rat oraz jego sekretarz Jó- 
zef Jużyk byli na usługach wywia- 
du bolszewickiego,  przemycając 
przez granicę materjały szpiegow- 
skie. Znaleziono u nich broń, jak 
rewolwery i karabiny oraz wysoce 
kompromitujące dokumenty. 

Obu aresztowano. 

PIŃSK. 
Mord rabunkowy. 

Onegdaj niedaleko Pińska zo- 
stał dokonany w nocy mord rabun- 
kowy na osobie Dawida Perelsztejna. 

Złoczyńcy zamordowali Perel- 
sztejna na drodze, a po obrabowa- 
niu go, do tego stopnia, że został 
on tylko w bieliźnie rzucili go w 
krzaki. 

Na trupa natknęli się przypad- 

kowo przechodnie, którzy zaalar- 
mowali -policję. 

Przeprowadzone w tej sprawie 
natychmiast dochodzenie dopro- 
wadziło do ujęcia bandytów. Są to 
dwaj bracia Sawicze. 

Mordercy przyznali się, że do- 
konali mordu w celach rabunko- 
wych. Łupem bandytów stało się 
35 rubli złotem, ubranie i buty, 
które na drugi dzień chcieli sprze- 
dać na rynku pińskim. 

GIERWIATY. 

Nowoutworzona gmina. 

Z dniem 1 kwietnia rozpoczy- 
na swe czynności w miasteczku 
Gierwiaty urząd nowo-utworzonej 
gminy Michaliszki. 

Do przeprowadzenia nowych 
wyborów władze gminne zostały 
tymczasowo mianowane przez sta- 
rostę powiatu wileńsko - trockiego. 

ORANY. 

Śmiertelny postrzał. 

Dnia 24 bm. na skutek polece- 
nia sędz. Pokoju w Oranach od- 
stawiony został do posterunku Bar- 
tosewicz Jarosław, zam. we wsi 
Zagory, gm. orańskiej, który w sta- 
nie nietrzeźwym  awanturował się 
w lokalu Sądu. 

Z powodu tego, iż Bartosewicz 
awanturował się w dalszym ciągu, 
osadzono go w areszcie gminnym, 
który znajduje się w tym samym 
budynku, gdzie mieszczą się ma- 
gazyny 4 kom. 22 baonu K.O.P. 
w Oranach. 

Bartosewicz wkrótce wyłamał 
drzwi od aresztu i wyszedł na ko- 
rytarz, gdzie pełnił służbę wartow- 
niczą przy magazynie Janicki Wa- 
wrzyniec, szer. 4 komp. K. O. P. 

Szer. Janicki, widząc wychodzą- 
cego Bartosewicza zażądał, by ten 
niezwłocznie powrócił do aresztu, 
gdy zaś wezwanie pozostało bez 
skutku wystrzelił z karabinu ra- 
niąc Bartosewicza w biodro. Po.u- 
dzieleniu pomocy ranionego wysła- 
no do szpitala w Grodnie, w dro- 
dze jednak na st. Druskieniki Bar- 
tosewicz zmarł. 

b sądów. 
Siedem lat ciężkiego wię- 
zienia za napad rabunkowy. 

W listopadzie 1919 roku 4 o- 
sobników w mundurach wojsko- 
wych dokonało napadu rabunko- 
wego na osadę Wyszany w powie- 
cie wileńsko - trockim, na dom 
Mojżesza Romanowskiego. 

Bandyci dostali się do mieszka- 
nia po wybiciu okna i wyważeniu 
drzwi i po splądrowaniu wszystkich 
pokoi zabrali ze sobą wszystkie 
znalezione w mieszkaniu cenniej- 
sze rzeczy. Od Romanowskiego do- 
magali się pieniędzy, grożąc mu 
śmiercią. Romanowski oddał im 
110 rubli złotych i korzystając z 
zamieszania, jakie wśród bandytów 
wywołał turkot wozu na drodze, 
wyskoczył przez okno na ulicę, 
chcąc zaalarmować o wypadku oko- 
licznych mieszkańców. W tym mo- 
mencie padł strzał. Kula przebiła 
uciekającemu prawy policzek. 

Bandyci uciekli. Zarządzona na- 
tychmiast pogoń nie dała pozytyw- 
nego rezultatu. W kilka dni później 
Romanowski wybrał się do Wilna. 
Na ulicy Kalwaryjskiej poznał on 
jednego z uczestników napadu, 
który wśród bandytów uchodził za 
porucznika. Bandyta, jak się oka- 
zało Adam  Hrygielewicz, został 
przez policjanta przy pomocy żan- 
darma, aresztowany i odprowadzo- 
ny do Komisarjatu. 

W dniu wczorajszym zasiadł on 
na ławie oskarżonych w Sądzie 
Okręgowym. 

Oskarżenie wnosił pprok. Rauze. 
Przewodniczył obradom sędzia Jo- 
dziewicz. 

Bandyta został z art. 51 i 589 
cz. Il p. 4 i 5 K. K. skazany na 7 
lat ciężkiego więzienia. 

  

dan. 

Redaktor „Iskry* skazany 
na 10 miesięcy więzienia. 

W dniu wczorajszym na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
zasiadł redaktor Odpowiedzialny 
wychodzącego w roku 1926 pisma 
Hromady „iskra* Michał Herma- 
Rz oskarżony z art. 129i 132 

Na łamach tego pisma w czerw- 
cu 1926 r. ukazały się artykuły p. 
t. „Trujące gazy*, „Zabójstwa”, 
„Dary dla Kresów" j t. d., w któ- 
rych, omawiając stosunki panujące 
na Ziemiach Wschodnich, zarzuca 
rządowi dążenie do polonizacji zie- 
mi rdzennie białoruskiej, katowanie 
i rozstrzeliwanie ludności białoru- 
skiej przez policję polską na po- 
graniczu polsko-bolszewickiem it. d, 

  

NARODOWY BIEG NAPRZEŁAJ. - 

Wilnianin zdobył 4-te miejsce. 

W Warszawie odbył się II Na- 
rodowy Bieg naprzełaj na dystansie 
5700 mtr. przy udziale 103 zawod- 
ników, przyczem bieg ukończyło 
87 zawodników. Bieg prowadził od 
mety do startu Freyer (P.) w cza- 
sie 19:12. Drugim był Sawaryn 
(Pogoń—Lwów) 20:57, 3) Jaworski 
(AZS) 20:58.3, 4) Halicki (5 pp. leg. 
W. K. S. Pogoń— Wilno), 5) Dudek 
(42 pp.—Białystok), 6) Malanowski 
(AZS), 7) Ressa (Polonia), 8) Sar- 
nacki (Warszawianka), 9) Wawrz- 
czuk (Legja—Przemyśl), 10) Celiń- 
ski (Amatorzy), a następnie: Kas- 
przyk (Mała Dąbrówka); Szabliński 
(Polonia), Jaworek (Mała Dąbrów- 
ka), Orłowski (Polonia), Sobolew- 
ski (Amat.), Mitas (Cracovia), Pi- 
choll (AZS), Nowacki (Polonia), 

Zwycięstwo naszych nar- 
ciąrzy w Austrji. 

W pierwszym dniu zawodów mię- 
dzynarodowych w Bax—Plateau o 
międzynarodowe narciarskie mi- 
strzostwo Austrji bieg główny 18 
klm. wygrał Br. Czech (Polska) 
przed Matayem (Austrja), Lanko- 
szem (Polska), Schillerem (Austrja), 
K. Schielem (Polska) i Bujakiem 
Józefem. 

Piłka nożna. 

Pierwszy mecz treningowy pil- 

karzy 1 p. p. Leg.—Pogoń 4:2 (4:0). 

Piłkarze 1 p. p. Leg. i Pogoń 
rozpoczęli oficjalny sezon wiosen- 
ny zawodami treningowemi, które 
się odbyły w dniu 27 III. b. r. na 
pokrytem gęstym całunem Śniegu 
boisku na górze Bouffałowej. 

Do zawodów tych stanęła dru- 
żyna 1-go p. p. Leg. w swoim naj- 
silniejszym składzie z Wróblem i 
Ludwikowskim. 

Pogoń zaś osłabiono 5 rezerwo- 
wymi graczami. 

Na środku ataku Pogoni. de- 
biutował gracz 2-ej drużyny Koby- 
liński, na lewem zaś skrzydle mło- 
dziutki Szykunas, w pomocy rezer- 
wowy gracz Gasztowt, w obronie 
Jarmutowicz II (rez.), a w bramce 
Zapolski (rez.), 

Pierwsza połowa gry upływa 
pod znakiem dużej przewagi 1-go 
P. p. Leg.. którego ładne pocią- 
gnięcia przyniosły rau aż 4 bram- 
ki. Po pauzie sytuacja się zmienia. 
Pogoń lekko przygniata i w rezul- 
tacie zdobywa 2 bramki, tak, że 
ostatecznie mecz kończy się wyni- 
kiem 4:2 dla pierwszego pułku. 

Mecz ten był doskonałym tre- 
ningiem dla obu drużyn, które w 
dniu 10 IV spotkają się ponownie 
ale już w grze o mistrzostwo kla- 
sy A. 

Długi sen zimowy odbił się 
głównie na technice graczy i ich 
wytrzymałości, które to braki usu- 
nie dopiero dłuższy trening. 

Sędziował p. Wirokiro. 

Obsada meczów 0 mistrzostwo. 

Wileńskie Kolegjum Sędziów ob- 
sadziło pierwsze mecze o mistrzo- 
stwo klasy A. w sposób następujący. 

9. IV. Makabi — Ognisko p. 
Frank. 

10. IV. Cresovia — Wilja mjr. 
Hofbauer. 

Pogoń — 1 p. p. Leg. p. Katz 
23 IV. Cresovia — Makabi p. 

Pański. 
Ognisko — Pogoń kpt. Gos- 
W wii 

24 IV. Wilja 1 p. p. ‚ por. 
Herhold. PURE 

30 IV. Makabi — Wilja sierž. 
Wróbel, 

3 V. 1 p. p. Leg. — Ognisko 
p. Wirokiro. 

Pogoń — Cresovia prof. Weys- 
senhoff. 

Klubom zezwolono wnosić pro- 
śby o zmianę wyznaczonego sę- 
dziego do dnia 1-go kwietnia b. r. 

Uczniom do lat 16 nie wolno grać 
w piłkę nożną. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego wydało za- 
rządzenie, zabraniające młodzieży 
szkolnej do lat szesnastu brania u- 
działu w grze w piłkę nożną, po- 
nieważ gra ta rozstraja nerwy i 
zabiera młodzieży szkolnej zbyt 
dużo czasu. 

Pozatem inne gry sportowe 
młodzież do lat 16 może uprawiać 

w 

Pozatem  nieujawniony autor 
namawiał ludność białoruską do 
wystąpienia przeciwko „ciemięż- 
com*— Polakom. 

Sąd Okręgowy po przesłucha- 
niu 3 świadków i przemówień 
stron wydał wyrok, skazujący re- 

daktora pisma „Iskra“ Michala 
Hermanowicza za umieszczenie ar- 
tykułów o treści antypaństwowej 
na 10 miesięcy więzienia. 

Kołodziej (IFC Katowice). Zwycięz- 
ca otrzymał puhar przechodni „Sta- 

djonu“ oraz kubek PZLA. Pierw- 
szych 10-u otrzymało żetony PZLA. 
Najlepszy z wojskowych (Sawaryn) 
otrzymał nagrodę; poza nim—dal- 
szych 6 wojskowych. Pierwszy nie- 
stowarzyszony (Berłowski z Widze- 
wa na 21 miejscu zdobył nagrodę 
Centrosportu). Pierwszy z policji 
(Stachura na 39 miejscu) otrzymał 
nagrodę komendy policji, a następ- 
nie dalszych 3 policjantów otrzy- 
mało żetony. Nagrodę Zw. Dzien- 
nikarzy Sportow. dla pierwszego 
przedstawiciela wsi lub małego mia- 
steczka otrzymał Kasprzyk z Małej 
Dąbrówki (na 12 miejscu). Liber- 
man (Jutrzenka—Lwów), który przy- 
był na 8 miejscu został zdyskwali- 
fikowany za zabiegnięcie drogi na 
finiszu. 

Wyniki krajowe. 

Warszawa. Orkan—Skra 5:1 
(4:0), Ogniwo—Wisłowa 4:1 (2:1). 

Łódź. WKS. Legja (Warszawa): 
Ł.K.S. 2:4. Legja grała bez Nowa- 
kowskiego i Sobolty. 1 FC. (Kato- 
wice)— Turyści 2:1 (2:1). Bramki 
zdobyli Kozok (2 dla gości), a dla 
Turystów A. Kubik. ŁTSG—Hako- 
ah 3:2 (3:1). Union—Samson 3:2 
(0:2). W Pabjanicach Burza—GMS 
4:4, 

Katowice. Kolejowy KS— Pogoń 
(Katowice) 4:2 (1:2). 06 Mysłowice 
—Zaleže 06 3:3 (2:1). FC Tarnow- 
skie Gory— Dąb 1:1 (1:0). 

Lwów. Pogoń — Lechja 10:2 
(5:1). Bramki zdobyli Kuchar (4), 
Garbień (3), Bach (2) i Wichura (1), 
a dla Lechji—Tarczyński (2). Has- 
monea—Czarni 5:0. Bramki zdobyli 
Steuerman (3), Wolfstahl i Zejden. 
Pogoń II—Biały Orzeł 3:0, Czarni 
Il—Hasmonea II 3:1. 

Pierwszy występ wioślarek na 
regatach międzynarodowych. 

W roku 1927 w sezonie letnim 
odbędą się w Bydgoszczy pierwsze 
międzynarodowe regaty wioślarskie, 
w których po raz pierwszy wystą- 
pią osady pań naszych i zagranicz- 
nych. Dotychczas regaty międzyna- 
rodowe pań nie były urządzane. 

w лан 

miejskiej 
Z powodu artykułu p. W. Stud- 

nickiego w „Kur. Wil.* z dn. 23 
b. m. w sprawie rzeźni miejskiej, 
dzielę się następującemi wiadomoś- 
ciami przypadkowo posiadanemi. 

W końcu lata r. ub. do piszą- 
cego niniejsze zwróciła się jedna 
z fabryk krajowych w Poznańskiem, 
przerabiająca jelita (kiszki) baranie 
na nici chirurgiczne (katgut) z proś- 
bą zbadania możliwości odbioru 
przez nią z Wilna potrzebnego dla 
fabrykacji surowca. 

Jednocześnie fabryka owa po- 
dała, że surowca wspomnianego 
odbiera dużo z Kongresówki i 
wówczas w sezonie płaciła za zwój 
suszony 20-metrowy grubości do 
18 mm. po 80 gr. i do 20 mm.95 

zy. 
Czyniąc zadość prośbie i infor- 

mując się dowiedziałem się ze 
zdziwieniem w stosunku do poda- 
nych wyżej cen, że masarze tu 
płacą dzierżawcy p. L. Szejdema- 
nowi za świeże kiszki baranie (dla 
wyrobu parówek) po 1 zł. za zwój. 
Natomiast sam „król kiszkowy* 
p. Szejdeman zażądał ceny: za 
suszone 18—20 mm. po zł. 3.50 
za zwój 20 metrowy, niesortowane 
po zł. 2 i solone po zł. 1 50. 

Przypuszczając, że podane ce- 
ny były do omówienia handlowo, 
jednak różnica w stosunku do cen 
płaconych w Kongresówce wypada 
tak wielka, że fabryka, dziękując 
za informacje pisała „Nie przy- 
puszczaliśmy tak wysokich cen, 
ponieważ na Wileńszczyźnie jest 
bardzo duża hodowla owiec (ubój 
w sezonie do 2000 szt. tygodnio- 
wo)... Uważamy więc, że trudno bę- 
dzie osiągnąć cenę, jeżeli tamtej- 
szy rynek jest zmonopolizowany“. 

W toku rozmowy z p. Szejde- 
manem dowiedziałem się, że on 
dzierżawi kiszkarnie również na 
prowincji, czego nie podaje p. W. 
Studnicki, zaś dla portszonej spra- 
wy, sądzę, jest to szczegół ważny. 

Z powyższego może się dowie- 
dzieć szeroki ogół społeczeństwa, 
że nawet kiszki odrzucone nieroz- 
tropnie na rzeźni posiadają, jak 
przysłowiowy kij, także drugi ko- 
niec, którym uderzają po naszych 
szpitalach w postaci drogiego „kat- 
gutu* chirurgicznego. em. 

Zakład introligatorski „KORWIN“ 
Wilno, Tatarska 19 m. 6, róg Ludwisarskiej 
przyjmuje wszelkie roboty intro- 

ligatorskie i drukarskie. 

CENY KONKURENCYJNE. 
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jechał do Warszawy. 

— Prezes Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego w Wilnie St. Łą- 
czyński wyjechał na kilka dni w 
sprawach służbowych do Warszawy. 

URZĘDOWA 

— Powrót p. wojewody z War- 
szawy. Wojewoda wileński p. Wla- 
dysław Raczkiewicz powrócił w nie- 
dzielę z podróży służbowej do 
Warszawy i objął z powrotem u- 
rzędowanie. 

Między innemi p. wojewoda 
miał w Warszawie omawiać spra- 
wę likwidacji Hramady i Niezależ- 
nej Partji Chłopskiej. 
— Konferencja w sprawie bud- 

źetów samorządowych. Wojewoda 
wileński p. W. Raczkiewicz odbył 
wczoraj w poniedziałek dn. 28-go 
b. m. konferencję z prezesem Izby 
Skarbowej w sprawie budżetów sa- 
morządowych. Tegoż dnia p. wo- 
jewoda odbył konferencję z prezy- 
dentem miasta w sprawie zatrud- 
nienia bezrobotnych. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miej- 
skiej. We czwartek 31 marca 1927 
r. O godz. 8 wiecz. odbędzie się 
posiedzenie Rady Miejskiej. Na 
porządku dziennym. 
"1. Budżet dodatkowy na okres 

od 1. IV. 1927 r. do 31. III. 1928 r. 
2. Wnioski przeniesienia kre- 

dytów z jednych paragrafów bud- 
żetu 1-go kwartału 1927 r. do in- 
nych. 

3. Wniosek wyasygnowania kre- 
dytu z dochodów kinematografu 
miejskiego na opłacenie podatków 

" skarbowych, nałożonych na kine- 
matograf. 

4. Wniosek skasowania w Sek- 
" cji Rzeźni i Rynków jednego etatu 
„ rachmistrza i utworzenia natomiast 

1 etatu kasjera kasy pomocniczej. 
5. Wniosek w sprawie wydzier- 

żawienia Dyrekcji gimnazjum im. 
J. Lelewela placu przy ul. Mickie- 

‹ м1сга 40. 
6. Referat w sprawie opłacenia 

zaległych podatków skarbowych za 
gmach teatru polskiego przy ul. W. 
Pohulanka. 

„. 1. Wniosek w sprawie utworze- 
nia stadjonu sportowego na Gó- 
rze Boufałowej. 

8. Sprawa opłat za korzystanie 
z ogrodu Bernardyńskiego w sezo- 
nie letnim 1927 r. 

9. Sprawa koncertów symfonicz- 
nych w ogrodzie Bernardyńskim w 
sezonie letnim 1927 r. 

10. Sprawa poranków muzycz- 
nych w ogrodzie Bernardyńskim w 
sezonie letnim 1927 r. 

11. Sprawa wydzierżawienia te- 
atru letniego w ogrodzie Bernar- 
dyńskim na sezon letni 1927 r. 

12. Wniosek utworzenia komi- 
sji dla spraw teatru polskiego przy 

godzinie 8 wiecz. odbędzie się po- 
siedzenie Komisji Finansowej. Na 
porządku dziennym: 

1. Budżety dodatkowe na okres 
1. IV. 1927 r.—31. III. 1928 r. 

2. Wniosek wyasygnowania 
kredytu z dochodów kinematografu 
miejskiego na opłacenie podatków 
skarbowych nałożonych na kine- 
matograf. 

3. Wnioski 
dytów. 

4. Wniosek skasowania w Sek- 
cji Rzeżni i Rynków jednego etatu 
rachmistrza a ustanowienie 1 etatu 
kasjera kasy pomocniczej. 

5. Sprawy bieżące. (s) 
— Uwadze właścicieli psów. 

Magistrat m. Wilna przypomina o 
obowiązku zarejestrowania psów. 
Registracja odbywa się w Magi- 
stracie (Wydz. Podatkowy pok. Nr. 
43) i musi być zakończona nie 
później niż w kwietniu r. b. 

Magistrat zwraca też uwagę 
płatników na to, że na podstawie 
rozporządzenia p. wojewody wileń- 
skiego Nr. 15, z dn. 31 grudnia 
1926 r. za ewentualne niewykona- 
nie rejestracji i niewybranie zna- 
ków na rok 1927 grozi kara w 
drodze administracyjnej w rozmia- 
rze do 1000 złotych lub areszt do 
3-ch miesięcy. Kara pieniężna z 
karą aresztu mogą być zastosowa- 
ne jednocześnie. (s) 

— Groźba redukcji robotni- 
ków zatrudnionych na robotach 
publicznych. W numerze poprzed- 
nim naszego pisma podawaliśmy 
wzmiankę o interwencji bezrobot- 
nych u prezydenta miasta Bańkow- 
skiego w sprawie zamierzonej re- 
dukcji robotników zajętych przy 
robotach publicznych. Ponieważ in- 
terwencja ta nie przyniosła pożą- 
danych rezultatów delegacja bez- 
robotnych udała się wczoraj do p. 
wojewody, przedstawiając krytyczne 
położenie warstw robotniczych. 

Jak dowiadujemy się, p. woje- 
woda obiecał poczynić kroki w 
kierunku niedopuszczenia do re- 
dukcji i realizując swoją obietnicę 
udał się natychmiast do Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy a 
następnie w towarzystwie naczelni- 
ka Wydziału Opieki Społecznej p. 
Jocza do Magistratu, Tu przez 
dłuższy czas konferował z prezy- 
dentem miasta Bańkowskim i wice- 
prezydentem Łokucijewskim. (s). 

Komunikaty Zarządu Syndy- 
katu Dziennikarzy  Wileńskich. 
Wilno, dnia 28 marca 1927 roku. 
Redagowanie tudzież korygowanie 
przez odnośne komisje mającego 
być opublikowanem rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
zmieniającego niektóre postanowie- 
nia ustaw karnych o rozpowszech- 
nianiu nieprawdziwych wiadomości 
oraz © zniewagach — powoli lecz 
stale posuwa się naprzód. Równo- 
legle opracowywane jest w odnoś- 

przeniesienia kre- 

obu rozporządzeń. Pełny ich tekst 
w nowej redakcji z uwzględnieniem 
wszystkich zmian dokonanych do- 
ręczyło M-stwo Sprawiedliwości 
zarządowi Związku Syndykatów — 
zarząd zaś Związku Syndykatów 
rozesłał odpisy tego nowego pro- 
jektu Syndykatom należącym do 
Związku. 

Dwa dni temu odpis taki o- 
trzymał zarząd Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich. 

Jest to oczywiście wciąż jesz- 
cze tylko projekt. Dalsze jednak 
zmiany, mające donioślejsze zna- 
czenie, nie są już przewidziane. 

Ktoby z członków Syndykatu 
wileńskiego pragnął zapoznać się 
z obu projektami lub z jednym z 
nich, zechce zgłosić się listownie, 
osobiście lub telefonicznie (400) do 
Zarządu Syndykatu (Zygmuntow- 
ska 4 m. 3). Zarząd posiada jeden 
tylko egzemplarz, o którego nie 
nazbyt długie przetrzymywanie prosi 

(—) Czesław Jankowski 
Prezes 

(—) Marjan Szydłowski 
Sekretarz 

Konfiskata  „Narodnego 
Zwonu*. Kom. Rządu na m. Wil- 
no skonfiskował Nr. 8 „Narodne- 
go Zwonu* w dniu 28 kwietnia b. 
r. za artykuły p. t. „Wczoraj i dzi- 
siaj*, „Do dziewięciu lat ogłosze- 
nia niepodległości Białorusi* i ko- 
respondecję z Baranowicz. 

WOJSKOWA 

— Kto w roku bieżącym zo- 
stanie powołany na ćwiczenia. 
Na zasadzie rozkazu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z dnia 15 
b. m. 1927 r. zostaną powołani w 
roku bieżącym na 4 tygodniowe 
ćwiczenia szeregowi rezerwy kate- 
gorji zdrowotnej „A* z następują- 
cych roczników: a) rocznik 1902 
(podoficerowie i szeregowcy) z 
piechoty, czołgów i łączności, b) 
rocznik 1900 i 1899 (podoficero- 
wie i szeregowcy) wszystkich ro- 
dzajów broni i służb (z wyjątkiem 
marynarki wojennej, którzy z ja- 
kichkolwiek powodów nie odbyli 
ustawowych ćwiczeń w roku 1925 
i 1926. 

Ponadto zarządzono powołanie: 
8) na 4 tygodniowe ćwiczenia nad- 
zwyczajne: podoficerów rezerwy 
rocznika 1898, 1891, 1890 ze 
wszystkich rodzajów broni i służ- 
by z wyjątkiem marynarki wojen- 
nej; szeregowych rezerwy roczni- 
ków 1903, 1902 i 1901 w lotni- 
ctwie i balonach, b) na 3 tygod- 
niowe ćwiczenia nadzwyczajne: sze- 
regowych rezerwy roczników 1898, 
1896 w lotnictwie i balonach. (S) 

ARTYSTYCZNA 

— Szósta Środa Literacka. 
Dnia 30 b.m. odbędzie się o godz. 
8 wiecz. w lokalu Wydziału Sztuk 
Pięknych U. S. B. (ul. Św. Anny 4) 

ku Masłowskich Mackiewicz, ode- 
pchnięty konkurent do ręki p. Ma- 
słowskiej. Wskazał przytem jako na 
wspólników zbrodni na Moczulskie- 
go i Tomaszewicza. Domniema- 
nych morderców aresztowano i za- 
kutych w kajdany również spro- 

on sam zamordować 5 osób. Oko- 
liczności sprawy zdają się wskazy- 
wać, iż bandytów musiało być 
więcej. 

Czy byli nimi Meczulski i To- 
maszewicz wykaże energicznie pro- 
wadzone Śledztwo. 

CE c TIT 

obejmie referat p. Tadeusza Łopa- 
lewskiego p. t. „Utwór pośmiertny 
Żeromskiego* i w formie dalszego 
ciągu dyskusji, referat p. Wiktora 
Piotrowicza o „Śnie” Felicji Kru- 
szewskiej. 

Wstęp wyłącznie dla członków 
Związku i przez nich wprowadzo- 
nych gości. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Wypłata zasiłków dla bez- 

robotnych pracowników umysło- 
wych. Dowiadujemy się, iż Obwo- 
dowe Biuro Funduszu Bezrobocia + 
w dniach 2 i 3 kwietnia przystąpi 
do wydawania zasiłków za miesiąc 
marzec dla bezrobotnych pracow- 
ników umysłowych. (S) 

SPRAWY ROBOTNICZE. ADO d 

— Bezrobocie w ubiegłym ty- 
godniu. Jak się dowiadujemy ze 
źródeł oficjalnych ogólna przybli- 
żona liczba bezrobotnych na tere- 
nie działalności Państwowego Urzę- 
du Pośrednictwa Pracy za czas od 
21 do 26 b. m. przedstawia się 
następująco: 

Robotników hutniczych—1; me- 
talowych—320; robotn. budowli. — 
650; innych wykwalifikowanych — 
1304; niewykwalifikowanych—1570; 
robotników rolnych—278; pracow- 
ników umysłowych—1386. Co ra- 
zem wynosi 5519 bezrobotnych, z 
czego 1785 jest uprawnionych do 
pobierania zasiłków z Obwodowe- 
go Biura Funduszu Bezrobocia; 
dzielą się oni na doraźnych pań- 
stwowych, liczba których wynosi — 
1175 i t. zw. ustawowych z F. B. 
w liczbie—600. 

Pozatem z czynności P.U.P.P. 
odnotować należy, iż skierował on 
w ciągu ub. tygodnia—51 miejsco- 
wych kandydatów na własne miej- 
sca wolne i zapośredniczył—12 kan- 
dydatów. 

Dla interesujących się liczbą 
bezrobotnych, zamieszkałych wy- 
łącznie na terenie miasta Wilna 
podać możemy, iż przeprowadzona 
w końcu ub. tygodnia rejestracja 
dała wyniki następujące: zareje- 
strowano 5319 bezrobotnych, w tej 
liczbie mężczyzn 3766 i kobiet 
1553. (S) 

  

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

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

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

- Panie o głodrych didac 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o 

godz. 8-ej wiecz. po raz RE, tragedja 
w 3-ch aktach L. Pirandello „Żywa mas- 
ka" (Henryk IV). Ceny miejsc zwykłe 
od 20 gr. 

— Występ Olginy — Larar. Jutro 
o godz, 8.ej wiecz. tylko jeden występ 
europejskiej sławy Spiewaczki koloratu- 
rowej Olgi Olginy, znanej już Wilnu pod 
nazwiskiem Larar. 

W programie arje i pieśni. Ceny 
miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. i 

Bilety i abonamenty sprzedaje со- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
i a = M 12 w niedziele AŻ święta. Ka- 

sa luty czynną jest od popol., w 
dniach przedstawień asas 
od 11-ej rano. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś po raz ostatni „Mecenas Bolbec i 
jego mąż*. 

— Jutro sztuka Mórć „Szal“, 
— Halendarz repertuarowy. Dziś 

we wtorek „Mecenas Bolbec i jego mąź”. 
— Jutro—środa „Szał* (Obięd). 
— Czwartek—,„Płomienna noc*. 
— Piątek—,„Nina*, 
— Sobota—,„Szał* (Obłęd). 
— Hołd Beethovenowi w stuletnią 

rocznicę Śmierci. W rocznicę stulecia 
śmierci genjalnego muzyka, w sobotę 
2.go kwietnia odbędzie się w gmachu 
Teatru Polskiego („Lutnia*) uroczysty 
koncert symfoniczny z udziałem Wil. Or- 
kiestry Symfonicznej i wybitnych solistów. 

pr gramie największe dzieła Be- 
ethovena: Symfonja Bohaterska (III), na- 
pisana na cześć Napoleona. Koncert for- 
tepianowy c-moll (III). Sonata „Kreutze- 
rowska” i inne. 

Jako soliści wystąpią A. Kontoro- 
wicz er i R. Nadelmanówna (for- 
tepian). 

Przemawiać będzie Witold Hulewicz, 
autor książki o Beethovenie, wydanej w 
setną rocznicę śmierci. n 

yryguje dyr. Adam Wyleżyński. Po- 
czątek punktualnie o godz. 5-ej popol. 

Bilety juž są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego. 

— Poranek-koncert Jadwigi Kru- 
żanki. W niedzielę 3:go kwietnia o godz. 
12 m. 30 popoł. zaszczytnie znana w Wil- 
nie śpiewaczka operowa Jadwiga Kru- 
żanka wystąpi z własnym koncertem w 
Teatrze Polskim. Oprócz znakomitej 
śpiewaczki wystąpi po raz pierwszy w 
Wilnie Witold Jodko-Narkiewicz (cytra), 
który na tym rzadkim instrumencie kon- 
certował z olbrzymiem powodzeniem w 
Petersburgu i Moskwie. : : 

Ceny miejsc od 30 gr. Bilety już są 
do nabycia w kasie Teatru Polskiego od 
11-ej do 9-ej bez przerwy. 

Radjo. 
WTOREK 28 marca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

15.00. Komunikaty: gospodarczy i meteo= 
rologiczny. 

15.30. Stacja nieczynna, 
16.45. Odczyt p. t. „Budowa portu w Gdy- 

ni* wygł. inż. St. Łęgowski. 

  

  

Qzimiński (I skrzypce), Henryk Golę- 
biowski (ll skrzypce), Leopold Dwora- 
kowski (altówka) i Lucjan Budkiewicz 
(wiolonczela). = 
Sygnał czasu. Informacje prasowe. 

Program koncertów zagranicznych. 

Rzym 422,6 m. 

20.45. Wieczór lekkiej muzyki. 

Zurych 494 m. 

20.00. Wieczór muzyki włoskiej. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

21.05. Muzyka kameralna —utwory Beet- 
hovena. 

, 

Lipsk 357,1 m. 

19.30. „Wampir“, opera w 2 aktach Mars- 
chuera. 

Oświetlenie wież radjostacji warszaw- 
skiej. 

Na szczytach wież antenowych radjo= 
stacji warszawskiej zainstalowane zosta- 
ły ostrzegawcze urządzenia oświetlające 
o kolosalnej sile świetlnej, 

‚ ‚ Батру ostrzegawcze jedna koloru 
białego, druga czerwonego, świecą przez 
całą noc, gasnąc na przemian co trzy 
minuty. 

Potężne światło tych sygnałów wi- 
doczne jest w kilkudziesięciu kilometro- 
wym pasie wokoło Warszawy, służąc ja” 
ko drogowskaz aparatom lotniczym cy- 
wilnym i wojskowym, kursującym w porze 
nocnej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Gulbin 
Joachim zam. Jeziorna 3, przechodząc 
przez podwórze tegoż domu poślizgnął 
się łamiąc prawą nogę. Wezwane pogo- 
towie ratunkowe odwiozło go do szpit. 
żydowskiego. 

— Zaginięcie. Cejko Józefa zam. 
Brzeg Antokolski 13, zameldowała poli- 
cji, że brat jej llcewicz wyszedł z domu 
i dotychczas nie powrócił. 

— Zatrzymanie przemytników. Wy- 
wiadowcy Urzędu Śledczego zatrzymali 
Kuksa Idę zam, Popławska 13, i Garbara 
Szlomę zam. Żydowska 8, z przemyca* 
nym tytoniem łotewskim. Podczas prze- 
prowadzonej rewizji Odnaleziono 1 kl. 
tytoniu łotewskiego, 1060 szt. papiero- 
sów i 1800 gilz. 

— Poprawił się. Wyw. Urzędu Śled- 
czego zatrzymali zawodowego zh ja 
Ostrowskiego Pawła bez stałego 
zamieszkania. który dokonał 3 kra. y 
na szkodę Chojnickiego Ignacego zam. 
Beliny 11, pieniędzy i dz na 0- 
gólną sumę 80 zł.. u Gintowta Pawła i 
Wojciechowicz Eleonory zam. Nowo- 
świecka 15, różnych artykułów spożyw- 
czych ogólnej wart. 95 zł. Rzeczy wyżej 
wymienione zostały odebrane i zwrócone | 
prawym właścicielom. Ostrowski Paweł 
został zwolniony z więzienia na Łukisz= 
kach po odbyciu kary za kradzież. 

— Kradzieże. Kpt. Presserowi Hen- 
rykowi zam. Artyleryjska 2, skradziono 
różnego obuwia na ogólną sumą 300 zł. 

— Różewskiemu Jakėbowi zam. z. 
Konarskiego 6, z niezamkniętego skta- 
dzika skradziono 12 kur wart. 200 zł. 
Sprawcy kradzieży Kondratowicz Antoni 
zam. Cedrowa 40, i Gryszkiewicz Stani- 
sław zam. Klonowa 8, zostali zatrzyma. 
ni. Skradzione kury odnaleziono u De- 
reszewskiej Zofji zam. Zgoda 4, które 
zostały zwrócone prawemu właścicielowi, 

— Chojnińskiemu Ignacemu zam. Be 
liny 11, skradziono z jego sklepu 6 
kuły spożywcze wart. 80 zł. Spra 
stał ujęty; jest nim Ostrowski Paweł za- 
wodowy złodziej, który został zwolniony 
z więzienia na Łukiszkach. Towar ode- 

      

   

    

  

  

  

ul. W.?Pohulanka. nych instytucjach, przygotowywa- Szósta Środa Literacka. Program od 1—3 popoł. W.P.Z. 17.15. Koncert popołudniowy. Wykonaw- brano i zwrócono właścicielowi. 

Dziś w 2-ch kinach Wilna. Najgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów. pe się miejsca Pianina „Wijk "Rubin" SE у + ! ь tu sza т Polonja | BEN-HUR * 22366 Ranon Маг „sg. | Ściga [ ВОМЕВУ апаавке „Тпшпи| ее ius» „Pianina „piłki „es: / Polonja pięknym głównej. „Stella . Н Józefa i Józefy z Sibil- do wynajęcia. W. Pohu- ul. Dominikańska 17, ‚ 
"Micklewicza 22, | Film powyższy udało się nam pozyskać dla gn Akon w naszych 2-ch | ul, Wielka 30 i B. S. A. MASZYNY do szycia. , małżonków Plesz: lanka 0:23. 3963 telef 10-58 b-1236 44 nach. innych kinaci m ten wietlany nie zie. = : ich, й за : "Orkiestra symfoniczna. o 3951 Patefony i gramofony || Szyca 3. męża Pokój Sprzedam P P. N lagi Wszystko na raty! Szyfiskiej, ostatnio ga. do wynajęcia. Tamże lgk- lub „przyjmę zał 

Kino - Teatr remjera! Ostatnia sensacja Paryża! ajgłośniejszy szlagier sezonu! czyńskiej, ostatnio za- cje francuskiego. UI. Że. (4 m. ryan» ak 
mieszkałego, według po- 
siadanych informacyj w 
majątku Suszno, poczta 
Włodawa, wojew. Sied- 
leckiego. Informacje u- 

Wielki wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych. Skrzypce, bałałajki, gitary, 
mandoliny, lustra, zabawki dla dzieci 

i różne artykuły sportowe poleca: 

ligowski ego 5, m. 25. 

FOLWARK pod Wil- 
nem 65 dzies. z bu- 

64 (L'homme a I'Hispano). Porywający dramat ero- 
RAZA 

„Helios“ „CZŁOWIEK z AUTEM * tyczny w 11 aktach z najwytworniejszą gwiazdą MATE 2 Wil francuską HUGUETTE DUELOS. Akcja filmu rozwija się na tle zapełnionej przepięknemi ciałami kobie- 
983-1 

teka 35. Na Scenie — Władzio Zwirlicz, 
WEI 

  

  

cemi najmodniejszej plaży świata - Biarritz. 
  
   

   

  — q] prasza się nadesłać do | dynkami  wydzierża- | | GOTÓWKĘ w každej i iw rsal* Wielka 21. Konsyst Ewangelic- | wimy zaraz na dłuż- | | sumie na Oprocento- 
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