
   płacona ryczałtem.    
  

Wiino, Sobota:24 marca 1928 r. 

  

Cena 20 groszy | 

  

  

   
" Rok V. 
  

ста аООО ОООа ODB) DX SLOTA OCD OC) ! 

  

\ 0215 2 powodu otwarcia 
SKŁADU APTECZNEGO 

W. CHARYTONOWICZ i S-ka 
APTECZNY D. H. 

UL. MICKIEWICZA Nr. 7 

Ę Każdy kupujący otrzymuje premję. 
ZAD SAD QOOLB PKD LAD OXD COCGRCOGO O 

857 

  

Duch negacji. 
Jednym z największych sukcesów, ja- 

kie odniósł rząd Marszałka Piłsudskiego 
w ciągu niespełna dwóchletaich rządów, 

jest zwycięstwo myśli państwowotwórczej na 

Ziemiach Wschednich. Na olbrzymiej prze- 
strzeni, bo obejmującej prawie połowę 

Rzeczypospolitej, a idącej od zbiegu gra 
nic polske-litewsko-łotewskej aż hen ku 

Pokuciu. Na tych ziemiach, gdzie jeszcze 

niedawne ©dnoszono się zupełnie nega- 

tywnie do państwowości polskiej, co zna- 

łszło szczególny wyraz w bojkotowaniu 

wyborów w roku 1922 w Małopolsce 

Wschodniej, a u mas w Wwygrywaniu części 

narodu białoruskiego przez Sowiety prze- 

ciwko Polsce — Bezpartyjny Blok Współ- 

pracy z Rządem, wyrażający pełną myśl 

państwowotwórczą i inne grupy, stojące 

na gruncie państwowym odniosły — jak 

to wykażemy poniżej — zupełne zwycię- 
stwo. ‚ 

W Małopolsce Wschodniej па 57 
mandatów grupy wyraźnie lojalne wobec 
państwa zdobywają 30 mandatów. Wcho- 
dzą do nich listy Nr 1, 21, 3, 24, Si 17. 

Jeżeli do tego jeszcze dodamy część po- 

słów z Bloku Mniejszości, którzy nie zwal- 
czają państwa polskiego, a tylko wysuwa» 

ją zbyt daleko idące postułaty, otrzymamy 
w sumie około 35 mandatów, czyli prawie 

2/5 posłów lojalnych wobec państwowości 
polskiej. Trzeba przytem pamiętać, że gru- 
py antypaństwowe zmobilizowały w czasie į 
axcji wyborczej wszystkie siły, tak, że 
dzień wyborów był w Małopolsce otwar- 

tym  plebiscytem za, lub przeciw państwu 
polskiemu". 

Większy jeszcze sukces odniesła myśl 
państwowa ma Wołynia. Na 16 bewiem 

mandatów Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem otrzymał 10 przedstawicieli, a w 
okręgu kowelskim, wysuniętym bardziej na 
zachód, wszystkie 5 mandatów. Wpraw- 
dzie walka na tym terenie odbywała 
się w innej niż w Małopolsce pla- 
szczyźnie, wchodziły bowiem. tu w grę ra- 
czej względy socjalne, niemniej jednak 
rzeczywistość wykreśliła widoczną granicę 
między elementami idącemi do wyborów z 
hasłem współpracy z rządem, względnie z 
państwem  polskiem, a elementami pokry- 
wającemi się w swych dążeniach socjalnych 

z Sowietami. I tu więc wybory były odpo- 
wiedzią: „Za państwowością polską*. Rów- 
nież i na Polesiu zaznaczyło się zwycięstwo 
grup i partyj państwowych. Na 10 bowiem 
mandatów Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem zdobywa 4, P.P.S. 1 i Rosjanie 1. 
Selrob prawica i lewica operująca tu pod 
hasłami ultraradykalnemi, ale nie występu- 
jąca na tym terenie otwarcie przeciwko 
państwu polskiemu, otrzymuje tylko 4 man- 

daty, przyczem sukces jej należy w części 
przypisać zbyt daleko idącej pewności sie- 
bie P. P. S., która nie wyczerpała na tym 
terenie wszystkich możliwości i musiała 
sią zadowolić jednym i to mocno naciąg- 
niętym mandatem. 

Nie pożostają w tyle a przeciwnie na- 
wet wyprzedzają omawiane tereny mniej- 
szościowe złemie litewsko białoruskie. Na 
24 posłów z ramienia jedynki weszło do 
Sejmu 11, z PPS. 1, z Endeeji i Chadecji 2, 
z Bloku Mniejszości 4, z Wyzwolenia i, z 
nawpół hromadowskiej grupy Janki Stan- 
kiewicza 2, a tylko 3 hromadowców, któ- 
rzy przeszli z najbardziej przez Hromadę 
opanowanego okręgu nowogródzkiego. 

Maniej-więcej podobne rezultaty daly 
również wybory do Sematu. 

Zdawałoby się więc, że należałoby 
się cieszyć | że nareszcie zdrewa myśl 
państwowa praemówiła do rozsądku tym 

grupom narodowościowym, które do nie- 

dawna jeszcze, może nawet bezwiednie, 
szły na pasku roboty mińskiej, względ- 

nie charkowskiej, że pozytywna poli- 
tyka rządu Marszałka Piłsudskiego w 

stosunku do Białorysinów i Ukraińców 

zaczyna dawać owoce. Zdawałoby się, że 
w dążemiu do zupełnego pozyskania tych 
muiejszości dla państwowotwórczej pracy i 
de położenia ostatecznej tamy wpływem 

bolszewickim narzuca się sama przez się 

potrzeba stopniowego, ale w wyniku jak- 

najszerszego rozwinięcia pozytywnego sto* 

sunku do tych mniejszości. Zdawałoby się, 

że przemawia zatem najprostsza logika. Są 
u nas jednak grupy społeczne, do których 

ten prosty i najbardziej istotny sposób ro- 

zumowania niema dostępu. 

Zsalazł się w „Dziennika Wileńskim” 
i „Gazecie Warszawskiej" pablicysta,; który 
dosłownie w ten sposób ocenia zwycięstwo 

myśli państwowej na Ziemiach Wschod- 
nich. 

„Mimo wszystko na dalszy okres cza- 

su, zwycięstwo to nie napawa nas otuchą, 

lecz przeciwnie budzi poważne  zastrzeże- 
nia”, gdyż... Partja Pracy, która wchodzi 
do jedynki powiedziała w swoim czasie w 
partyjnych założeniach ideowych, że „...do- 

łożymy wszelkich starań, aby w granicach 
Rzplitej podstawy państwowej mocy i 

szczęście zespolonych w państwie ludów 
oprzeć na rzetelnem wprowadzeniu w ży- 
cie postanowień konstytucji, gwarantują- 
cych prawa mniejszości narodowych. Bę- 
dziemy zwalczać wszelki ucisk narodowo- 
šciowy i t. d.“ (podkr Red.). 

Z tego wszystkiego publicysta „naro- 

dowy“ wycląga taki wniosek. Jedynka szla 

między mauiejszości do wyborów z hasłami 

jaknajbardziej liberalnymi, podobnymi do 

tych, jakie sobie w swoim czasie wykreśli- 

ła Partja Pracy. Wodpowiedzi na to Ukra- 
ińcy i Białorusini poparli jedynkę. Teraz 
więc Blok Bezpartyjny będzie musiał „zo- 

bowiązania te wykonać". Sanacja więc sa- 
ma i własnemi rękami na _ Ziemiach 
Wschodnich zawiązała taki węzeł gordyj- 
ski, który bodaj czy kiedykolwiek  roz- 
wiąże”. 

Publicysta „narodowey* mie miałby 
nic przeciw temu, by ten węzeł gordyjski 
pozostał nazawsze nierozwiązany, nato- 
miast dostaje białej gorączki na samą myśl, 
że tak, jak mówi program Partji Pracy, 
rząd Marsz. Piłsudskiego może swoją poli- 
tykę „oprzeć na rzetelnem wprowadzeniu w 
życie postanowień konstytucji, gwarantują- 
cych prawa mniejszości narodowych” i że 
będzie „zwalczać wszelki ucisk narodowo- 
šciowy“. 

Jakaż przeražliwa pustka ideowa wieje 
z tego żalu do obozu prorządowego, že 
wprowadził w zaognionych stosunkach na 
Ziemiach Wschodnich odprężenie. Parija, 
w której imieniu przemawiają ci publicyści, 
w imię kamienia węgielnego jej, podejrzanej 
treści, założeń ideowych — negacji wszyste 
kiego co nie partyjne, nie „narodowe*, nie- 
tylko nie chce się pogodzić z faktem zwy- 
cięstwa myśli państwowej na wschodzie, 
mimo, iż tu wymowa liczb wyklucza jakie- 
kolwiek wątpliwości, ale bez najmniejszego 
zażenowania zdradza obawę, by czasami 
to zwycięstwo nie pociągnęło za sobą 
zwalczanie tak szeroko przez nią niedaw- 
no jeszcze stosowanego ucisku narodowo- 
ściowego, rozwiązanie mniejszościowego 
„węzła gordyjskiego*. Partja ta może być 
spokojna. Rząd Marsz. Piłsudskiego i po- 
pierająca go jedynka rozwiążą zawiązany 
swemi własnemi rękami „węzeł gordyjski*, 
Przetnie go rząd, wprowadzając w życie   odnośne postanowienia konstytucji. lit. 
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Podajemy do wiadomości p.p. Rolników, iż generalne zastęp- 
stwo naszych największych w Europie specjalnych fabryk 

SIEWNIKÓW 
  

powierzyliśmy na województwa północno-wschodnie Rzeczypospo- 

litej Polskiej, firmie | 

ZYGMUNT NAGRODZKI w Wilnie 
ulica Zawalna Nr 11-а. 

Czechosłowacka” Spółka Akcyjna 

ZŁĄCZONE FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH 

FR. MELICHAR-UMRATH i S-k 
Centrala w Brandysie n/L. 
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Niemnie. Sprawa ta będzie jednym z 
niach polsko-litewskiej konferencji. 

drzewa na Niemnie. 

drzewa; 

KOWNO. 22 3 (Ate). Dziennik u- 
rzędowy „Lietuvos Aides* potwierdza 
wiadomość o projekcie utworzenia Rady 
państwowej, która powołana zostanie na 
miejsce dotychczasowego parlamentu 
litewskiego. Rada Państwowa będzie in- 
stytucją, pochodzącą z wyborów, które 
urządzane będą z porzuceniem systemu 
głosowania pięcioprzymiotnikowego. Ra- 
da Państwowa złożona będzie w więk- 
szości z rolników, ponieważ, jak stwier- 

GENEWA. 23. 3. (Pat). Na posie- 
dzeniu komisji przygotowawczej międzyna- 
rodowej konferencji rozbrojeniewej w dniu 
23 b. m. turecki minister spraw zagranicz- 
nych Tefflik-Ruhdi.Boy dowodził, że komi- 
sja nie powinna ani przyjmować zasadni- 
czo ani odrzucać propozycji sowieckiej. 
Najlepszem rozwiązaniem sprawy zdaniem 
ministra będzie rozważanie tych propozy- 
cyj ma późniejszej sesji komisji łącznie z 
drugim projektem konwencji w 
stopniowego ograniczenia zbrojeń. 

GIBRALTAR, 23.II (Rat), ja 
ki Cites, dążący z Nowego Orleanu do Aleksandrii 
rozbił się na pełnem morzu w okolicy przylądka 
Tarifa podczas gwałtownej burzy, która szałała 
tu wczoraj wieczorem. Załoga parowca rozesłała 
sygnały wzywające pomocy, poczem przesiadła 
się na łodzie.   

Słynne ze swej niezrównanej trwałości i dokłądności w pracy 

SIEWNIKI RZĘDOWE oryg. NELICHARA 
„UNICUM* 

posiadam już ną składzie i niniejszem p.p. Rolnikom polecam 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 

ES LLS MRO IE LDSS LU ZAK BEBE у” 

Doniosłe konferencje w sprawie spławu 
drzewa po Niemnie. 

W związku z polsko-litewską konferencją, jaka się w dniu 30 b. m. odbędzie 
w Królewcu — Centralny Związek Przemysłowców Leśnych zwrócił się do od- 
działu wileńskiego z prośbą wypowiedzenia się w sprawie spławu drzewa po 

punktów porządku dziennego па posiedze- 

Wobec tego ostatnie w Wilnie odbyło się 
taków i eksporterów drzewa. Na konferencjach tych eksporterzy drzewa żądali 
bezwzględnego i nieograniczonego otwarcia Niemna dla spławu materjałów 
drzewnych, motywując swoje stanowisko względami natury gospodarczej. 

Właściciele zaś tartaków wileńskich w obronie własnych interesów wypowie- 
dzieli się za stosowaniem szeregu ograniczeń przy uregulowaniu kwestji spławu 

W celu uzgodnienia stanowiska tak jednej, 
stała zwołana ponowna konferencja zainteresowanych stron na której osiągnięto 
całkowite porozumienie i wysunięto następujące wspólne postulaty ze strony prze- 
mysłowych sfer Wileńszczyzny i eksporterów drzewa: - - 

1) Niemen ma być jaknajszerzej otwarty do splawu wszystkich rodzajów 

  

  
sprawie i 

  

     
szereg konferencyj właścicieli tar 

jak i drugiej strony onegdaj zo- 

2) ograniczeniom podlegają jedynie budulce, które zużytkowywane są na tar- 
takach wileńskich. Wszystkie zaś inne rodzaje drzewa, jakto: okrąglaki, kopalnia- 
ki, papierówka, słupy telegraficzne i t. p. nie podlegają żadnym ograniczeniom; 

3) domagać jednoczesnego otwarcia towarowego ruchu kolejowego pomię' 
dzy Polską a Litwą (na szlaku Wilno—Kowno—Klłajpeda). | 

Powyższe postulaty witeńskich sfer przemysłu leśnego przedłożone zostaną 
władzom centralnym. Przypuszczzć należy iż polska delegacja na konferencji 
polsko-litewskiej, będzie domagała się ich realizacji. 

Rada Państwowa zamiast parlamentu na 
Litwie. 

ėza „Lietuvos Aidas“, Litwa jest pań- 
stwem rolnicziem, W radzie wezmą u- 
dział tylko „uczciwi i pracowici obywa- 
tele w dojrzałym wieku*. Wybory będą 
pośrednie. Komitet gminny wybierać 
będzie przedstawicieli do kemitetu o- 
kręgowego, ten zaś dalszych reprezen- 
tantów do Rady Państwowej. W mia- 
stach mniełszości wybierają również re- 
prezentantów do Rady Państwowej. 

Sowieckie propozycje na konferencji rozbro- 
jeniowej nie mogą być przyjęte. 

Delegat Holandji Rutgers oświadczył, 
że dalsze omawianie propozycyj sowiec- 
kich niema żadnego sensu jako, że propo- 
zycje te nie mogłyby być jednak w prak- 
tyce urzeczywistnione. Delegat Włoch gen. 
de Marinis oświadczył ponownie, że bez 
stworzenia na większą skalę międzynaro- 
dowej sprawiedliwości pokój powszechny 
nie mógłby być zapewniony nawet wów- 
czas gdyby przyjęto i arzeczywistniono ro- 
syjskie propozycje. 

Zatonięcie wielkiego parowca. 
Parowiec szwedz- | Zaalarmowany sygnałami jedefi z parowców 

angielskice całą moc prowadził poszukiwania, 
które nie dały żadnych wyników. Inny parowiec 
angielski odnalazł łódź, w której znajdowało się 
12 ludzi z załogi szwedzkiego parowca. Brakuje 
jeszcze jednej łodzi z 11 ludźmi. Parowęa Citos 
niepodobna odnaleść. 
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ТТ 
N. GLEZER, wyroby gumowe, 

Gdańska 6, tel. 421. 856 

Wiadomości polityczne. 
(Telefon. od wł. kor, z Warszawy). 

Zastępca generalnego komisarza Rzpli- 
tej w Gdańsku p. Zalewski w najbliższym 
czasie opuszcza swe stanowisko. Jak się 
dowiadujemy, na jego miejsce powołany 
będzie p. Lalicki, jeden z członków gene- 
ralnego komisarjatu Rzplitej w Gdańsku. | 

nich w Warszawie przez delegacje austrja- 
cką i polską rokowaniach zostały wyjaś- 
nione dezyderaty obu stron. Obecnie na- 
stąpiła pasza w rokowaniach, podczas któ- 
rej delegacje złożą odnośne raporty swym 
rządom. Decyzja uzależniona jest od sta- 
nowiska, jakie zajmą rządy wobec sprawo- 
zdań, otrzymanych od delegacyj. 

Rada Rzeszy zatwierdziła w dniu 15 
b. m. konwencję polsko-niemiecką w spra- 
wie polskich robotników rolnych, podpi- 
saną dnia 24 listopada roku zeszłego w 
Warszawie. Konwencja ta reguluje cało- 
„kształt spraw, związanych z pebytem, wer- 
bowaniem i. zatrudnieniem polskich robot- 
ników rolnych. 

Otwarcie Państwowej Rady Zdrowia nastąpi 
w lwietnin. 

(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 
W końcu kwietnia b.r. nastąpi otwar- 

cie Państwowej Rady Zdrowia. Rada zajmie 
się rozważaniem szeregu ustaw, które nie 
zdołały ukazać się w drodze dekretów Pre- 
[zydenta Rzplitej i zostaną przeto skierowa- 
ne do Sejmu. W projekcie są ustawy psy- 
chjatryczne, aptekarskie, zwalczania gruźli- 
cy i ustawy publicznej służby zdrowia. | 

Ljazd lekarzy wolerpnarji 

organizacyjnych. Na zjazd ten Magistrat m. 
„Wilna wydeiegował lekarza weterynarji d-ra 
Łaszkiewicza. (8). | ; ‚ 

sie 253 miljony litów. 
Jak domoszą z Kowza w dniu 18 b. 

m. w palacu prezydenta republiki Smeto- 
ny „obradowala Rada Ministrów w spra- 
wie budżetu państwowego na rok 1928. 

Ńa drugiem zkolei posiedzeniu w tej 
sprawie Rada Ministrów przyjęła w osta- 
tecznej formie budżet Litwy. Budżet ten 

nów litów. 
Dochody zwyczajne wyniosą 250 mil. 

407,800 litów, nadzwyczajne  2,592,200 lit. 
Wydatki zwyczajne wyniosg 225 mil. 

304,758 litów, nadzwyczajne 27,695, 242 |. 
Projek budżetu zostanię prawdopo- 

debnie w dniach najbliższych zatwierdzony 
przez prezydenta Smetenę. | 

A baństu Baltyekieh. | 
Zamknięcie komunistycznego dzien- 

nika w Estonii. 

wewn. 
maunistycznego „Kaijr”. Wydawca i redaktor 

jaźnionego z Estonią. 

O traktat handlowy łotewsko- 
estoński. 

piątek wyjedzie do Tallina delegacja łotew- 
ska celem nawiązania rokowań o zawarcie 
tymczasowego traktatu handlowego i unii 
celnej między Estonją i Łotwą. 

Nowa taryfa celna. 
RYGA, 23.III1. (Ate). Sejm łotewski 

uchwalił w trzeciem czytaniu nową taryfę 

Spekulacje zapałczane. 

mji wywołała falę spekulacji. Liczni kapita- 
fiści wnoszą podania o przyznanie im kon- 

wając się, iż w razie wprowadzenia mono-   polu otrzymają wysokie odszkedowania. 

W prowadzonych w. ciągu dni estat-- 

„ -;W' dniach 25, 26 i 27 b. m. odbędzie 
się w. Warszawie ogólno-połski zjazd Związ- „> 
ku Zawodowego Lekarzy Weterynaryjnych, 
„na którem. poruszone zostanie szereg spraw 

1 kitwy Bowieńskiej | 
Budżet państwowy Litwy wynie= 

zamknięty został okrągłą cyfrą 253 miljo- | 

TALLIN, 23/1. (Ate). Minister spraw | 
zarządził zamknięcie dziennika ko- | 

RYGA, 23.II1. (Ate). W nadchodzący 

celną. Przeciwko ustawie głosowali socjal- 
| demokraci. 

TALLIN, 23.111 (Ate). Zapowiedź wpro- 
wadzenia monopolu zapałczanego w Esto- 

cesyj na budowę fabryk zapałek, spodzie- 

e
 

pociągnięci do odpowiedzialności za arty- — 
kuł, który obraża głowę państwa, zaprzy-. 

 



  

  

KLR. k Rik ER k on iiiiaa 
    

VII Bjazd Zuigaku Mlodaiežy Wiejokieį 
W numerze naszego pisma z dnia 

21.JI1 28r. omówiliśmy pokrótce cele iza- 
dania Związku Młodz. Wiejsk. W ubiegłą 
niedzielę odbył się zjazd tej młodzieży, 
który zgromadził około 200 przybyłych 
nań z różnych stron woj. wil. delegatów. 
Zjazdy takie w Związku odbywają się, od 
pewnego czasu, co rok i są przeglądem 
dokonanej w roku ubiegłym pracy Oraz roz- 
winięciem planów na rok następny. 

Początek jak zwykle. Nabożeństwo, 
zbiórka w lokalu (przy ul. Jagiellońskiej 5), 
wybór prezydjum. 

Ziazd otworzył prezes Związku p. 
Malowieski. Na przewodniczącego wybrano 
p H. Jasieńskiego, znanego działacza na 
terenie pow. wil.-trockiego. Zjazd powitali: 
przedstawiciel w-twa p. Dworakowski, ku- 
ratorjum—p. Starościak, insp. szk.; w imie 
niu Zw. Spółdz. Spoż.—p. Łoziński, Polsk, 
Akad. Mł. Dem.—p. Rok, Akad. Mł. Lud. 
—p. Ambroziak i Cenir. Zw. Kółek Roln.— 
pp. Niedzielski i Suchorzewski. 

Z pośród nadesłanych życzeń wyróż- 
nia się serdecznością list ks. bisk. Bandur- 
skiego. Pozwolimy sobie przytoczyć te sło- 
wa zacnego kapłana i patrjoty: 

„Do Zarządu Związku Młodzieży 
Wiejskiej Z. W. w Wilnie. 

2 Dziękując uprzejmie za zaproszenie 
na Zjazd Związku, odbywający się w 
dniu dzisiejszym, donoszę, że z powo- 
du prac rekolekcyjnych przybyć nie 
mogę. Życzę z całego serca, by Obra- 
dom Waszym przewodniczył Duch wiel- 
kiej troski o dobro moralne i fizyczne 
ukochanej Młodzieży Wiejskiej, która 
zdrowa i czysta, wstrzemięźliwa i trze- 
żwa stanie się ostoja, podporą i chlubą 
Narodu i Państwa Polskiego. 

Kierownikom 1 Wychowawcom, i 
całej Młodzieży Wiejskiej Z.W. w pra- 
cy oświatowej i społecznej niech Bóg 
błogosławi | Z pozdrowieniem i odda- 
niem w Chrystusie 

X Dr. Władysław Bandurski.* 
Chociaż po żołniersku, zwięźle, ale 

b.życzliwie, ze zrozumieniem i piękną o- 
ceną znaczenia i działalności Związku napi- 
sał gen. Popowicz, d-ca 1 dyw. Leg.: 

„Nie mogąc osobiście wziąć udział 
w jeździe z powodu służbowego wy- 
jazdu, przesyłam na ręce Szanownego 
Zarządu życzenia dałszej owocnej pra- 
cy Związku, a szczególnie nad pod- 
niesieniem poziomu oświaty i uświa- 
domienia obywatelskiego wśród szaro- 
kich mas ludności wiejskiej, która sta- 
nowi rdzeń i siłę narodu”. 
Plan obrad do południa wypełniły: 

sprawozdanie z działalności Związku uzu- 
pełaione sprawozdaniami z 15-tu Kół; 
sprawozdanie Kom. Rewizyjnej, oraz plan 
pracy, który przedstawił nowomianowany 
na miejsce ustępującego, wybranego do 
Sejmu, dotychczasowego instruktora Związ- 
ku (kierownika pracy) p. Władysława Ka- 
mińskiego, — p. Antoni Świackiewicz. 

Zebrani oklaskami przyjęli nową 
nominację składając p. posłowi Ka- 
mińskiemu słowa serdecznej podzięki za 
jego dzielną, ofiarną i owocną pracę dla 
dobra Związku. 

Plan pracy na najbliższym aok zawiera 
cały szereg b. pożytecznych, niekiedy b. 

ziemi Bileńskiej. 
ciekawych postanowień. Oto najważniej- 
sze: Przeprowadzenie kursów kult. oŚw., 
sportowych i wych. fiz. w porozumieniu z 
wojskiem; urządzanie konkursów ho" 
dowlanych (kur i prosiąt); pozatem Zwią- 
zek rozsyła ze swojej centrali do kół sze- 
reg referatów, jako tematy do dyskusji. 
Niektóre z .nich: „Cele i zadanie Zw. 
MI. W.*, „Stan oświaty w Polsce", „Zarys 
dziejów Polski“) zaš na tym tle „Rozwój 
stosunków społecznych i gospodarczych“, 
„Prawa i obowiązki obywatela”; cykl: p. t. 
„Czego Polsce potrzeba" (najrozmaitsze 
zagadnienia społeczne i rolnicze) i t. p. 

W zarządzie Związku istnieją nastę- 
pujące sekcje: kulturalno oświatowa, teatral 
no-sportowa i w projekcie, sekcja pracy 
społecznej. Postanowiono rozszerzyć kon 
takt z szeregiem innych Organizacyj spo- 
łecznych. rolniczych i spółdzielczych zwła- 
Szcza. 

Po przerwie obiadowej (15—17) na- 
stąpiła dyskusja, a po niej szereg uchwał. 
Podajemy je w streszczeniu. 

„Zjazd przyjmuje plan pracy przed 
stawiony przez instruktora Związku, kol 
Świackiewicza i poleca odpowiednim 
sekcjom opracowanie poszczególnych dzia 
łów. W związku z tem Zjazd wzywa koła 
do ułożenia lokalnych planów pracy. 

Zjazd wzywa koła do: 
— planowego przeprowadzenia pracy 

przysp. wojsk. i wych. fiz. i poleca tworze- 
nie odpow. sekcyj wkołach. 

— Dalszego uprawiania robót ręcznych 
Nawiasem dodajemy że na Zjezdzie był» 
wcale pokaźna ich wystawą. Przyznane 
szereg nagród. M. in. otrzymali trzy głów- 
ne: I-szą—p. Brodowicz i p. Ławrynowi 
czówna ze wsi Skajstery, (pow. wil.-trock.) 
za bardzo ładny model krosien; ll-gą—p 
Mikulewiczówna z Kiwiszek (pow. wil. 
trock.) za pięknie utkaną serwetę; III-4— 
p. Pierwenis z Wilna ($łasarz) za b. dobr» 
i ładny model lokomobili spalinowej. Były 
tam jeszcze różne inne ciekawe „ekspona 
ty”; wyroby z drzewa, samodziały i t.p. 

Postanowiono również organizowa- 
nie wycieczek krajoznawczych po Polsce, 
zorganizowanie w r. b. dożynek (na wzór 
zeszłor. w Spale), ufundowanie sztandaru 
Związku, założenie orkiestry, urządzenie w 
Wijnie wystawy okazów z konkursów ho- 
dowłanych Związku, co przy sprzedaży tych 
okazów mogłoby zasilić fundusze kół, czy 
też poszczgólnych członków Związku. 

Brak miejsca, niestety nie pozwala 
podać nam jeszcze szeregu innych cieka- 
wych uchwał. Z zadowoleniem stwierdzamy, 

kość, a nie o ilość członków czy kół. W 
wczorajszym artykule podawaliśmy ilość 
kół — 76. Z tych na Zjeździe skreślono 
11, ponieważ nie okazywały one ko- 
niecznej żywotności. Mimo to liczba kół w 
porównaniu z r. zeszłym (52) znacznie roz- 
rosła, jak i zresztą liczba obecnych na 
Zjeździe, których było w r. zeszłym około 
stu, czyli dwa razy mniej, niż teraz. 

Zjazd zamknięte o godz. 19-ej z mi- 
nutami, poczem wszyscy jego uczestnicy 
udali się do Reduty na przedstawienie 
„Wilków w nocy*. 

"Serdecznem „Szczęść  Boże!l* pod 
adresem Związku kończymy to sprawoz- 
danie. S. K.   że Zw. Mł, W. dba przedewszystkiem o ja- | cyj 

e pp e pp pP" 

Podziękowanie Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Przed otwarciem Sejmu. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

W kuluarach, 
Należy uważać, iż sesje parlamentu niecficjalnie rozpoczęły się już w dniu wczo 

rajszym. 
Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie klubu parlamentarnego P. P. S., na 

którem zapadły uchwały w sprawie kandydatury marszałka Sejmu i gmachu Sejmu, 
którego budowa w tej chwili jest na ukończeniu. Zapanowało wielkie ożywienie, przy- 
bywa coraz więcej posłów i uwidacznia się coraz większe zainteresowanie sesjami 
parlamentu, których oficjalne otwarcie nastąpi w przyszły wtorek dnią 27 b. m. 

Z dotychczasowych rozmów, jakie toczą się w kuluarach sejmowych między po- 
szczególnymi posłami, można już teraz przedstawić sobie obraz wyborów prezydjum 
Sejmu. Mimo, iż szereg klubów wysuwa swe kandydatury, które należy zaliczyć do 
demonstracyjnych, kandydatura wicepremiera Bartla ma największe szanse powodzenia. 
Najpoważniejszym jego kontrkandydatem będzie pos. Daszyński. Już z rozmów posłów 
socjalistycznych widać, iż wysuwają oni swe kandydatury raczej dla zamanifestowania 
swego stanowiska, a kandydaturę wicepremjera Bartla przyjąć są gotowi. 

Skład prezydjum klubu bloku prorządowego. 
(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Posiedzenie klubu bloku prorządowego posłów i senatorów z list Nr. 1, 21, 30 
odbędzie się dnia 27 marca we wterek © godz. 10 przed południem. Wszyscy posło- 
wie i senatorowie proszeni są o bezwzględne przybycie na posiedzenie. Jednocześnie 
dowiadujemy się, iż został uzgodniony między poszczególnemi frakcjami bloku prorzą- 
dowego skład prezydjum klubu. A więc prezes—płk. Sławek, wiceprezes—b. wicemar- 
szałek Bojko, pos. Kościałkowski, Lednicki, sen. Radziwiłł i Roman. 

Posiedzenie klubu P.P.S, Wybór prezydjum. 
(Teiafonem od własnego korespondania z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PPS. Klub ten liczy obec- 
nie ogółem 73 posłów i senatorów. Na posiedzeniu wybrano po krótkiej dyskusji 
władze klubowe w następującym składzie: prezes—pos. Marek, który był prezesem tej 
reprezentacji w zeszłym Sejmie. Wiceprezesami wybrano posłów Niedziałkowskiego, 
Żuławskiego i sen. Posnera. Sekretarzami zostali Czapiński, Ciułkos i Zaręba. Ławni- 
kiem — pos. Kuryłowicz. Do komisji parlamentarnej weszli posłowie Daszyński, Ja- 
mont, Lieberman, Kwapiński, Jaworowski, Szczerkowski, Piotrowski, Prager i senato- 
rowie Kopczyński i Strug. : 

Następnie omawiano sprawę wyborów władz sejmowych. Poruszono także kwe- 
stję ustosunkowasia się P.P.S do kandydatury wicepremjera Bartla. W rezultacie dy- 
skusji postanowiono wziąć udział w wyborach marszałka sejmu; wysunięto ze swej 
strony pos. Daszyńskiego. 

Należy zauważyć, iż w dzisiejszem posiedzeniu klubu P.P.S. nie brali udziału dwaj 
vosłowie socjał'ści niemieccy Kronig i Zerbe, którzy wraz z posłem Pankraczym, wy- 
branym z listy Nr. 18, tworzą wspólny klub socjalistów niemieckich. 

Sowiety wypuszczają na wolność aresztowa- 
nych inż. niemieckich. 

Zwolnieni odmawiają szczegółowych informacyj. 3 

BERLIN, 23/1. (Pat). Jak donosi prasa berlińska inż. Geldstein, który powrócił 
z Sosji Sowieckiej składał dzisiaj sprawozdanie dyrektorowi powszechnego towarzyst- 
wa elektrycznego A.E G.. i urzędowi spraw zągraniczoych, temu ostatniemu w formie 
mermorjału pisemnego, Wyjaśnienia inż. Goldsteina posiadają zdaniem prasy wielką 
doniosłość ponieważ jest on najlepiej poinformowany о wszystkich zarzutach jakie 
strona rosyjska stawisła aresztowanym Niemcom, jak również może udzielić informa- 

czy te zarzuty posiadają chociażby względne uzasadnienie. Jednocześnie Nachaus 
gabe twierdzi, że inżynierowie i techuicy niemieccy traktowani byli w Zagłębiu Donie- 
ckim bardzo źle. Uważano ich tam niemsl za katorżników tak, że nawet nie mieli 0d- 
poczynku niedzielnego. 

8 Uhr Abenblatt uskarża się, że inż. Goldstei1 odmówił przedstawicielom prasy 
udzielenia jakichkolwiek informacyj. Dziennik wyraża przypuszczenie, że urząd spraw 
zagranicznych i A.E.G. zabroniły widocznie inż. Goldsteinowi udzielenia informacyj 
prasie. Dziennik zarzuca urzędowi spraw zagranicznych, że prowadzi on w tym wy* 
padku taktykę zupełnie podobną do tajemniczej taktyki sowieckiej. 

* * 
* 

BERLIN, 23.3. (Pat). Germania donosi z Moskwy, iż w ciągu dnia wczorajszego 
odbyło się przesłuchanie drugiego z uwolnionych techników I inżynierów niemieckich 
Wagnera. Po przesłuchaniu, które dotyczyło głównie kwestji współudziału i pomocy 
okazanej rzekomo przez specjalistów niemieckich spiskowcom uprawiającym sabotaż 
w Zagłębiu Donieckim, oświadczone Wagnerowi, że może on się udać do Moskwy. 
Wagner pozostał jednak w Charkowie. 

Hiszpanja przyjmuje zaproszenie powrotu 
WARSZAWA, 231II (Pat). Marszałek Pił- 

sudsti skłsda serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim osobom i instytucjom, stowarzysze- 
niom | zrzeszeniom oraz delegacj m, kióre w 
dniu 19 marca r. b. złożyły mu swe życzenia w 
sposób tak serdeczny jak również zechciały mu 
ofiarować liczne i cenne dowody pamięci. Pan 

| Marszałek tą drogą pragnie zapewnić wszyst- 
kich, którzy pamiętali o dnu Jego imienin, że 
życzenia ja-ie składano bądź osoviście w pała- 
cu belwederskim bądź w formie cał: go szeregu 
adresów, psm i depesz napływających z całego 
kraju, a świadczących o szczerych uczuciach s 
Panu Marszałkowi szczególnie miłe i drogie. 

Nuncjusz apostolski w Polsce udekorowany 
odznaką wielkiego 

WARSZAWA, 23.III. (Pat). Dzisiaj w połu- 
dnie poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny 
republiki czechosłowackiej dr. Wacław Girsa wrę- 
czył nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce Mar- 

Wszyscy wysiedleni do 
do P 

SASA przekroczył granicę polsto-li- 
tewską ostatni z wysiedlonych podczas retorsji 
ze strony Polsk: ksęży—ks Rasztut s. 

Wszyscy więc wysiedleni wówczas łsięża 
Dworanowski, Vinczius, Karwelis i Rasztutis 

ROZMYŚLANIA. 
Jest podobno sporo łudzi, którzy po- 

  

‚° suwają się tak dalece w swym kulcie dla 
naszego Wilna, iż radziby osiadać w niem 
i zamieszkiwać aż do końca dni swoich. 
Ja osobiście skłonny jestem w to wierzyć, 
gdyż mieszkam już w Wilnie lat czterdzieści 
z okładem i byłbym nieszczęśliwy, gdyby 
mi wypadło je opuścić. 

Jakaż jest tego przyczyna? Trudno 
przypuścić, ażeby pociągała ta mozajka na- 
rodowościowa, pełna waśni i knowań, jaką 
można widzieć w Wilnie; jeszcze trudniej 
znosić to bezwstydne popisywanie się części 
naszego żydowstwa językiem moskiewskim, 
jakby w oczekiwaniu powrotu rychłego 
moskali. Niepodobna również, ażeby nie 
wiedziano, że u nas coraz to nowe riętrzą 
się trudności dla poszukujących pracy i za- 
robku—czyli że pobyt w Wilnie może być 
pożądanym jedynie dla rentjerów lub umie 
jacych ściągać pas ma brzuchu do granic 
ostatecznych. 

A przecież, mimo to wszystko, mia- 
sto nasze przyciąga do siebie i karmi serce 
i umysł z jednakim wszakże warunkiem 
dla każdego, ażeby umiał czuć i myśleć. 

Tak,=czuć i myśleć. Że zaś mam zu” 

krzyża białego lwa. 
maggiemu w siedzibie nuncjatury odznakę wiel- 
kiego krzyża orderu białego lwa, nadaną nun- 
A przez prezydenta republiki czechosło: 
wackiej. 

Litwy księża powrócili 
olski. | 
znajdują się już w Polsce, Według krążących 
pogłosek poz stałe osoby wysiedione, wobec 
stawianych im trudności ze strony władz litew- 
skich do Polski n.e powrócą. 

chwalstwo mniemać, iż jedno i drugie jest 
mi nie cebcem, dzielę się memi skromnemi 
zdobyczami z czytelnikami. Niedawny kier- 
masz Świętckazimierski nasunął mi sporo 
refleksyj i pchnął na plac Katedralny. 

A dłaczego? Oto pomyślałem sobie, 
że jak tylko sięgnę pamięcią (a to bardzo 
długa litanja lat) kiermasz ten zawsze od- 
bywał się właśnie na tym placu Katedral- 
nym. Przewalała się ciżba Kaziuków wśród 
całych stosów przeróżnych a wiekuiście 
niezmiennych wyrobów, wśród całych ulic 
stworzonych z wozów z obwarzankami. 
Tradycja odwieczna pchała kiermaszowi- 
czów pod progi Świątyni, mającej swego 
patrona: Kaziuki tedy skupiali się dookoła 
Katedry i przesławnej kaplicy Św. Kazi- 
mierza, kiermasz Świętojański u progów 
kościoła Św. Jana, Świętojerski na placyku 
przed wejściem do kościoła Św. Jerzego, 
wreszcie Antokolski przed kościołem Św. 
Piotra i Pawła. 

Gwar, ciżba, kupczenie i t. p. akce- 
sorja kiermaszu bynajmniej nie uchybiały 
powadze świątyni; lud w olbrzymiej masie 
czuł się najlepiej właśnie u progów šwią- 
tyni Św. Patroma i nie bawił się pozatem w 
żadne dociekania. 

Ta jednak odwieczna tradycja miała 
I swoją złą stronę. Oto w śródmieściu   

MADRYT, 23/lil. (Pat). Odpowiedź 
rządu hiszpańskiego na pismo przewodni- 
czącego Rady Ligi Narodów zapraszające 

ą | Hiszpanię do powrotu do Ligi brzmi jak 
następuje: „Panie Prezesie mam zaszczyt 
potwierdzić odbiór uprzejmego listu pań- 
skiego z dnia 9 bm., w którym w imieniu 
Rady Ligi Narodów i zgodnie z życzeniem 
wszystkich jej członków uważa pan za 
swój obowiązek zakomunikować Rządowi 
Jego Królewskiej Mości w celu zbadania 
rezolucję przyjętą przez Radę Ligi na po- 
siedzeniu tegoż dnia. 

Serdeczny ton w jakim zredagowany 
jest list Pana unikający wszystkiego co 
mogłoby mieć pozory wskazania na na- 
sze rewindykacje narodowe i wyrażający 
jedynie pragnienie ujrzenia Hiszpanii złą- 
czonej z Ligą Narodów celem kontynuo- 

|skazywała względnie znaczny plac na pust- 
kowie, na którem próźnobyś sadził jakieś 
drzewa i krzewy dia jego ozdobienia. Z 
biegiem lat, w miarę wzrostu miasta, ta 
zła strona stanowiła się coraz gorszą i 
domagała się reformy. Dodam tu jeszcze, 
że Wil. Tow. Wyścigów Konnych, jako or- 
ganizacja silnie popierana przez moskali 
śród obszarników, tu, na tym samym pla- 
cu Katedralnym, zaczęła urządzać przed 
trzydziestu kilku laty swe wystawy rolaicze, 
co było stokroć gorsze od kiermaszów. 

Atoli reforma nie mogła przyjść pręd- 
ko i łatwo, bo któż to miał się O nią za- 
troszczyć? Z pewnością nię zarząd miejski, 
nie magistrat, który mając na czele wyran- 
żerowanego biurokratę posuwał się jeno 
pod kątem jego ciasnego światopoglądu 
lub też i całkowitej bezmyślności. 

Tymczasem, niby grom z jasnego nie- 
ba, przyszedł wypadek przez nikogo z auto- 
chtonów nieprzewidziany. Oto sfery wyż- 
sze, administracyjne postanowiły wznieść w 
Wilnie pomnik dla przesławnej ladacznicy, 
co w morzu łez i krwi utopiła b. Polskę. 

I zabrano się do rzeczy niezwłocznie. 
Kiermasz wypchnięto na plac Łukiski. Zaś 
odwieczne pustkowie pod katedrą postano- 
wiono przeobrazić w urodzajny i pełen 
roślinności skwer, jako tło dla ohydnego   

do Ligi Narodów. 
wania współpracy w jej wielkiem i pełnem 
poświęcenia dziele wywarł bardzo silne 
wrażenie na rząd, któremu przewodniczę, 
Rząd ten zebrał się natychmiast aby zba- 
dać tak doniosły dokument. Kraj nasz głę 
boko odczuł zaproszenie Rady Ligi Naro- 
dów przesłane przez Waszą Ekscelencję. 

Rząd hiszpański sądzi, że na to za- 
szczytne zaproszenie może odpowiedzieć 
tylko przyjęciem go z wdzięcznością i bez 
wszelkich warunków i zastrzeźeń powierza” 
jąc ogólnemu zgromadzeniu 
formy i miejsca odpowiedniego dla Hisz- 
panji, by jej działalność była skuteczna i u- 
żyteczna Oraz w uwzględnieniu jej specjal- 
nego położenia jako wislkicgo mocarstwa 
neutralnego w czasie ostatniej wojny i jej 
twórczej roli w dziejach ludów i cywiliza- 

| cji. Oto wszystko co miałem zaznaczyć. 

pomnika, który sam w sobie był przecie 
dziełem sztuki i nie bylejakiej sztuki Żyda 
Antokolskiego. 

Administracja zajęła się zbieraniem 
składek u wszystkich zamożniejszych mie- 
szkańców kraju, a więc: ziemian, przemy» 
słowców i kupców, zaś inżynierja wojsko 
wa z całego okręgu wzięła w swe ręce 
sprawę stworzenia sztueznego skweru. 
Słuszność wyznać nakazuje, że oba te za- 
dania zostały wykonane bardzo sy rawnie. 
Dziś pozostaje jedynie żałować, że niemasz 
już tych źródeł, z których możnaby za- 
czerpnąć wiadomości, kto i ile dał na po- 
mnik. Byłby nader ciekawy przyczynek do 
dalszego ciągu naszych targowiczan, co 
świadomie pchali Ojczyznę w otchłań zgu- 
by i spodlenia. 

Urządzenie skweru było nader mo- 
zolne. Na cały plac nawieziono tu na dwa 
arszyny grubo ziemi urodzajnej i pracowa- 
ły nad tem setki furmanek wojskowych i 
tysiące żołnierzy, ile że pokój pozwalał 
na podobne eksperymenty. Następnie za- 
sadzono tu całe mnóstwo drzew dzikich, 
lecz starannie wyhodowanych i w odmia- 
nach botanicznych, tudzież wielką ilość 
krzewów. Wjten sposób skwer stał się ma-   

określenie | p, 

  łym ogrodem botanicznym, rzekomo rywa- 
|lizującym z państarym Jundziłłowskim. W 

B Rosji Sowieckiej. 
Zamożniejsi chłopi nie mogą dzier- 

żawić ziemi. 

MOSKWA. 23. 3. (Pat). Na wspól- 
nem posiedzeniu prezydjum komitetu wy- 
konawczego sowietów ukraińskich oraz 
rządu ukraińskiego zatwierdzony i wnie- 
siony został do kodeksu rosyjskiego nowy 
punkt według którego wzbroniono jest od- 
dawanie zameżniejszym chłopom ziemi w 
dzierżawę. 

Rekonstrukcje komisarjatu rol- 
nictwa. 

MOSKWA. 23. 3. (Pat). Rekonstruk- 
cja komisarjatu rolnictwa sowietów  przy- 
biera coraz szersze rozmiary. Po komisa- 
rzu Smirnowie, który zwolniony został 
wskutek nadużyć ratury finansowej wykry- 
tych wśród jego najbliższych współpracow- 
mików otrzymał dymisję w dniu dzisiejszym 
zastępca Smiraowa Swiderski. 

Z rozprawy sądowej o korupcjach 
w Banku Tow. Wzaj. Kredytu. 

MOSKWĄ. 23. III. (Pat). Na rozpra- 
wie sądowej o korupcjach w Banku Towa- 
rzystw Wzajemnego Kredytu dyrektor ban- 
ku Gurewicz zaznaczył, że powierzona mu 
instytucja kredytowa pracowała od raku 
1924 na podstawie sfałszowanych czeków, 
których fabrykacją zajmowały się osoby 
podstawione przez dyrekcję. Gurewicz przy- 
znaje również, że bank wydawał znaczne 
sumy na przekupywanie wyższych urzędni- 
ków komisarjatu finansów oraz banku pań- 
stwa. 

Estońsko-łotewski traktat handlowy. 
RYGA, 23 III. (Pat). Dalegacja łotew- 

ska, w skład której wchodzi Ulmanis jako 
przewodniczący, deputowani Kahn i Bilma- 
nis jako członkowie oraz Munters, szef 
sekcji bałtyckiej Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych jako sekretarz, wyjedzie w pią- 
tek dnia 23 b. m. wieczorem do Tallina 
w celu rozpoczęcia rokowań w sprawie 
zawarcia prowizorycznego traktatu han- 
dlowego. 

Poseł Rzeczypospoliiej Polskiej w Kurytybie, 
KURYTYBA, 23-1II. (Pat). Poseł Rze- 

czypospoliiej Grabowski przybył do Kury- 
tyby powitany na dworcu przez przedsta- 
wicieli prezydenta i sekretarza stanu, włz- 
dze wojskowe i municypalae, delegację 
korpusu konsularnego i kolonję polską 
z konsulem Nischkem na czele. Na dwor- 
cu ustawiona była kompanja honorowa, 
która odegrała w chwili przyjazdu posła 
hymn narodowy. Prezydent stanu Camargo 
przyjął posła Grabowskiego na uroczystej 
audjencji. Następnie poseł udał się oso- 
biście do Grand- Hotelu dla złożenia pre- 
zydentowi wizyty. Nazajutrz poseł Gra- 
bowski składał wizyty i przyjmował przed- 
stawicieli władz brazylijskich. W czasie 
swego pobytu w stanie Kurytyba, poseł o- 
mówi z prezydentem stanu aktualne za- 
gadnienia, zbada stosunki wśród miejsco- 
wej kolonji oraz zwiedzi osady polskie. 

Djęcie komunisty. 
W tych dniach w Wołożynie aresztowano 

niejakiego Józefa Duboika, znanego i śledzonego 
członka organizacji komunistycznej. Dubnik zo= 
stał ujęty w chwili gdy rozrzucał bibułę komuni- 
SR Przekazano go do dyspozycji włada śled- 
czych. 

„ Aresztowanie Dubnika znanego dobrze na 
tutejszym terenie wywołało ogromne zaintereso- 
wanie i jest sensacją dnia, gdyż nikt nie przy- 
puszczał, iż aresztowany był w kontakcie z ko- 
munistami. 
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Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczna! 

końcu cały skwer otoczono wcale ładnem 
ogrodzeniem żelaznem, obsadzono lipami 
i ułożono wygodny chodnik dookoła. 

Ustawiono pomnik, jak zwyczaj każe, 
okryty olbrzymią płachtą płócienną. Do 
Wilna zjechały się władze wyższe sześciu 
gubernij tudzież dość wymownie zaprosze- 
ni targowiczanie, deputacje włościan Oraz 
mieszczan i rzemieślników. 

49-iu obszarników, z imienia Pola. 
ków przybyło na ten obchód, a garść ich 
spora żyje aż dotychczas i dobija się chwa- 
ły, rzekomo dobrze zasłużonych odrodzo= 
nej Ojczyźnie. 8 

Możnaby coś niecoś temu zarzucić i 
jednócześnie oskarżyć nas autochtonów o 
zbyt krótką pamięć. Wprawdzie znalazła 
się jednostka, która w malusieńkiej ksią- 
żeczce spisała owe nazwiska targowiczan 
wraz z tytułami i otrzymanemi nagrodami 
pod postacią kamerjunkrowskich spodni i 
szambelańskich kluczów, lecz i ta na wszel- 
ki wypadek zabezpieczyła sobie furtkę bez- 
pieczeństwa, umieszczając na książeczce 
napis, że została wydrukowaną tylko w 
pięćdziesięciu egzemplarzach na prawach 
listu prywatnego. Oto co się zowie i wilk 
syty i koza cała. 

(D. <. n.). 
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tys. zł., co daje 43,9 proc, wpływów z po- 
datków bezpośrednich i 12,8 proc. wpły- 

Wiadomości skarbowe. 
Rola podatku 

Il. 
Musielibyśmy dalej zobaczyć, czy i w 

jakim stopniu spełnia tę funkcję nasz po- 

datek obrotowy, poddając go pewnej pró 

bie z tego specyficznego punktu widzenia. 

Rola podatku obrotowego, jako bar- 
jery celnej, ujawnia się przedewszystkiem 
w tej okoliczneści, że eksport w porówna- 

niu do importu jest zasadniczo uprzywile- 

jowany. To uprzywilejowanie eksportu wo- 
bec importu widzimy w tem, że eksport 

fabrykatów i półfabrykatów jest wolny od 

obciążenia podatkiem obrotowym. Docho- 

dzi do tego jeszcze uprawnienie ministrów 

Sksrbu oraz Handlu i Przemysłu do zni- 

żania lub nawet zawieszania podatku od 

operacyj eksportowych surowców krajo- 
wych, skoro pobór tego podatku stanowił 

by istotną przeszkodę dla należytego ro:- 

woju eksportu krajowego. Dalej ci sami 

ministrowie władni są udzielać eksporte- 

rom wyrobów własnych bonifikacyj pedat- 

ku, zapłaconego od obrotów z dostaw 

części składowych lub materjałów użytych 

dla wytworzenia towarów, wywiezionych 

zagranicę. Zwolnienie eksportu fabrykatów 
i półfabrykatów od podatku obrotowego, 

oraz uprawnienia ministrów Skarbu, oraz 

Przemysłu i Handlu, nadawane im przez 

ustawę i idące w kierunku uprzywilejowa- 

nia eksportu w porównaniu do importu, 
już dają podstawy do tego, by twierdzić, 

że podatek ebrotowy stanowi niepośledni 
Środek w ochronie wytwórczości krajowej. 

Na tem wszakże nie wyczerpuje się 

jego znaczenie, gdyż stwarza jeszcze inne 
przywileje dla produkcji krajowej. Wspom- 
nieliśmy wyżej, iż artykuły pierwszej po- 
trzeby Oraz surowce niezbędne dla rozwo- 
ju produkcji krajowej, opłacają podatek 
obrotowy w wysokości 1 % przy sprzedaży 
drobnej I detalicznej i w wysokości pół 
proc. przy tranzakcjach hurtowych. Nad- 
mieniliśmy wyżej, iż pojęcie „artykuły 
pierwszej potrzeby i surowce niezbędne 
dla rozwoju rolnictwa i przemysłu krajo- 
wego” wcale nie pokrywa się z potocznem 
znaczeniem tych wyrazów. W tem właśnie 
tkwi sedno zagadnienia, gdyż ustawa, tak- 
satywnie wyliczając te artykuły i surowce, 
włączyła do tego wykazu w olbrzymie 
przeważającej ilości właśnie artykuły pro- 
dukcji krajowej, wyłączając te, które im- 
portujemy z zagranicy. Masimy wspom-   nieć jeszcze i o tem, że minister Skarbu 

  

obrotowego. 
ma możność poczynienia znacznych u!g 

dla tych zakładów przemysłowych krajo= 

wych, których produkcja jest zagrożona 

przez konkurencję zagranicy. I tu cechy 
barjery celnej występują wyraźnie, 

Reasumując to, cośmy powiedzieli o 
roli podatku obrotowego, możemy stwier- 
dzić, że ebok systemu celnego stanowi 
poważne narzędzie dla regulowania obrotu 
handlowego z zagranicy, narzędzie tem po- 
ważniejsze, że w odniesieniu do taryfy cel- 
nej rząd w bardzo wielu wypadkach Skrę- 
powany jest konwencjami z innemi pań: 
stwami Oraz tą okolicznością, że łatwo 
może spotkać się zodwetem ze strony pań- 

stwa, zainteresowanego w kwestji obeiaže- 

mia cejnego poszczególnych artykułów. 

Zniesienie podatku obrotowego zna- 
czyłoby tyle, co wytrącenie z rąk własnych 
poważnej broni, która tak długo powinna 

pozostawać w naszem ręku, dopóki korzy- 

stają z niej inne państwa zwłaszcza nasi 
sąsiedzi. 

Nie chcemy jednakże przez to powie- 
dzieć, że podatek obrotowy, a zresztą i 
wogóle podatek przemysłowy są tworami 

doskonałemi pod względem konstrukcji te- 

oretycznej. Są dalekie nietylko od tej do- 
skonałości, lecz nie odpowiadają nawet 
wielu elementarnym wymaganiom teorii 
skarbowości. To też należy dążyć do ich 
doskenalenia, które zresztą powoli doko- 
nywuje się. Mamy tu na myśli przedewszy- 
stkiem ten postęp, który wykazuje ustawa 
o podatku przemysłowym z r. 1925 w po- 
równaniu do swej poprzedniczki — ustawy 
z roku 1923. Ustawa z r. 1925 czyni nie 
małoważne postępy naprzód już chociażby 
dlatego, że wprowadza zróżniczkowanie 
stawek podatku obrotowego, przez co sku- 
teczniej i lepiej może działać jako regula- 
tor handlu zagranicznego, a z drugiej stro- 
ny dąży do oczyszczenia podstaw opodat- 
kowania przez to, że zezwala na potrące- 
nie z obrotów tylko pozornie czynnych 
pozycyj, a więc mp. kosztów przewozu, u- 
bezpieczenia towarów, bezpośrednio inka- 
sowanych przez przedsiębiorców, podatków 
konsumcyjnych i t. d. 

Podatek obrotowy posiada poważne 
znaczenie fiskalne, dając skarbowi Państwa 
pokaźne dochody z tego źródła. Efekt finan- 
sowy tego podatku w tys. zł. przedstawia 

poniższa tablica: .. 

    

    

  

  

Wpływy z podatku przemysłowego __ | stosunek O/COWY Stošunėk 
- wpływów z podat- | wpływów z po- 

Rok wpływy „wpływy ku obrotowego | datku obrotowego 
z świad. z podatku | Razem | go wpływów z |do wpływów z dz- przem. obrotowego pod. bezpośr. nin publicznych 

1924 36.252 138.399 174.651 41.64 11.71. 
1925 29.312 167 473 196.785 46.13 12.61       
Na podstawie tego zestawienia sądzič 

możemy, iż wpływy z podatku obrotowe- 
go odegrywują wcale poważną rolę w bud- 
żecie państwowym, a więc nie jest pozba- 
wiony znaczenia fiskalnego. 

Nadmienić wypada, iż wpływy z tego 
podatku wykazują tendencję do wzrostu, a 
więc w roku budżetowym 1926/27 wyniosły 
wpływy z podatku przemysłowego (ройа- 
tek patentowy i obrotowy razem) 225.082 

wów z danin publicznych, zaś nar. 1927/8 
budżet preliminował wpływy z tego źródła 
w kwecie 196 milj. zł, przyczem wpływy 
faktyczne wykazały znaczną przewyżkę w 
stosunku do kwot preliminowanych. Odpo   wiednie liczby względne dla roku 1927/28| 

    
będą 44,7 proc. wzgl. 11,8 proc. 

Zatem gdyby okoliczności, na które 
wyżej zwracaliśmy uwagę, ustąpiły i poda- 
tek obrotowy przestałby być koniecznym 
narzędziem obrony celnej i w związku z 
tem wystąpiłaby kwestja jego zniesienia, 
bowiem jest stanowczo złem, choć i ko- 
niecznem dzisiaj, to należałoby poważnie 
liczyć się z uzyskaniem innych źródeł do- 
chodowych, któreby zastąpiły wpływy z pó- 
datku obrotowego. 

W ocenie więc roli podatku obroto- 
wego musimy liczyć się zarówno z tem, że 
jest dziś konieczny ze względów na han- 
del zagraniczny, jak też i z tem, że stano- 
wi poważne źródło dochedów skarbu Pań- 
stwa. A. D. 

  

KRONIKA KRAJOWA. 
— Sprawa lniarska na terenie ziem 

litewsko-białoruskich. Dnia 16-go b. m. 
odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa kon- 
ferencja w sprawie |Iniarskiej w obecności 
p. ministra Karola Niezabytewskiego. Wy- 
głoszone przez pięciu fachowców referaty 
oświetliły gruntownie kwestję, dotyczące 
uprawy, przerobu i handlu Inem. W wyni- 
ku przeprowadzonej dyskusji ustalono jako 
główne wytyczne polityki państwowej w 
sprawach Iniarskich: 

1) Jako tereny Iniane, uprzywilejowa” 
ne pod względem opieki państwowej uznać 
należy województwa wileńskie i nowo- 
gródzkie, oraz przylegające de nich po- 
wiaty województw białostockiego i po- 
leskiego. 

2) Państwo udzieli pomocy finanso- 
wej przy tworzeniu międlarń i rezszarń 
spółdzielczych oraz prywataych, które sta- 
łyby się ośrodkami zwiększonej i zracjona”   lizowanej kultury lnu. 

Już od szeregn miesięcy sprawa lnu! 

„Komisji Lniarskiej“ przy Państwowym 
Banku Rolnym w Wilnie, której prace przy- 
gotowawcze skrystalizowały się w niedaw- 
nem stworzeniu „Wileńskiego Towarzystwa 
Lniarskiego*. 

Zaznaczyć należy, że powyższe zda- 
rzenia, jakkolwiek ważne, zyskają dopiero 
wówczas istotną wagę, gdy staną się pod- 
stawą dla rozwinięcia szerokiej inicjatywy 
prywainej w zakresie plantacji, przerobu i 
handlu Inem. ‘ 

To też w związku z tem powitać na- 
leży powstanie w Wilnie nowej placówki 
Iniarskiej pod firmą „Krajowa Spółka dla 
Plantacji Lnu“ ul. Poznańska nr. 2, której 
celem jest kontraktowanie już w tym roku 
na szerszą skalę uprawy lnu. Spółka daje 
na kredyt siemie lniane oraz nawozy sztncz 
ne, pozatem zaś zaliczki pieniężne, wza- 
mian za słomę Inianą, stawiając jednak 
pewne warunki co do metody plantacji. 

— W sprawie minimum wydajnoś- 
ci pracy przy robotach budowlanych. Jak 
komusikuje Związek Przemysławców Pol- 
skich w Wilnie, na ogólnem zgromadzeniu rozwažaną była na licznych posiedzeniach | sekcji budowlanej związku, opierając się 

i kami   

  

Proces Białoruskiej 
Szesnasty dzień. 

Po sprawdzeniu listy obecności świad- 
ków ujawnia się, że nie przybył Św. Le- 
snobrodzki, duchowny prawosławny, za- 
mieszkały w Wilnie. 

Przewodniczący zarządza sprawdzenie 
obecności jego w Wilnie przez policję. 

Świadek K. Borysewicz był. z reko- 
mendacji osk. Okińczyca prezesem hurtka 
w Stołpcach. Mowi o zjeździe Hromady, 
na którym byli obecni posłowie Miotła i 
Sobolewski, lecz nie pamięta co było mó- 
wione. 

Świadek Buszkiewicz zast. komend. 
policji pow. nowogródzkiego zeznaje, że w 
dniu 7.XI 1926 r. odbyła się w Koreli- 
czach, manifestacja komunistyczna z po- 
chod:m i Śpiewaniem _ pieśni rewolucyj- 
nych. Z 27-miu przytrzymanych, jako naj- 
aktywniejszych uczestników manifestacyj, 
20-tu byli członkami Hromady. laicjatora- 
mi man fest:cji byli oskarżeni Klaudja Hoc- 
ko i J. Kuźmicz. Hocko rzucała na mani- 
festantów kwiaty, ona też była ogniwem 
łączącem Hromadę z lokalnym oddziałem 
komsomeła. 

Świadek J. Jankowski, legjonista - in- 
walida, jako działacz „Wyzwolenia zetknął 
się na terenie Jaremic2a z Hromadą. Po 
pewnym czasie wstąpił do Hromady, lecz 
zrażony jej antypaństwową robotą złożył 
policji zameldowanie o miejscu, w którem 
zakopana została skrzynia z bronią. 

Hromada przyjęła od KPZB, 21 pla- 
cówek (jaczejek) na miejscu których po- 
wstały hurtki. Wspomniana broń tą samą 
drogą przeszła do Hromady. Tak zeznaje 
świadek. ii: i 

Kwestjs tej broni stała się tematem 
szeregu pytań zadawanych świadkowi przez 
strony i w rezultacie wyjaśniło się, że pe- 
licji nie udało się cdszukač „arsenalu“. 

Mieszkając w Jaremiczach t. j. tam 
skąd pochodzi zamordowany Guryn świa- 
dek słyszał od mieszkańców 
wickiego i Łagody, że Guryn „sypie* Hro- 
madę wobec czego nie może być dopusz- 
czony do zeznawania. Jakoby Łagoda jeź- 
dził nawet do Wilna. 

Mec. Honigwili prosi sąd o ustalenie, 
że świadek podczas składania zeznań u 
sędziego śledczego nie mówił nic o swojej 
obecności przy zakopywaniu broni ani o 
liście, jaki rzekomo wysłany został przez 
c. sekr. Hromady do Parfinowicza т №- 
strakejami. 

Zeznania świadka obciążają też Osk, 
Klaudję Hocko, która miała podburzać Jude 
ność do wstrzymania się z  posylaniem 
dzieci ćo szkół do kwietnia, a potem da- 
my już sėbie radę aby obronić się od po- 
lieji — miała zakonkludować oskarżona. 

Świadek Jankowski, jest Polakiem o- 
ženionym z Bialorusinką i tem tłumaczyć na- 
leży, że będąc wyzwoleńcem  współpraco- 
wał z Hromadą białoruską. _ : 

‚ 2Ко!е! odczytane zostało zeznanie 
nieobecnego Świadka Ignacego Lisoka ze- 
znał on, że studjował swego czasu razem 
z osk. Kowszem w seminarjum nauczyciel- 
skiem wobec czego był szczerze zdziwiony 
widząc go po pewnym czasie w Dzięcio- 
łowiczach duchownym. Oskarżony powie- 
dział mu w zaufaniu, że przy pomocy SU» 
tej kolacji postawionej członkom synodu 
prawosławnego w Grodnie zdobył, po zło- 
żeniu fikcyjnego egzaminu, godność księdza. 

Osk. Kowsz był komisarzem finan- 
sów w okręgu kubańskim gdzie dorobił 
się kosztowności. Przekonałem się — ze- 
znaje Lisok, — że jest to człowiek prze- 
wrotny dążący do zdobycia majątku. 

Oskarżony Kowsz składając w tej 
materji oświadczenie mówi, że Lisok był 
komisarzem sowieckim i znany jest jako 
intrygant. 

„_ Świadek S. Kremes, aspirant policji 
z Nowogródka charakteryzuje działalność 
osk. Jana Kuźmicza, na stanowisku preze- 
sa pow. komitetu jako wybitnie antypaf- 
stwową. On był inspiratorem pochodu ze 
sztandarem komunistycznym i z jego po- 
lecenia jeździł do Rosji komunista Krawiec. 

Świadek J. Wodnicki, st. przod. z 
Nowogródka stwierdza przynależność osk. 
Kuźmicza do kompartji. Ponadto zbierał 
on składki dla mordercy konfidenta policji 
Al. Kuźmy niejakiegoś Cazuka. | 

Współmordercy Żuk i Żeleźniak zo- 
stali uniewinieni jednak wiem, że Sąd Ape- 
lacyjny skaże ich. Wszyscy trzej byli człon- 

Hromady. i 
Mee. Smiarowski. Takie pan ma za- 

ufanie do Sądu Apelacyjnego. 

KS RER WALL BNS Ki 

Włościańsko - Roboniczej Hromady. 

Żuka, Cyto- | 

  

Świadek, Mam nowe materjaly obcią- 
žające. 

Mec. Honigwill. Gdzie są teraz Żuk 
i Żeleźniak. 

Świadek. Żeleźniak skazany już został 
za przynależność do KPZB. 

+ Na terenie pow. wołożyńskiego  zli- 
kwidowano cztery jaczejki KPZB, członko- 
wie ich należeli jednocześnie i do Hxo- 
mady. 

Przy rewizji w komitecie powiatowym 
w Stolpcach widział Świadek odnośnik, przy 
którym nadesłane było 350 sztuk odezw, 
a między innemi i komunistyczne. Odno- 
Śnik ten pochodził z klubu poselskiego. 

Swiadek J. Wysocki prezes hurtka 
będąc w powiatowym komitecie w Stoł- 
pcach wziął kilka broszur w języku pol- 
skim drukowanych. Broszur takich było 
tam dużo. 

Świadek J. |Witkowski, st. przod. ze 
Stołpców stwierdza, że na terenie powiatu 
robotę Hromady wszczęli osk. Akińczyc i 
b. poseł Sobolewski. Początkowo robota 
organizacyjna posuwała się słabo, lecz z 
chwilą objęcia przez osk. Miśkiewicza sta- 
nowiska sekretarza komitetu powiatowego 
ujawniła się intensywna agitacja. 

Podczas dokonywania rewizji u J. 
Wysockiego zeznał on, że broszury polskie 
otrzymał od Miśkiewicza. 

Przewodniczący zarządza konfrontację 
obu świadków, co jednak nie pozwala 
stwierdzić wyraźnie jaką drogą broszury O - 
mawiane dostały się do rąk Wysockiego. k 

Świadek J. Pasikowski, komendant 
post. w Mirze stwierdza, że osk. Miśkie- 
wicza zna jako członka KPZB. 

Podczas likwidacji jaczejki w r. 1925 
był on aresztowany, jednak sędzia śledczy 
uznał za stosowne zwolnić go. Miśkiewicz 
utrzymywał kontakt z Parfinowiczem pre- 
zesem rejonu KPZB. Parfinowicz sądzony 
był w grudniu r. ub. i został skazany. 

Swiadek P. Sudnik, wójt gminy mir- 
skiej mówi o mastrejach ludności wywoła- 
nych antypodaikową agitacją Hromady. 
Słyszał o osk. Miškiewiczu jako o komu- 
niście. 

Oskarżony Miśkiewicz zadaje szereg 
pytań. Swiadek nie rozumie po białorusku. 
Mec. Smiarowski proponuje zawezwać tłu- 
macza, lecz oskarżony ponawia pytanie po 
polsku. 

Posiedzenie przerywa się z racji nie- 
stawiennictwa świadka Marji Pawłowskiej, 
ostatniej na liście w dniu tym. 

Dziś dalszy ciąg. 
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Wieści z kraju. 
KRONIKA SUWALSKA. 

— Samobójstwo ucznia. W. gmachu 
gimnazjum męskiego w Suwałkach uczeń 
7 klasy Teodor Bołądź wystrzałem z ka- 
rabinu odebrał sobie życie. Przyczyna sa- 
mobójstwa nie została ustalona. (w.p.) 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 

— Z życia poczty. Urząd pocztowy 
w Brasławiu mieści się w jednym budynku 
z Urzędem Skarbowym i Kasą Skarbową. 
Obrót pieniężny i przesyłek „jest wielki, 
gdyż miasto to zaczyna stopniowo się pod 
każdym względem rozwijać, a tymczasem 
w budynku taka ciasnot2, że niema się 
gdzie obrócić. ' 

"Biedni urzędnicy, a jest ich około 12, 
znajdują się w bardzo opłakanych warun- 
kach. Telefon, telegraf, dział pieniężny, 
przesyłkowy, techniczny i inne, wszystko 
to mieści się aż w jednym ciasnym pokc- 
ju, Z ubolewaniem człek spogląda na po- 
żółkłe od stęchłego powietrza twarze nie- 
szczęsnych urzędników. 

Czyżby Dyrekcja Poczt i Telegrafów 

chodzących z urzędu o godzinie 22-giej. 
Schab. 

KRONIKA ŚWISŁOCKA. 

— Pomnik Romualda Traugutta. W 
Świsłoczy pow. wołkowyskiego staraniem 
komitetu, na czele którego stoi p. Wile- 
nieć, bnduje się pomnik dyktatora i wodza 
ruchu niepodległościowego w r. 1863 — 
1864 Romualda Traagutta. 

Odsłonięcie pomnika odbędzie się 

czystości zapowiedział Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej prof. inż. Ignacy Mościcki. 

Pierwsza oflara domowego areszt. Jest nią 
dziennikarz. 

W związku z szeregiem spraw sądowych, 
wytoczonych b. funkcjonarjuszom wydziału śled- 
czego Kurnatowskiemu, Dobieckiemu, Bachra- 
chowi iin., w których stawał jako świadek 
dziennikarz Radosław Wojnicz, , autor słynnych 
rewelacyj o wymienionych wyżej osobach — p. 
Wojnicz stanął w tych dniach przed sądem z o- 
skarżenia Bachracha 0 czynną zniewagę i skaza- 
ny na 7 dni aresztu domowego. 

Jest to pierwszy u mas wypadek zastoso- 

  

wania   ności, rzewidzianej w rozporządzeniu P. Prezy- 
denta plitej o sądownictwie powszechnem. 

KRONIKA. 
  

      

  

Dziś: Marka i Tymoteusza. 
Sobota | Jutro: Zwiastowanie N. М. Р, 
2 5 Wschód słończ—g. 5 m. 38 

marca. | Zachód + g.17 m. 19 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakłada Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 23. III. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 771. Temperatura średnia 

Opad w milimetrach — Wiatr przewa- 
żający — południowo-wschodni. Pogodnie. Mi- 
nimum na dobę-—49 С. Maksimum+-4 С. 

Tendencja barometryczna — stąły spadek 
ciśnienia. 

GSOBISTE. 

— Przybycie do Wilna nowomianowane- 
go podprekuratera przy $. А. W dniu 23 b. m. 
złożył wizytę p. wojewodzie Raczkiewiczowi no- 
womianowany podprokurator przy Sądzie Apela- 
cyjnym w Wilnie p. Cezary Szyszko, b. wice-pre- 
zes Sądu Apelacylnego w Nowogródku. 

URZĘDOWA 
— Stabilizacja wyższych urzędników Wi- 

lefńskiego Urzędu Lab aren | Dekretem p. 
Ministra Rolnictwa ustaleni zostali w służbie pań- 
stwowej naczelnik Wydziału Rolnictwa w Urzę- 
dzie Wojewódzkim p. Wacław Szaniawski, inspek- 
tor majątków państwowych p. Stanisław Ławry- 
nowicz, radca wojewódzki inż. Zygmunt Hartung, 
inspektor weterynarji p. Mieczysław Rymkiewicz, 
oraz inspektor lasów państwowych p. Władysław 
Kotkorowski. 

— Wyjazd p. wojewody. Dnia 23 b. m. p. 
wojewoda Raczkiewicz wyjechał do Warszawy na kilka dni. 

MIEJSKA. 

— Magistrat subsydjuje szkolnictwo žy- 
dowskie. Na wczorajszem posiedzeniu prezydjum 
Magistratu zdecydowano wyasygnować Centralne- 
mu Komitetowi Oświaty sumę 5000 zł. na cele 
potrzeb szkolnictwa żydowskiego. | s 

— Sprawa wyboru nowego ławnika. W po- 

  

  niedziałek 26 b. m. o godz. 74/2 wiecz. w lokalu | 
RZEEZZRZNNEZACNERZYNNWYKKZWNWNCWK, © WOSKOWE ZZO OCT OOOO 
na normach, przyjętych w inych województwach, ustalono minimum wydajności pracy przy robotach budowlanych według poniższej tabeli: 

1) murowanie 
na zaprawie 

o grubości 
em.) 

12/11 , Ф 
2) na každy metr bieżący wysokości narożnika cego (ślifu, słupa, pilastru į t, p.) za liczyć należy do ilości cegły wyrobionej w ścianach cegły 3) murowanie ścianek przedziałowych z cegły, jak wyżej: a) grubości „Ja cegly 

= 4 
4) sklepienia z cegły, 

pasami grub. | cegły lub bez pasów; 
- a) po jednym buksztelu 

b) na gotowem podszalowaniu 
c r 

W robotach pod poz. 1, 2, 
cementowej, dodawać należy na 
cegły wyrobionej, 

5) sklepienia płaskie 
na zmniejszoną wskutek tego wydajność 

systemu Kleina z cegły na cement, 

Ścian z cegły (wymiaru 27 X 13 X 7 
wapiennej lub wapienno-cementowej: 

2,'/a cegły i więcej—na godzinę cegły 75 szt. 
2 = * 65 » 

э М 55 ” 

wystają- 
utrudnioną robetę do- 

= 

na godzinę cegły 4$ , 
» э ® 35 » 
jak wyżej, grubości !/» cegły z : 

na godzinę cegly 45 
" * 55 „ 

„ £lunetami ‚ * 50 . 
3, 4, przy użyciu zaprawy 
utrudnioną robotę do ilości a 

100/e 

z wkładami z żelaza pasowego, na got. podszalow. na godz. cegły 
50 * Jednocześnie maximum płacy za godzinę ustalono 1 zł. 50 gr, do odwołania. 

| przez p. Leona Korowajczyka 

wentu senjorów Rady Miejskiej celem omówienia 

dotychczasowego szefą Sekcji Nieruchomości i 
Ziemi Miejskiej ławnika Grzegorza Abramowicza. 

Bezpośrednio po zebraniu konwentu senjo- 
rów odbędzie się posiedzenie 

ławnika. (s — Przetarg na budow gmachu szkoły 

czasie ogłosi przetarg na budowę gmachu szkoły 
powszechnej w Kuprianiszkach. @)- 

WOJSKOWA 
‚ _ — Powrót pułk. Górskiego. W dniu wczo- 

rajszym powrócił z Warszawy, gdzie bawił w spra- 
wach służbowych, dowódca 6 Brygady K. O. P-u 
pułk. Górski. _ s 

— Przesunięcia na (naczelnych stanowis- 

p. ministra Spraw Wojskowych dowódcą piechoty 
dywizyjnej mianowany został pułk. Pakosz, 

Dowódcą 1 p. p. Leg. pułk. Bolesław Krzy- 
żanowski. 

Szefem artylerji D. 
sce pułk. Łodzińskiego, który odszedł na emery- 
turę, mianowany został pułk. Rojek. (s) 

<- Świętą żydowskie i mahometańskie w 
wojsku. Władze wojskowe zarządziły, by w zwią- 
zku z żydowskiemi Świętami Wielkiejnocy, jakie 
przypadają na dzień 5, 6, 11 i 12 kwietnia Wszys- 

ni od ćwiczeń. 
Na mocy tegoż rozkazu, żołnierze wyzna- 

nia mahometańskiego w związku ze świętem Baj- 
ramu — w dniach 23, 24 i 25 b. m. również s0- 
staną zwolnieni od ćwiczeń wojskowych. (s) 

„ 7 Promocja, W sobotę dnia 24 b. m.o go- dzinie 11-ej po poł. odbędą się w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu promocje na doktora wszech- 
nauk lekarskich p. Władysława 
Izaaka Frydmana. — Wstęp wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZĘ. 

umysłowych. Obwodowe Biuro Funduszu Bezre- 
bocia w dniach 27 i 28 b. 
jąc doraźnej akcji. 
zasiłkó 
pracowników umysłowych. 

Ratuszu (ul. Wielka). (5). 

. I ODCZYTY. 
— Odczyt o kometach, W dniu 25-go mar- 

Zygmuntowska 22, zostanie 

metach* — ilustrowany przeźroczami. 

— Posiedzenie 
wej. W środę 21 b. m. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie 

danie z 

nikował zebranym, 

uczniowskich na pomienioną wystawę. ‹ W związku 
z tem pp. kierownicy szkół proszeni są o zgła- 

KO Komitetu Wystawy p. Ławrynowi- cza (Aleja Róż 9 m. 5). Zaznacza się, że wyciecz- ki te w razie braku własnego przewodnika będą oprowadzane po Wystawie i otrzymają objaśnie- nia przez przewodnika fachowego z ramienia Ke-   mitetu Wystawy. 

nie wiedziała w jakich warunkach pracują 
jej urzędnicy, których się często widzi WY: 

dnia 17 czerwca r. b. Udział w tej uro- 

tego nowego rodzajii kary pozbawienia wol-_ 

Magistratu m. Wilna odbędzie się posiedzenie kom- | 

sprawy wysunięcia kandydata na miejsce chorego 

Rady Miejskiej, na | 
którem zostanie uskuteczniony ostateczny wybór 

powszechnej. Magistrat m. Wilna w najbliższym | 

kach garnizonu wileńskiego. Ostatnio rozkazem 

O. W. Wilno na miej. 

cy żo!nierze wyznania mojżeszowego byli zwol- 
nie 

Z UNIWERSYTETU. 

Regińskiego i p. | 

— Zasiłki dla bezrobotsych pracowników | 

b. m. dokona zawdzięczą- 
ji. podjętej przez Rząd, wypłaty = 

w za miesiąc marzec dla bezrobotnych | ; 

Wypłata uskutecznioną zostanie w gmachu || 

ca r. b. w lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej, ul. | 
wygłoszony odczyt | 
na temat: „O ke- | 

RÓŻNE. ||| 
Komitetu Wystawy Radjo- FoR 

Komitetu Wystawy. zza: na którem odczytane zostało sprawez- — prac przygotowawczych do Wystawy. Kus - rator Okręgu Szkolnego dr. Pogorzelski zakomu- Pod / 2е polecit kierownikom szkėt — średnich i powszechnych organizowanie wycieczek | 

szanie terminów wycieczek uczniowskich do prze- | 
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Teatr i muzyka, 
— Teatr „Reduta“ na Pohulance. Dzisiej- 

sze przedstawienie szkolne „Sutkowskiego“ 
Dziś o godz. 4-ej popoł. trzecie przedstawienie 
dla młodzieży szkolnej sztuki Stefaną Żeromskie- 
go „Sułkowski*. Pozostałe bilety do nabycia w 
Sekretarjacie Reduty od godz. 10-ej do 2-ej, a od 
godz. 2-ej w kasie Teatru. 

— „Wiłki w nocy”. Dziś o godz. 20-ej ko- 
medja Rittnera „Wilki w nocy” na rzecz Bratniej 
Pomocy uczniów Państwowej Szkoły Technicznej. 
Pozostałe bilety do nabycia w „Orbisie" od godz. 
9-ej do 16.30 i od 17-ej w kasie teatru. 

— Niedzielna popołudniówka w Reducie. 
Ze względu na przedstawienie „Zemsty Fredry 
dla wojska, o godz. 14-ej, przedstawienie popołu- 
dniowe po cenach zniżonych komedji R:ttnera 
„Wilki w nocy* rozpocznie się o godz. 17-ej. 

Wieczorem o godz. 20 ej, po cenach zwy- 
kłych „Wilki w nocy“. * 
ы L Teatr Polski sala „Lutnia*, Dziś po- 

wtórzenie wczorajszej premiery, farsy, Hennequi- 

na „Moje Bobo”, w której istny koncert gry two- 
rzą: E, Preakiówna. Ż. Molska, I. Larowska, M. 
Dąbrowski, L. Detkowski oraz K. Wyrwicz-Wi- 
chrowski, który tę nowość wyreżyserował. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzielę 
o godz. 4. m. 30 popoł.- grana będzie raz jeszcze 
sktua'na komedja węgierska „Nie ożenię się“ B. 
Szenesa. 

— Poranek-koncert w Teatrze Polskim. 
Jutro, w niedzielę o godz. 12 m. 30 popoł. stara- 
niem Związku Pracy Społecznej Kobiet odbędzie 
się koncert-poranek na rzecz ochron i stacji opieki 
nad matką i dzieckiem. Program wypełnią Marja 
Skowrońska-Szmurłowa (śpiew), Eugenjuszz O!- 
szewski (śpiew) oraz kwartet smyczkowy Ze 
względu na cel, poranek jutrzejszy niewątpliwie 
ściągnie liczną publiczność. ; 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. Bilety 
do nabycia dziś od godz, 6-ej wiecz. w kasie Tea- 
tru Polskiego. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. Kon- 
certy Stefana Frenkla genjalnego skrzy pka-wirtu- 
Oza i kompozytora, odbędą się jutro, 25-g0 i po- 
miedziałek 26 marca r. b. hai o godz. 8 
m. 15 wiecz. w sali Klubu Handlowo-Przemysło- 
wego Mickiewicza 33-a. я 

Stefan Frenkel zawita do Wilna w drodze 
powrotnaj z Berlina, który był ostatnim etapem 
ad zwycięskiego tourre, odbytego po Łotwie i 
iemczech. Koncerty Frenkla, na których wystę- 

pował wspólnie z CI. Arraur'em, obejmowały wie- 
czory sonatowe i odbywały się wszędzie i zawsze 
przy przepełnionych po brzegi widowniach. I rze- 
czywiście, gra St. Frenkla jest czysto indywidual- 
na, stylowa i Ściśle klasyczna, poświęcona jak 
muzyce starożytnej, jak również i nowoczesnej. 

Program obydwóch koncertów obejmuje 
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perły repertuaru skrzypcowego, jest wyjątkowo 

trudny i nawskroś klasyczny, na wykonanie któ- 

rego pozwolić sobie moga li tylko mistrze gry 

skrzypcowej. Stefan Frenkel natomiast, dzięki wro- 

dzonemu niepowszedniemu talentowi tudzież za- 

wdzięczając szkole jego, otrzymanej od nieśmier- 

telnego swego nauczyciela, Flesza, utwory te wy- 

konuje z niebywałą werwą i zadziwiającą łatwoś- 
cią, wprawisjąc słuchaczów w podziw i zachwyt. 

Pozostałe bilety i. programy na obydwa 

koncerty do nabycia w biurze podróży „Orbis* 
Mickiewicza 11. 

„ — Artur Hermelin, wszechświatowej sławy 
pianista, zaproszony został do Wilna przez Wileń- 
skie Towarzystwo Filharmoniczne na dwa kon- 
certy, które odbędą się w dniach najbliższych. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
4 SOBOTA 24 marca. 

16.25. Chwilka litewska. 
1640. Komunikat Związku Rewizyjnego Polsk. 

Spółdzielń Rolniczych. 
17.00. II studjo. Uroczystość otwarcia Wystawy 

Radjowei. 
17.30. Il studjo. Koncert orkiestry dętej 1 p. p. 

Leg. pod dyr. prof. Feliksa Koseckiego. 
19.00. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Il studjo. Wykład radjotechniczny. 
20.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt organizo- 

wany przez Prezydjum Rady Ministrów. 
20.30. Transmisja koncertu religijnego z Ogniska 

Kolejowego w Wilnie pod dyr. Adolfa Czer- 
niawskiego. 

22.05 Komunikat P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

NIEDZIELA 25 marca. 
— p. nabożeństwa z Katedry Wileń- 

Sklej. 

12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, hej- 
Bu š wieży Marjackiej w Krakowie, komu- 
nikaty. 

12.10. Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej. 

14.20. „Wilno za czasów pierwszych Jagiellonów* 
odczyt z działu „Historja" wygłosi prof. U.S. 
B dr. Feliks Koneczny. 

14,45. „Stan oświaty w Polsce* odczyt z działu 
„Nauka o Polsce" wygłosi zsystent U. S. B. 
mag. Iwanowski. 

15.15. Transmisja koncertu z Filharmonji War- 
szawskiej. | 

1810. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józef 
Kraunajtis. 

18.35. „Jak mamy pstrzeć na dzieła sztuki?" od- 
czyt z działu „Sztuka* wygłosi Stanisław Ma-   tusiak. 

  

    
           

  

   

  

       

  

    
У ПК НЕк 

19.00. Gazetka radjowa. | 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. II studjo. Wykład radjotechniczny. 
20.30. Transmisja z Warszawy. Wsrólny koncert 

wieczorny stacji Warszawa i Poznań. 
22.05. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

Program pogadanek na wystawie radjo- 
wej w Wilnie. 

25, III.—19.35—20.00: Inžynier P. R. Henryk Ta- 
karczyk. — Ogėlne podstawy radjofonji. Za- 
sada działania układów odbiorczych i nadaw- 
czych. 

[il -19.35—20.00: P. Adam Hattowski. — Od- 
biorniki detektorowe. Tajemnica kryształka. 
Odbiór na kryształek stacji zagranicznych. 
[i1.—17.45—18 10: Inżynier P. R. Henryk To- 
karczyk. Lampy katodowe, ich historja, bu- 
dowa. zasada działania i zastosowanie. 
Ш.—19.35—20.00: Inżynier P. R. Mieczysław 
Galski. — Jaki sobie wybrać radioodb ornik. 
[1l.—19.25—20.00: Inżynier Skrypczenko. Za- 
sady uselektywniania aparatów. Eliminacja 
Stacji miejscowej. 
Ш.—17.45—18.10: [Inżynier P. R. Mieczysław 
Galski. — Jak radjoamatorzy porozumiewają 
się z Amervką. Stacje krótkofalowe. 
Ili.—17.20—17.45: D-r Stępowski—zaproszony 
z Warszawy wypowie jeaną z swoich zrako- 
mitych radjokronik. 

1. [V.—20.30—20.55: D-r Stępowski. Raėjo 

TEM Ink 
— Losy podrzutków. W dole kloacznym do- 

mu Nr. 22, przy ul. Witołdowej, znaleziono trupa 
noworodka płci żeńskiej, którego przesłano do 
kostnicy szpitala św. Jakóba. W dniu zaś 23 b.m. 
znaleziono podrzutka płci męskiej, w wieku około 
3 tygodni w bramie domu Nr. 23, przy ul. Sado- 
wej. Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

— Z kamizelki—205 dolarów. Sznejer Ka- 
cower, zam. przy ul. Sofjaniki 3, zameldował, że 
podczas zasłabnięcia jego, skradziono mu z kami- 
zelki 205 dolarów. 

— Skradziono skórę. Ze stajni przy uł. 
Składowej 16 skradziono na szkodę Jakóba Szu- 
giela skórę z budy dorożkarskiej. Straty 300 zł. 

Na prowincji. 
— Aresztowanie niebezpiecznego wywro- 

towca. Onegdaj organa bezpieczeństwa publi zne- 
go pow. oszmiańskiego aresztowały oddawna po- 
szukiwanego przez policję niebezsiecznego zgi- 
tatora niejakiego Ościka Adolfa, we wsi Wasiew- 

26. 

21. 

28. 

29. 

30. 

31. 

  

ce gm. polańskiej. Ościk został przekazany wła- 
dzom sądowym. 

„  — Wpadł pod pociąg. Na 420 klm. toru ko- 
lejowego pomiędzy Kolonją Kolejową a N.-Wilej- 
ką wpadł pod pociąg Józef Siemaszko lat 21, zam. 
przy ul. Strycharskieį 38. Wstępne dochodzenia 
ustaliły, że Siemaszko będąc w stanie pijanym 
przechodził z wagonu do wagonu i w tym czasie 
upadł pod pociąg. Poszwankowsnego przewiezio- 
no do szpitala kolejowego w Wilnie w stanie bez- 
nadziejnym, gdyż uległ on złamaniu prawej ręki 
i pęknięciu czaszki 

— Ogromny pożar wsi. Wskutek nieostro- 
żnego obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar 
w chlewie Józefa Chodkiewicza, zam. we wsi Po- 
widańce gm. dziewieniskiej. Ogień szybko prze- 
niósł się na sąsiednie budynki, wskutek czego 
Spaliły się zabudowania Konstantego Grodzia, 
Bronisława PR Jana Krovy, Piotra Kropy, Jana 
Sarula, Józefa Śarula, Franciszka Uścinowicza, 
Józefa Uścinowicza, Bronisława Haruzego, Macie- 
ja Haruzego, Andrzeja Kuklisa, Ad:ma Bojdana, 
Jórefa Chodkiewicza. Ogólne straty wynoszą о- 
koło 87000 zł. W akcji ratunkowej brała udział 
ochotnicza straż ogniowa z Dziewieniszek i m-cy 
wsi Powidańce. Niektórzy z mieszkańców tejże 
wsi pozostali zupełnie bez dachu nad głową, wo- 
bec czego zaopiekował się nimi Urząd Gminny w 
Dziewieniszkach. 

SPORT. 
Tunney jest zadrogi dla Europy. 

W Londynie trwały od dłuższego czasu 
pertraktacje w celu doprowadzenia do skutku za- 
wodów bokserskich pomiędzy mistrzem świata w 
wadze ciężkiej Gene Tunneyem a nowozeland- 
czykiem Tomem Heeney. Po szczegółowem roz- 
patrzeniu, coby to kosztowało, zaniechano myśli 
urządzenia tych zawodów. Okazało się, że Tun- 
ney jest zadrogi dla Europy. Żądał on 800000 
dolarów za mecz. > 

Dotychczas jednak w Europie najwyższe 
wpływy, osiągane z zawodów bokserskich wyno- 
siły 30000 funt. szterl., co jest dalekie od wpły- 
wów amerykańsk'ch, gdyż jestto suma brutto, 
podczas gdy w Ameryce suma brutto przewyższa 
nieraz 250000 f. szt. (Pat.) 

Wilno przed sezonem piłkarskim. 

Onegdaj pod przewodnictwem komendanta 
garnizonu m. Wilna pułk. Iwo-Gierzyckiego od- 
było się pierwsze posiedzenie nowoobrznego za- 
rządu Wileńskiego Związku Piłki Nożnej. 

Na posiedzeniu zdecedowano w celu Oży- 
wienia zbliżającego się sezonu piłkarskież0 zor- 
ganizować całv szereg międzymiastowych i mię-   dzynarodowych meczów piłki nożne'. W pierw-   

szej kolejce ma być rozegrany "mecz międzymia 
stowy pomiędzy piłkarskiemi reprezentacjami Wil 
na i Rygi. (s) 

Budowa stadjonu i pływalni. 

Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycz- 
nego i Przysposobienia Wojskowego przekazał 
ostatnio Miejskiemu Komitetowi W. F. sumę 3000 
zł na budowę pływalni i 10000 na budowę stadjo- 
nu reprezentacyjnego na górze Boufałowej. (8) 

Ruch wydawniczy. 
„Pierwsza Wystawa Radjowa w Wilnie". 

„W dniu wczorajszym ukazało się wyda- 
wnictwo T-wa Radjosłuchaczów poświęcone wileń- 
skiej wystawie radjowej. 

я Wydawnictwo p. t. „Pierwsza Wystawa Ra- 
djowa w Wilnie" zawiera cały szereg artykułów 
z przemówień prezesa Stow. Radjosłuchaczów p. 
A. Kopcia, wojewody Wł. Raczkiewicza, gen. Bol. 
Popowicza i t. p. Oraz obszerny przewodnik po 
wystawie. 

Numer automobiloxo-iurystyczry Ty- 
godnika Ilustrowanego. 

; Ukazał się zapowiadany prospektem spe- 
cjalny numer (II) automobilowo-turystyczny Ty- 
godnika Ilustrowanego. Wspaniała szata zewnę- 
trzną tego zeszytu stawia go narówni £ najpię- 
kniejszemi wydawnictwami tego typu. Bogatą 
treść zdcbią piękne kolorowe reprodukcje dzieł 
artystów mzlarzy: J. Fałata, H. Weyssenhoffa, M. 
Trzebińskiego i W. Szulca, St. Gałka orzz wkię- 
słodruki, ilustrujące dział turystyczny. Na treść 
numeru S*łodaią się następujące artykuły: Inż. 
Porębskiego: Rola auta w gospodarce narodowej: 
Mu: Problem drogowy w Polsce: K. Makuszyń- 
skiego wesoły feljeton „Mój automobil“: Krynic- 
kiego „O sporcie samochodowym*—Szydelskiego: 
Samochód napędzany drzewem lub węglem drze- 
wnym; F. Ossendowskiego: Samochodem przez 
Afrykę; Z. Kleszczyńskiego nowela p. t. „Szalona 
cytryna", J. Meszyńskiego: Od Bałtyku do Tatr; 
inż. R. Morsztyna: Jaki będzie samochód w naj- 
bliższej przyszłości; d-r Orłowicza: Najciekawsze 
wycieczki samochodowe w Polsce. Zdobioną zło- 
tem okładkę projektował St. Norblin. Numer au- 
tomobilowo-turystyczny Tygodnika ze względu na 
pierwszorzędny materjał literzcki i fachowy oraz 

OCE artystyczne wykonanie zainteresować po- 
winien jaknajszersze warstwy czytającej publicz- 
ności, która potrafi niezawodnie ocenić wysiłek 
redakcji, która zwalczając wszelkie trudności te- 
chniczne i nieszczędząc kosztów dąży bezustan- 
a do postawienia pisma na najwyższym po- 
zlomie. 

  

  

  

  

W 572-1 
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Kino-teatr „HELIOS“, Wileńska 38. Rekoriowy program. 
Na scenie: Typ. lokalny. Pieśń bai Śmiech bez troski! Na asie: N IEMA WĄTPLIWOŚCI L K I L i M V 843-1 

PROGRAM artystów scen warszawskich ulubieńców Wilna! 
| „Wróżka* wyk. p. N. BOLSKA, 

i ZDANOWICZ 

Kaltaralno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

dla życia. 

Dziś wspaniały 
Kino Kolejowe program! 
„Ognisko“ 

(obok dworca 
kolejowego). 

823 

„Dwie duže w6dki“, Kasa Chorych“ 

aktuaija wyk. p. ZDANOWICZ, „Stodycz milošci“ i „Mela pieśni* wyk. 
p.A. CIELECKA, „Boję się siedzieć na sesji walnej”, „Prelekcja o ko- 
biecie wileńskiej”, „Dawidek”... aktualja wyk. 
Na zakończenie „Majėwka“. soczysta sielanka. Sketcz wyk. pp. BOLSKA 

Seansy od godz. 4-ej. 

Od d. 21-ga do 26-go marca b. r. włąszałe będą wyświedłane filmy: 

dramat w 9 aktach ms tle najpiękniejszych krajobrazów 
górskich. Śmiertelna walka z orłem nad przepaścią. Widok 

lawiny zasypującej całą wioskę. Zdjęć dokonano z straszliwem niebezsieczeństwem 
W rolach głównych Helga Thomas, Charles de Poigt i Rudolf Rittner. 

Nad program: „DAREMNY TRUD"*—farsa w 2-ch aktach. Kasa ezynna od godz. 3, m. 30. W po- 
czekalni koncerty „Radjo*. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans e g. 10-ej. 

Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „WIDMO LUWRU*. 

„Tancerka z Sewilli" 
przepiękny dramat egzetyczny hiszpański w 10 aktach, z życia toreadorów. 

W roli głównej powabna i urocza PRISCILA DEAN. Sensacyjne walki toreadorów z bykam:! Czarujące 
Emecjonująca treść dramatu. 

„POKUSA“ 

tańce hiszpańskich rusałek! t 
Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o g, 4. Ceny biletów od £ 

W kasie kina przyjmują się zapisy ma lekcje solowego špiewu u p. M. WOROTYNSKIEGO. 

p. M. DOBROWOLSKI. 

852 

Szczyt erotyzmu 
LIEDTKE i XENIA DESNI, 

ta, której światło stoi na granicy zaka- 
zanego, w swej najnowsz. kreacji, p t. 

„Chlopczyca““, 
Przepiękny i upajający dramat 

erotyczny. 

HARRY 

55 gr. 

  

KINO 

„PIGGADILLĖ“ 
UL. WIELKA 42. duskiego o niepodległość. 

Dziś wielka aroczysta premjera! Poraz pierwszy w Wilnie. Wielki film reżyserji Cecil 
de Mille'a, twórcy „Króla Królów". 

„Czerwonoskóry gentleman" 
dramat sensacyjno-życiowy w 12 akt. pudług noweli Rabindrarath Tagore'a, na tle walki narodu hin- 

i LIANA GISCH. Ceny nie a. W rolach głównych ROD la ROQUE 
wyższone. Bilety honorowe w sobotę i niedzielę nieważne. 

  

wynajmuje się 

  

№ przedstawienia, koncerty, hale, wiece, odczyty 

Teatr „Palace“ WIELKA4 255 
vembre 18. 

    

fPOZOBEZZZZE
AKZNE 

ŚWIATOWEJ 

AKUMULATORY 
do radja, ssmochodów, telefonów, dla siły, światła 

w POLSKIGH TÓW. AKUMULATOROWEM 
w Białej k. Bielska. 

Medale złote, srebrne—dyplomy: w Paryżu, Chicago, Lwowie, Krakowie i t. d. 
Przedstawicielstwo, Skład fabryczny, Warsztaty reperacyjne, 

i ładowanie akumulatorów. 

E.-TECHNIK MICHAŁ GIRDA * 
WILNO, Szopena 8. C

T
A
C
T
A
C
T
B
S
A
A
 

HURT. 

E iso 

Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w ,„„Kurjerze Wileńskim'. 

  

Ecole Pigier de Paris 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). 
Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- 

LA VARENNE (Seine). 
handlowość i język francuski. 

DETALI ITA 

    

Stenografia, 
515 

„OPTYK 
  

SŁAWY 

  

PRZEPISYWANIE 
na maszynach prę ko, 

tanio i fachowo załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 
      

     

technik i rewizor 
fabryki). 

DETAL. į 
845 O 

Dr. Renigsherg 
Ń CHOROBY WENERYCZ- 

NE i SKÓRNE. Przyjmuje 
9—12 i 4—8. 

Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
DSC W.Z.P. 39 689 

  195- 

W. Zdr. Nr 3093 

na imię Jadwigi 
unieważnia śię. 

iż NAJLEPSZE MIKROSKOPY i LUPY 

  

SKŁAD FABRYCZNY 

ul Dominikańska 17, telef. 10-58. 
Najstersza firmą w kraju (egzyst. od 1840 r.). 

  

Akuszerka 

Maja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

  

Skradzione 
dowód osobisty, wydany przez 
Zarząd b. Litwy Środkowej i le- 
gitymację Pośrednictwa Pracy. 

Nawrockiej, 
844 

RUBIN*, Wilno 
854 W.Z.P. 1 

  

Budulec 
potrzeba 60.000 fest metrów 
lub więcej rocznie drzewa 
budulcowego. Szczegółowe 
oferty: Bycg szcz, skrzynka 
pocztowa Nr. 88. 3 

Biuralista 
do dwugodzinnego dziennego 
zajęcia w miejscu poszukiwany. 
Olerty z podaniem wysokości 
żądane wynagrodzenia pod 
literą „R” do Biura Ogłoszeń 
Freid, Warszawa, aa 8. 

M 

skórne.       
692 

ozn 

z czystej wełny owczej o motywach zakopiańskich, bu- 
culskich i orjentalnych do nabycia po cenach fabrycz- 
nych b. przystępnych w Hotelu „George'a*, w Wilnie, 
ul. Mickiewicza, pokój Nr. 42, III piętro na prawo, w 
czasie do 6-go kwietnia b. r. 

Małe kilimki 
sport — Ogromny wybór. — Niedościgniona kompo- 

Do zwiedzenia zaprasza uprzejmie Szan. P. T. Intere- 

Wyt. Artyst. 
Kil/mkarska 
Wstęp wolny. — Obejrzenie kilimėw nie obow gzuje 

Firma istnieje lat 16. — Odznaczona na wystawach w 
Monachjum, Wiedniu, Lwowie i 

WARUNKI KREDYTOWE BARDZO DOGÓDNE. 

najaniej nabyć 
> 

R. Sikorski I $-ła 

u. Zawalna 30. 

TTT 
Spec. choroby weneryczne, 
niemoc płciowa, skórne. 

Pizyim. od 9—12 i 4—1. 
Ul. Mickiewicza 30. 

   
  

g DOKTÓR MEDYCYNY 

Й. GUMBLER 
ChoroŁy: weneryczne i 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 10—2 i 4—7. 

   

      

     
   

        

   

  

   
   

włączne 0d godz. 1-е) 
popołudniu do 9-ej wiecz. 
iuż w cenie od 25 zł. — Świeży tran- 

zycja barw i ornamentu. 

santów i Amatorów sztuki rodzimej 
K A 

Katarzyny Nedwodczakowej cmatopsistsy. 
do kuona. 

Kołomyji. 

  

j Dr. KAPŁAN 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
WILEŃSKA 11, 

telefon 640. 
W Z. P. Nr 13 406 

Łsdowanie i reperacja 

akumulatorów 
do radio i samochodów. Wilno, 
Trocka 4, „Radio“, 154.2 

Zgubioną 
książkę wojskową na imię 
Zygmunta Piełachowskiego 
r. 1887, zam. w Kiemiań- 
cach, gm. Opsa, pow. bra- 
sławski unieważnia sie. 848 

Zgubioną 
książkę wojskową, wydaną 
przez P. K. U. Wilno na 
imię Adolfa Bernera unie- 
ważnia się. 841 

Potrzebna natychmiast 
wykwalifikowana 

z ma- 
Biurlisikamaszynlstia szyną. 

ferty szczegółowe do biura 
ogłoszeń S, Jutana, ul. Nie- 
miecka 4, pod „Rutynowana*, 

Ogłaszajcie się 

w „Karjerze Wileńskim”, 

i 
  690 

Elektroterapja, 

691 

  

Czy zapisałeś się na członka 
50. PRL 
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