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Ten, kto się Wallenrodem zowie 
nie jest Wallenrodem. 

Zestawmy te dwa fakty. 
Endecja chwali się, że dokonała 

czynu nadzwyczajnego, przygotowała 
mianowicie projekt zmiany ordynacji 
wyborczej. 

Endecja chwali się i tryumfuje, że 
w piąiek sejmowa kom. administra- 
cyjna uc+waliła projekt samorządu 
gminy wiejskiej i ordynację wybor. 
сга do gmjn wiejskich. — Рггу!ет 
przedstawicielć: związku lud-narodo- 
wego głosowali razem z ywyzwoleń- 
cami i -związkiem chłopskim. Już ta 
wspólność frontu wywoła u wielu 
czytelników ironiczny okrzyk: „Ład- 
na będzie ta ordynacja wyborcza, 
ladny będzie ten samorząd wiejski". 

Przetłumaczmy te dwa tryumfy, 
tryumf z powodu szumnie zapowia- 
danej ordynacji wyborczej i tryumf 
wspólnego frontu z pp. Wroną i 
Putkiem na język realności politycz- 
nych. , 

Wtedy będziemy -rnieli: 
W sprawie zmiany ordynacji wy- 

borczej —blu/f. Zwyczajny, pospolity, 
endecki butf. To samo jakgdyby ktoś 
mieszkający na cuchnącym zaułku po- 
przestawiał meble w swojem mieszka- 
niu, a'potem wyszedł na ulicę zagrał 
na trąble i zawołał: «zmienilem mie- 
szkaniel» — Taksamo jak przestawie- 
niem mebli w mieszkaniu nie prze- 
niesie się tego mieszkania z cuchną- 
cego zaułka nietylko na pigrwszo 
rzędny bulwar, lecz nawet o. jeden 
dom dalej, —taksamo projekt endecki 
nie może być zmianą ordynacji wy- 

borczej. 3 
Aie cóż, zmiana ordynacji wybor- 

ej jest popularna. Żadne prawo pe- 
ntowe nie zabroni nazywać żadnego 

projektu wniesionego do lzby tak 
właśnie, jak się inicjatorom tego pro- 
jęktu podoba. Na tem też polega cała 
pusta i na nieprawdzie oparta reklama 
endecka, wołająca wszędzie: «zmie- 
niamy ordynację wyborczą». 

Nietylko równość, ani powszech- 
ność, lecz nawet bezpośredniość nie 
zostały w niczem osłabione, lub ogra- 
niczone- Nadal głos baby z pod ko- 
ścioła, ślepej, głuchej i niepiśmiennej 
będzie miał znczenie większe, aniżeli 
głos docenta uniwersytetu, który nie 
ma Jat 30. Nadal tłum ma głosować 
na podstawie bałamutnych afiszów i 
nieodpowiedzialnych obietnic, nadal 
ma być premjowana przy wyborach 
nieodpowiedzialność. Nadal jedynie 
*smagogja ma otwierać wrota parla- 
«" Na czem że polega naprawa, 

ega zmiana ordynacji wyborczej, 
które to wyrazy wypisuje dziś prasa 
endecka z tem samem irytującem na- 
maszczeniem, z jakiem się wypisywało: 
„rząd narodowy* za czasów pp. Wi- 
tosa i Kiernika, lub „obóz Wielkiej 
Polski* kilka tygodni temu. 

Według planów ma być zmniej- 
szona ilość senatorów i posłów 
(zupełnie słusznie, lecz różnica po- 

* między 444 złemi posłami, a 300 złe- 

- 

mi posłami należy do rzędu różnie 
ilościowych, nie jakościowych), na- 
stępnie, że mandaty [poselskie przy- 
znawane będą nie według ilości lud- 
ności w danym okręgu, lecz według 
liczb frekwencji wyborczej w r. 1922, — 
co spowoduje, że zachodnie pro- 
wincje państwa otrzymają znacznie 
więcej przedstawicieli, aniżeli wschod- 
nie, wreszcie na wprowadzeniu więk- 

szych okręgów na Wschodzie. 
Są to zmiany o tak drugorzędnem 

znaczeniu, że kapitalne wyrazy «zmia- 
na ordynazji wyborczej” mogą być 
tu użyte jedynie w duchu reklamo- 
wym. Właściwe określenie brzmieć 
musj: „zmiana drugorzędnych szcze- 
gółów w ordynacji wyborczej". 

Niewątpliwie jest w tych zmianach 
trochę obrony przed inwazją Ukra'ń- 
ców do Sejmu. Lecz czyż tak słabe i 
tak blade zabezpieczenie się przed 
niebezpieczeństwem  majoryzowania 
przyszłego Sejmu przez żywioły anty- 
państwowe może być uważane za 
wystarczające? E 

I dla tak nierealnej i nie—owoc- 
nej robo'y, jak tego rodzaju przesu 
wanie szczegółów, poświęca się i za- 
przepaszcza sprawę zbudowania w 
Polsce samorządu opartego © gospo- 
darczą podstawę. „tryumi 
wspólnego frontu z Wyzwoleńcami i 
Związkiem chłopskim w Sprawie Sa- 
morządów wiejskich oznacza tylko i 
podkreśla fakt opozycji Sejmu  prze- 
ciw temu, aby sprawa budowy Samo- 
rządów załatwiona była na drodze 
dekretu. A tylko przez dekret można 
dziś w Polsce wprowadzić samorząd 
oparty nie o powszechność, lecz za* 

sadę gospodarczej celowości, zasadę 
przedsiawicielstwa poszczególnych in- 
teresów gospodarczych. Ё. 
—> 
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Neutralni NZECZOZNOCY ni SIĄSKU. 
GENEWA, 12—]|II. PAT. Sprawa szkolna została dzisiaj na 

posiedzeniu Rady Ligi Narodów rozstrzygnięta. Teza polska, że 
dzieci, co do których przy zapisie do szkoły zgłoszono język pol- 
ski jako ojczysty nie mogą być przyjęte do szkoły niemieckiej, 
została bez zastrzeżeń zatwierdzona. 

Co do innych kategoryj dzieci, Rada Ligi Narodów posta- 
nowiła, ażeby na życzenie polskich władz szkolnych dzieci te 
podlegały egzaminowi z języka niemieckiego przez neutralnego 
rzeczoznawcę w celu stwierdzenia, czy będą one w stanie zro- 
zumieć naukę niemiecką. Przy wyniku ujemnym będą one prze- 
kazywane do szkól polskich. Stan dotychczasowy w szkołach 
pozostanie bez ziniany do początku nowego roku szkolnego. 

Przebieg posiedzenia. 
GENEWA, 12-il. PAT. Po dwudnio- 

wych rokowaniach delegacji polskiej z <ko- 
mitetem ch» wczoraj późnym wieczorem 
min. Sokal wraz z wojewodą Grażyńskim i 
konsulem Szczepańskim Razodnii ostateczny 
tekst propozycji komitetu w sprawie niemi:c- 
kich szkół mniejszościowych na polskim 
Górnym Śląsku. 

Na dzisiejsze posićdzeniu Rady Ligi 
Narodów raport <komitetu trzech» zosiał 
odczytany przez przedstawiciela Kolumbji. 
Z kolei przemaw ał min. Streseman, wno- 
sząc zastrzeżenia natury prawnej co do in- 
terpreiacji konwencji genewskiej. | 

, Następnie zabrał głos p. minister Zale- 
ski oświadczając, że przyłączając się do pro- 

zycyj, które komiiet przedsiawią Radzie 
gi do zatwierdzenia, Rząd polski nigdy 

nie kwestjonował żadnego postanowienia 
kcnwencji genewskiej, dotyczącej szkół mniej- 
szościowych. Jeżeli rząd polski przedsię- 
wziął pewne środki, które spowodowały 
wystąpienie z pewnemi żądaniami przedsta- 
wicie niemieckiej mniejszości pa polskim 
Gómym Śląsku, to stało się to jedynie dla- 
tego, ponieważ widział się zmuszonym, 
usunąć liczne nadużycia, jakie zaznaczyty się 
w «a dziedzinie, 

‚ „Chcę tylko jeszcze podkreślić — mówił 
minister Zaleski — że w swem dążeniu do 
usunięcią nadużyć w zakresie ochrony mniej- 
Szości w sprawach szkolnych, rząd polski 

  

nie jest bynajmniej odosobnionym. Bo wła: 
śnie w sejmie pruskim na posiedzeniu w 
dniu 9 czerwca 1923 roku poseł Miibert w 
drodze interpelacji zwrócił uwagę rządu pru- 
skiego na tę okoliczność, Że mniejszość 
duńska na terytorjum niemieckiego Szlezwi- 
gu za pomocą wywierania wpływów ekono- 
micznych oraz działalności / dobroczynnej 
przyciągała do swych duńskich szkół mniej- 
szości pewną liczbę dzieci niemieckich, nie 
znających .języka duńskiego. Odpowiedział 
wówczas na tę interpelację premjer pruski 
Braun, który oświadczył, że podobne prak- 
tyki uważa za wyraźne nadużywanie prawa 
ochrony mniejszości. Otóż rząd polski nie 
żąda niczego więcej, jak tylko takiego sa- 
mego prawa niedopuszczenia do nadużywa- 
nia praw ochrony mniejszość. 

Ażeby cel ten osiągnąć pragniemy na 
przyszłość posłuziwać się metodami, które 
właśnie obecnie zaleca sprawozdanie, przed- 
łożone przez <komitet trzech» Radzie Ligi 
Narodów, metodami, które rząd polski od 
tej chwili może uznać za swoje. с 

Z kolei ponownie zabierai gtos minister 
Streseman, przyczem replikował dowcipem, 
iz rząd polski dla obrony swej tezy czerpie 
argumenty z życia parlamentu pruskiego, co 
najiepiej świadczy o poprawie stosunków 
polsko-niemieckich. 

Po dyskusji Rada Ligi Narodów raport 
<komitetu trzech» przyjęła. 
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Przy łóżku umierającego. 
Przyznać musimy zupełnie otware 

cie, że wiadomością o parafowaniu 

traktatu sowiecko-łotewskiego zasko- 
czeni zostaliśmy niespodziewanie, w 
równym stopniu jak zdumieni wynu- 

rzeniami ministra Zeelensa o jego 
kombinacjach ;politycznych i „wschod- 
niem Locarno", przy jednoczesnem 
otwartem pominięciu Polski, które też 
nazwać możemy ignorowaniem. Za- 
skoczeni zostaliśmy i dlatego, że du- 
żo się pisało „o wyjątkowej aktyw- 

ności posła Łukaszewicza”, że obec- 

ny kierownik wydziału wschodniego 
min. spr. zagr. p. Hołówko jeździł 
przed samą swą nominacją do Rygi, 
konferował tam z socjal-demokratami, 

którzy dziś rządzą na Łotwie. Gdyby 

dalszy bieg wypadków w Rydze roz- 

wijać się miał w kierunku zapocząt. 

kowanym przez p. Zeelensa, musieli- 

byśmy postawić kropkę nad i, przyz- 

nając, że dyplomacja nasza w Rydze 

poniosła klęskę. Z pewnych jednak 

względów możemy mieć nadzieję, że 

sama Łotwa, i to w krótkim czasie, 

przetnie tę pętlę, na której socjali- 

styczny rząd usiłuje ją wciągnąć w 

objęcia czerwonej Moskwy i sieć 

niemiecko - sowieckich planów bał- 

tyckich. 

To co się stało w Rydze idzie po 
myśli zarówno p. Arałowa, jak posła 

Charakter 

Bo oto tryumf. 

Kompromis w sprawie Zagłębia Saary, 
GENEWA. 12 III. PAT. Rada Ligi Narodów rozpatrywała sprawę Zagłębia 

Saary. Przewodniczący komisji rządzącej Zagłębia zwró ił się do Rady o za- 
twierdzenie jego propozycyj. Streseman zwalczał ze stanowiska prawnego pogląd 
że obecność wojsk francuskich na terytorjum Saary jest rzeczą legalną i twier- 

dził, że utrzymanie specjainych oddziałów dla ochrony linji kolejowych tego 
terytorjum nie jest przewidziane w trakiacie wersalskim. W dalszym ciągu 
Streseman przedłożył propozycje, które nazwał swoimi propozycjami osobiste- 
mi, natychmiastowego ustalenia daty ewakuacji wojsk francuskich z Zagłębia 
Saary i utrzymania w granicach racjonalnych stanu  liczebnego nowej straży 

ochronnej, któraby miała charakter międzynarodowy. 
Briand w odpowiedzi swej odrzucił tezę Stresemana, stając Ściśle na 

gruncie traktatu wersalskiego !1 obowiązków, jakie ciążą na Lidze Narodów 
w stosunku do Zagłębia Szary. 

Rada Ligi przyjęła jednomyślnie ”propozycje komisji rządzącej w Zagłębiu 
Sary. — 

Minister Streseman zaakceptował kompromis, zaproponowany przez  rze- 
czoną komisję, Rada Ligi postanowiła przyjąć raport Zcialioi, do którego dodana 
będzie deklaracja zawierająca postanowienie, że ewakuacja wojsk okupacyjnych 
Zagłębia Saary i wprowadzenie w życie nowego systemu ochrony na tamtej- 
szym terytorjum nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Nowe wojska ochronne, któ- 
rych stan liczebny nie będzie przekraczał 800 ludzi, będą mogły być użyte w wy- 
padkach wyjątkowej wagi. Pod koniec posiedzenia Rady Ligi stwierdzono za- 
warcie układów w sprawie Zagłębia Saary. Briand wniósł o odroczenie terminu 
złożenia przez Francję statutu organicznego dla Syrji, który będzie mógł być 
przedłożony w jaknajkrótszym czasie. 

Rada Ligi wybrała powtórnie wszystkich członków komisji rządzącej Za- 
głębia Saary, poczem przewodniczący minister Streseman zamknął 44 sesję 
Rady Ligi Narodów. 

Po wybuchu w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Natychmiast po otrzymaniu pierwszych wiadomości 

o wybuchu w lokalu redakcji i drukarni organu partji laudinink6w <Lietuvos 
Żinios», na miejsce wypadku przybyli wyżsi przedstawiciele cywilnej i wojsko- 
wej Ekspozytura wojenna ustaliła, że przyczyną wybuchu była bomba 
umieszczona w dolnej części maszyny drukarskiej i załadowane 2 kig. pyroksy- 
liny. Wybuch nestąpił o godz. 4-ej min. 55 fano. Najwięcej ucierpiała drukarnia. 
Szkody spowodowane wybuchem wynoszą koło pół miljona litów. Dochodzenie 
i poszukiwania winowajców wybuchu. władze wszezęły bardzo energicznie. 

;Powrót Birka. 
Jak wiadomo przed kiiku dniami powrócił z Moskwy do 

Rewia b. poseł estoński w Rosji sow. Birk. Fakt powrotu tego 
dypiomaty, który przez całą Estonję uznany został za zdrajcę, wy- 
wołał wieikie wrażenie. 

A. Birk w chwili przybycia na terytorjum Estonji, jeszcze w 
pocągu, został powiadomiony że z rozporządzenia władz sądo- 
wych jest aresztowanym. W drodze do Rewia Birk znajdował 
się pod nadzorem policyjnym, a obecnie internowany w gmachu 
policji poitycznej. Współtowarzyszom podróży w pociągu Birk 
opowiadał © przeżyciach ostatnich dni w Sowieckiej Rosji. Twier- 
dzi on, że postanowiono nie wypuszczać go z granic Sow. Rosji. 
Był stale $edzony przez agentów G. P. U. W końcu ubiegłego 
roku mieszkał on w Woroneżu w małej chatce obok chlewka dla 
świń. Narazie zdawało mu się, że agenci G. P. U. są przydzieieni 
dia jego bezpieczeństwa, pon eważ mówiono, że estoński sztab 
generalny czycha na jego życie, i dopiero później mógł się prze- 
konać, że mają on: inny cel. W Woeronieżu urządził nawet glo- 
dówkę, aby się od nich uwolnić. Wtedy to przewieziono go do 
Moskwy i uokowano w brudnym hoteu w 2 pokojach. Agenci 
G Pp. U. w Moskwie byli mniej natrętni niż w Woroneżu, ale 
ciągła ich opieka działała na nerwy. Nie mógł się spotykać ze 
znajomymi, nawet chodzenie do teatru było mu wzbronione. 3 
marca podczas spaceru Birk postanowił zb edz. Do ucieczki skło: 
niło go mniemanie, że agenci G. P. U. zamierzają go zamordo« 
wać. Dla ułatwienie sobie ucieczki Birk- wybrał jako miejsce 
spaceru dobrze znane sobie przedmieście Moskwy, Wiedział o 
tem, że eskortujący go agent mga wadę serca i że nie będzie w 
stanie jego gonić. ‚ ; : 

Birk opowiada, że uciekając przepłynął rzekę i potem do- 
rożką zupełnie wyczerpany przybył do Norweskiego poselstwa. 

Opowiadania w Rewiu przyjęto bardzo sceptycznie, po- 
nieważ zawierają wiele sprzeczności Naprzykład: wiadomem jest 

że władże sowieckie nie starały się go zatrzymać, W Norweskim 
pose'stwie w Moskwie Birk przebył 4 dni. Pewnego dnia odby- 
ło się tam przyjęce na którem był obecnym poseł estoński Lo- 
retej. Birk probował nawiąząć z nim rozmowę. 

niemieckiego na Łotwie. 
tego politycznego wypadku jest wy» 
ražay aż nadto. Sowietom chodziło o 
efekt dyplomatyczny wobec Anglji, o 
odpowiedź na ostatnie porozumienie 
włosko-rumuńskie w kwestji Bessa- 

rabji, o wrażenie w Genewie. Z dru- 
giej strony program polityczny wyłu= 

szczany przez ministra  Zeelensa 
przedstawicielam prasy jest jakby 

powtórzeniem tego szeregu artykułów 

(z dziedziny polityki zagranicznej 

Łotwy, które tak często wypadało 
nam czytać na łamach „Rigasche 

Rundschau“, a które jak wiadomo 

inspirowane byly z poselstwa nie- 

mieckiego. 

W grudniu roku zeszłego, znany 
publicysta niemiecki Rydze, dr. 

Schiemann ogłosił w jednym z mie- 

sięczników berlińskich, obszerny arty- 

kuł: „Der Randstaateproblem". Рго- 

gram ten streszcza się mniejwięcej w 

ten sposób: państwa bałtyckie po- 
winny być pomostem pomiędzy 

Niemcami i Rosją, ale broń Boże 

nie barjerą. Idei takiego pomostu 

przeczy koncepcja jednolitego frontu 
od Finlandji do Rumunji, w której 

„Polska odegrywalaby rolę decydującą. 
Dlatego Łotwa unikać powinna za 
wszelką cenę zbliżenia z Polską, a 

starać się o takie zbliżenie z jednej 

strony z Rosją Sow. z drugiej z 
Niemcami. Problem chiński uważa dr. 
Schiemann za bardzo aktualny; dla 
Łotwy. Państwa bałtyckie winny się 

strzec zamieszania w konflikt sowiec« 
ko-angielski. Dyplomaci niemieccy od 
dłuższego czasu straszyli Łotwę kom- 

binacjami Angljj, która jakoby sta" 
rając się o stworzenie antybolszewic- 

kiego frontu bałtyckiego, chce na- 
stępnie ten front sprzedać Bolszewji 

za cenę odwrócenia ekspansji bolsze- 
wickiej na Wschód i Indje. W ten 

sposób Łotwa wydanaby była na łup 
Rosji Sowieckiej:—Program ten, któ- 

rego podstawą miałby być sojusz 

trzech państwbałtyckich, z oparciem o 

Niemcy, wysuwany był w Rydze przez 
frakcję niemiecką i prawicową grupę 

Bergsa. Różnica między ich pogląda- 
mi i zapatrywaniami socjal-demokra- 
tów, polegała jedynie w tem, że 
pierwsi szukali oparcia o Niemcy, 
podczas gdy drudzy o Rosję Sowiecką. 

Najliczniejsza w sejmie łotewskim 
trakcja socjal - demokratyczna, była 
zawsze najgorętszym rzecznikiem So- 
juszu 3 państw, który, przez udział 
w niem Litwy, z natury rzeczy mu- 

siał być dla |Polski nieprzychylny. 
Tej koncepcji sprzeciwiła się jednak 

skutecznie, mimo nieudolności naszej 

dyplomacji, nietylko qdotychczasowa 

ur 
w 

polityka Łotwy, której ojcem był 
zmarły tragicznie Mejerowicz, ale i o- 
gół narodowej opinii łotewskiej. Łot- 

wa zawsze widziała grożące jej 

ze strony Sowieckiej niebezpieczeń- 

stwo i uprawiała politykę sojuszów i 

porozumień, któreby ją przed tem 
niebezpieczeństwem chroniły. 

Obecny, niespodziewany krok mini- 

stra Zeelens1 piorunujące zrobił wra* 
żenie w Rydze. Krok ten uczyniony 
w kierunku Moskwy i dla Moskwy, 

niepopularny jest i jaskrawo przeczy 

tej tradycji polityki łotewskiej, prze- 

czy popularnemu na Łotwie sojuszo- 

wi z Estonją, robi olbrzymi wyłom 

w jednolitym froncie państw balty- 

ckich i jest niewspółmierny w korzy- 
ściach jakie z tego zamierzonego 

paktu będą ciągnąć Rosja i Łotwa. 

Krok min. Zeelensa w brutalny spo- 

sób łamie idee Mejerowicza. Dlatego 

trudno uwierzyć, ażeby parafowany 
traktat sowiecko-łotewski miał docze- 
kać ratyfikacji w tem pojęciu, w ja- 
kiem go dziś ujmuje rząd socja!-demo- 
kratów łotewskich. Temmniej należy 
przypuszczać, ażeby doszło do pod- 

pisania paktu separatystycznego. W 

Estonji na wieść o parafowaniu tra- 

ktatu powstało wielkie oburzenie. 

Najbaidziej wpływowe pismo <Waba 
Maa» umięściło artykuł, który jakby 
w Odpowiedzi na wywody leadera ło- 

tewskich socjalistów w „Socjaldemo- 
krats'ie” ryskim, oświadcza, że Estonja 

w takim wypadku będzie zmuszona 

szukać sobie nowych sojuszników. 
Wewnętrzna sytuacja polityczna 

na Łotwie jest dziś mniej zrównowa- 
żoną niż kiedykolwiek. Przewrót. li- 
tewski zrobił wielkie wrażenie Opinia 

jest podminowana. Wypadki w Wol- 

marze są tego dowodem. Ciągle się 

mówi o przygotowywanym zamachu 

faszystowskim. Obawiać się możemy 

raczej, że flirt p. Zeelensa z Moskwą, 
o którym mówią, że ma swe podło- 

że w... działalności banku tranzyto- 

wego, stanie się tą iskrą, która wy: 

wełać może wybuch. Śmierć prezy- 
denta republiki, Czakste, która nastą- 

pić może w każdej chwili, a po któ- 
rej nastaną wybory, też zapewne nie 

przyczyni się do uspokojenia wzbu- 

rzonych umysłów w Rydze. 
m. 
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Polska nie boi się 
"Bolszewji. 

W rozmowie х korespondentem 
Taegliche Rundschau min. Zaleski po- 
wiedział m. innemi, że kraje położo- 
ne najbliżej Rosji powinnyby najsil- 
niej odczuwać niebezpieczeństwo bol- 
szewizmu. Tymczasem rzecz przed- 
przedstawia się odwrotnie, W krajach 

bezpośrednio z Rosją sąsiadujących, 
agitacja rosyjska okazuje się naj- 
mriej skuteczną. Nawet obszary, któ. 
re przez jakiś czas pozostawały pod 
inwazją bolszewicką, stały się wprost 
redutą obronną przeciw tej propa: 
gandzie. Europa patrzy dziś w wielu 
wypadkach na  niebezpieczenstwo 
bolszewickie 
szkła. 
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Kochanie, radzę Ci dobrze: 
Zatywaj 

„BioMALZ“      
Do nabycia we wszystkich 
aptekach i drogerjach,       

+37) Е Mieszkowski 6 
Ca) Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Sztywne i mięk.; kraj. i zagr. 
CZAPKI: sport, ! Ostatnie nowości! 

powiększające 4 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁFCE — ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 RA 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g, 
roszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

i o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 
W n—ch świątecznych 

Ambasador Skrzyński u mar- 
szałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 121II. (żel. wł. Słowa) 
Premjer marszałek Piłsudski przyjął 
na audjencji bawiącego w Warszawie 
ambasadora Władysława Skrzyńskiego. 

Konferencja w sprawie woje. 
wództw wschodnich. 

WARSZAWA, 12, PAT. W dniu 
12 b. m. w Msstwie Spraw Wewnetrz- 
nych pod przewodnictwem min. Skład- 
kowskiego odbyła się konferencja z 
pięciu wojewodami województw wscho- 
dnich: wileńskiego, białostockiego, no- 
wogródzkiego, wołyńskiego i poles- 
kiego: Na konferencji obecny był wi- 
cepremier Bartel. Pozatem uczestni- 
czył w niej podstkretarz staau Jaro- 
szyūski i dyrektowie departamentów 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

Celem konferencji było poinfor- 
mowanie władz centralnych przeź pp. 
wojewodów o całokształcie obecnego 
stanu administracji województw wscho- 
dnich, jak również o położeniu poli- 
tycznem i gospodarczem w tych wo- 
jewództwach. Omawiane były szcze: 
gólnie Sprawy administracyjne, poli- 
tyczne, stan bezpieczństwa i za- 
gadnienia gospodarcze wcjewództw 
wschodnich. Specjalnie rozważano 
szereg spraw wynikających z najważ- 
niejszych potrzeb ludności województw 
wschodnich, jak akcję kredytową, ak- 
cję odbudowy i t. d. 

Sprawa ordynacji wyborczej. 

WARSZAWA, 12 III, (Żel, wł, Słowa) 
Marszałek Rataj rozpoczął w dniu 
dzisiejszym rozmowy z przywódcami 
klubów poselskich w sprawie vzgod- 
nienia poglądów na zmianę ordynacji 
wyborczej do Sejmu i Senatu. W dniu 
dzisiejszym  konferowali z Marszał- 
kiem posłowie Głąbiński, Popiel 
(N. P. R.) i Niedzialkowski (P. P. S.) 
Jutro Marszałek Rataj będzie rozmo- 
wy te kontynuował, a w poniedzia- 
łek odbędzie się wspólna konferencja 
poświęcona tej sprawie. 

W tej chwili niewyjaśnione jest 
stanowisko rządu w sprawie zmiany 
ordynacji. W kołach politycznych mó- 
wiono, że rząd podobno jest prze- 
ciwny zmniejszeniu liczby posłów, 
katastrowi narodowemu oraz głoso- 
waniu na listy. Pozatew rząd pod- 
kreśla, że o ile zmiana ordynacji 
wyborczej ma być załatwiona w dro» 
dze dekretu Prezydenta, to pelnomoc- 
nictwo nie może być ograniczone. 

‚ М dniu dzisiejszym Koło Żydow- 
skie i Zjednoczenie Niemieckie ogło- 
siły oświadczenie wypowiadające się 
as zmianie ordynacji wybor- 

czej. ; 

Tomasz Mann w Warszawie. 
WARSZAWA, 12—lll. Pat. Dziś 0 godz. 9-ej rano przyjechał do War- Szawy znakomity pisarz niemiecki Tó- 

masz Mann, zaproszony przez polski 
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klub literacki. Manna witali na dwor- 
cu przedstawiciel M.S.Z. radca! Wy- 
Szyński, charge d affaires Pannwitz, 
prof. Tatarkiewicz, Łempicki, dr. Gut- tri, Kaden-Bandrowski, Kazimierz 
Wierzyński i inni. Mann zamieszka! 
w hotelu Europejskim. 
— 

$ Kino HELIOS“, $ 
3_ VIP TT UV UP UDP DV PT | 
+ „ NIESPODZIANKA piej 

dla ucząc. się młodzieży! 
DZIS od 

g. 2—4 p.p. na balkon 50 gr. 

) Demonstr Tytaniczna epopea w 10 akt. 4 
. “4 Goethego 2 

й „FAUST Emil. Jenga 
+ w roli «Mefistofelesa>. 
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Nowość wydawnicza 
Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUNSKIE“ 
`* 12 ilustracjami. _ CENA 4 zł. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Es kikių 
Va Aa 7" 

Ф Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
ė Przedstawicielstwo w Wilnie 

ul. Mickiewicza 8, tel, 4—43, 
przeprowadza  parcelację mierucho- 
mości ziemskich w województwach gp, 

2 cu i Nowogródzkiem ma 
dogodnych dla właścicieli warunkach 6) 

<pudziela zaliczek na parcelację, "8 
ą įinywa pożyczki w Fangio 1, 

Banku Rolnym, dokonywa pomłarów ė 
+$ przeprowadza likwidację seażebności, 
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Minister Czechowicz 0 sytuacji gospodarczej. 
Posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA, 12-II] PAT. Na dzi- 
"siejszem posiedzieniu Senatu przema- 
wiał minister skarbu Czechowicz. W 
swem przemówieniu główny nacisk 
położył p. Minister na zależność środe 
ków finansowych państwa od jego 
stanu gospodarczego. Polska ucierpia- 
ła niesłychanie na skutek działań wo- 
jennych. Po uzyskaniu niepodłegłości 
brak odpowiednio zorganizowanej ad- 
ministracji i różnorodność ustawo- 
dawstwa stały na przeszkodzie nor- 
malnemu rozwojowi życia gospodar- 
czego. Przez 150 lat poszczególne 
dzielnice polskiej wchodzące w skład 
państw zaborczych były ' krępowane 
w swym rozwoju przez politykę tych 
państw. Konjunktury przemysłowe i 

handlowe, jako też warunki komuni- 
kacyjne kształtowały się w sposób, 
nie mający nic wspóluego z istotnemi 
potrzebemi Polski jako całości. 
Wszystko to razem wzięte spowodo- 
wać musiało nadzwyczajne trudności 
z chwilą uzyskania niepodległości. 
Przyszłość nasza wymaga nietylko 
doprowadzenia produkcji do rozmia- 
rów przedwojennych, lecz osiągnięcia 
znacznie lepszych wyników, któreby 
nam umożliwiły konkurencję z inne- 
mi bardziej uprzemysłowionemi państ- 
wami. Polska jest krajem bogactw 
potencjonalnych, lecz uruchomienie 
naszych ukrytych bogactw wymaga 
dużych nakładów pieniężnych. 

Problem kredytowy. 

Widzimy dużą porawę w zakre- 
sie kredytu krótkoterminowego, lecz 
w dalszym ciągu nie istnieje u nas 
prawie zupełnie kredyt  długoter- 
minowy.  Utarło się mniemanie, 
że źródłem kredytu długotermino- 
wego winien być skatb państwa. Do 
jakiego stopnia tea pogląd jest nie- 
słuszny, wymownie świadczą cyfry z 
dziedziny meljoracji, wymagających 5 
miljardów złotych w złocie. Potrzebne 
są ogromne Środki na rozbudowę 
miast. Narazie szukać musimy rynków 
zagranicznych dla ulokowania listów 
zastawnych. Dziedzina kredytu dłu- 
goterminowego jest problemem, który 
może być uregulowany jedynie na 
drodze ogólnie przyjętych zasad. Poza 
kwestją rozbudowy kredytu długoter- 
minowego konieczne są kredyty inwe- 
stycyjne. Wyzyskanie naszych bo- 
gaciw kopalnianych, a przedewszyst- 
kiem węgla wymaga rozwoju sieci 
komunikacyjnej. Rzeczą niecierpiącą 
zwłoki jest budowa linji Katowice— 
Gdynia, której koszt łącznie z tabo- 
rem obliczony jest na 228 miljonów 
złotych w złocie. P. Minister wykazu- 
je dalej konieczność połączenia kana- 

łem zagłębia wsglowego z basenem 
Wisły, oraz konieczność budowy sze- 
regu innych linji kolejowych: 

O ile kwestja kredytu — mówił p. 
minister Czechowicz — ma decydują* 
ce znaczenie dla naszego rozwoju 
gospodarczego i dla uregulowania 
naszych finansów, © tyle. zdobycie 
tego kredytu na rynkach zagranicz- 
nych wymaga od nas znacznych wy- 
siłków, świadczących, o naszej silnej 
woli uporządkowania gospodarki 
państwowej. Dalej p. minister przyto- 
czył cyfry porównawcze na dowód, 
że budżet na rok 1927-28 jest о- 
szczędniejszy od budżetów lat po- 

przednich. O ile niema słuszności 
ten odłam publiczności, który żąda ob- 
niżenia istniejących ciężarów podat- 

kowych i porównując cyfry budżeto- 
we zapomina o spadku kursu pie- 

niądza i zmniejszeniu jego siły na- 

bywczej, o tyle nie możemy odmówić 

słuszności tym głosom, które twier- 

dzą, że redukcja potrzeb państwo- 
wych doszła już do najdalszej grani- 
cy i że rzad powinien zająć się po- 
prawą położenia urzędników panst- 
wowych. 

Bilans handlowy. 
Dalszy ustęp swej mowy poświę- 

cił p, minister kwestji równowagi bud- 
żetowej, która została już osiągnięta 
i będzie za wszelką cenę utrzymana. 
Decydujące dla naszych finansów 
znaczenie ma bilans handlowy. W 
kraju rolniczym, jakim jest Polska, bi- 
lans ten zależy przedewszystkiem od 
urodzaju. W związku z niedostatecz- 
nym wynikiem zbiorów w roku 1926 
możliwe jest niepomyślne ksztaltowa- 
nie się bilansu handlowego w posz- 
czególnych miesiącach. Nie może to 
jednak bynajmniej stanowić niebez- 
pieczeństwa dla naszej wałuty, gdyż 
nie decydują poszczególne miesiące, 

lecz wynik za okres całoroczny. O 
ile chodzi o rok 1927 będziemy mieli 
bilans handłowy czynny, albo bierny, 
zależnie od urodzaju tego roku. Jeżeli 
urodzaj nie dopisze, to mimo to kurs 
waluty będzie utrzymany, albowiem 
pokrycie kruszcowe i dewizowe o 
ile chodzi o utrzymanie kursu obec- 
nego, przewyższa 100 proc. W każ- 
dym razie obecna sytuacja nie wyme- 
ga zastosowanie takich radykalnych 
środków, jak waloryzacje ceł. Walo- 
ryzacjj ceł musimy unikać ze 
względu na stosunki handlowe z in- 
nemi państwami. 

Stabilizacja złotego. 

Dalej zajmował się p. minister 
sprawą ustabilizowania wałuty. Na ja- 
kim poziomie złoty zostanie ustabili- 
zowany? To pytanie jest dziś coraz 
bardziej aktualne i podnoszone były 
obawy, żei polityka rządu zmierzać 
może do osiągnięcia parytetu 5 18, 

były to jednak obawy ludzi naiwnych. 
Aczkolwiek — rzekł minister skarbu— 
ze względów zromiałych nie mogę 
tu ściśle określić relacji, raogę oświad- 
czyć, że za właściwy poziom uważam 
taki, który nie wywołałby żadnych 
wstrząśnień gospodarczych. 

Głosowanie nad poprawkami. 
Po przemówieniu ministra skarbu 

Senat przystąpił do głosowania nad 
poprawkami zgłoszonemi do budżetu, 
w toku obrad plenarnych oraz nad 
zmianami wprowadzonemi przez ko- 
misję senacką. Przedewszystkiem gło- 
sowano mad wydatkami, przyczem 
„wynikiem głosowania było przepro- 
wadzenie następujących zmian: Wy 
datki M. S$. Z. podwyższono o je- 
den miljon złotych. Przy budżecie 
Min. Spraw Wewnętrznych przyjęto 
wniosek sen. Koernera o podwyższe- 
nie pozycji na walkę z gruźlicą o 
100,000 złotych. Ogólne wydatki te- 
go Ministerstwa podwyższono © 
295,850 złotych. W budżecie Mini- 
sterstwa Sprawiedliwości odrzucono 
wniosek komisji o zmniejszenie wy- 
datków na utrzymanie więźniów o 
240 tys. Ogółem wydatki tego Mini 
sterstwa podwyższono 0 395000 
Wnios. Hemplao wstawienie 250 tysię- 
cy na przebudowę przystani w Gdyni 
i na Helu i w Jastarni odrzucono, W 
budżecie Ministerstwa Rolnictwa od- 
rzucono wniosek komisji o wstawie- 
nie specjalnej dotacji na skup i zale- 
„sienie nieużytków w sumie pół mil o- 
na złotych, przyjęto natomiast wnio- 

sek sen. Białego, o wstawienie takiej 
samej sumy, przeznaczonej na zale- 
sienie nieużytków oraz dwa inne 
wnioski sen. Białego o przyznanie 
100.000 złotych na oświatę pozaszkol- 
ną i 400 tysięcy na szkoły samorzą- 
dowe. Ogółem wydatki M nisterstwa 
Rolnictwa podwyższono o półtora 
miljona zł: W budżecie Ministerstwa 
Oświaty przyjęto wniosek sen. Kali- 
nowskiego o wstąwienie 150 tysięcy 
złotych na zjazdy międzynarodowe. 
Przyjęto wniosek sen. Kalinowskiego, 
ażeby wydatki*na popieranie twór- 
czości naukowej powiększono o pół 
miljona złotych, wreszcie przyjęto 
wniosek 6 wstawienie w związku z 
nową ustawą o zapewnieniu równo 
wagi budźetówej sumy 2.852,000 zio- 
tych na uposażenia. W ten sposób 
zwiększono wydatki Min. Oświaty o 
4.200.000 złotych. Wydatki M-stwa 
Reform Rolnych zwiększono o 136.000 
złotych. ; 

Z kolei Senat przegłosował ро- 
prawki zgłoszone do budżetu po stro- 
nie dochodów administracji oraz ро- 
prawki de działu przedsiębiorstw i 
działu monopoli. 

„Głosowanie nad ręzolucjami, 

Następnie Senat przeszedł do gło” 
sowania nad rezolucjami. Ogółem 
przegłasowano kiłkadziesiąt rezolucyj, 
przyjętych przez komisje Sznatu oraz 
zgłoszonych w czasie obrad plenum. 
Z ważniejszych uchwalonych rezolucyj 
należy wymienić rezolucję wzywającą 
rząd do przedłożenia poprawek do 
ustawy samorządowej wreszcie o 
przeprowadzeniu wyborów do rad 
gminnych i miejskich w Małopolsce. 

Dalej uchwałono rezolucję żąda. 
jącą obniżenia opłat od paszportów 
zagranicznych co najmniej do poło- 
wy, rezolucję, żądającą nowelizacji u: 
stawy o podatku dochodowym oraz 
ustawy o 10 proc. dodatku do po- 
datku w kierunku zniesienia tego do- 
datku przy podatku spadkowym, 
wreszcie rezolucję, żądającą noweli: 
zacji ustawy © podatku gruntowym 
celem zniesienia progresji i degresji. 

Przy budżecie Min. Sprawiedliwo- 
ści przyjęto rezolucję w sprawie abo- 
wiązku składania zaliczek przez o0- 

skarżyciela prywatnego przy wnosze- 
niu skargi oraz w sprawie ściągania, 
od skazanych kosztów utrzymania. 
ich w areszcie. Ponadto przyjęto re- 
zolucję domagającą się zniesienia u- 
stawy o nowych kredytach na po- 
mnożenie ilości sądów i prokuratorów. 

Pośród licznych rezolucji zgłoszo- 
nych do budżetu ministerstwa oświaty 
przyjęto między innemi rezolucję ko- 
misyjną wzywającą rząd, ażeby za- 
przestał zwijania szkół polskich na 
kresach. Nad rezolucją sen. Kopciń- 
skiego wzywającą rząd do cofnięcia 
rozporządzenia w sprawie nauczania 
religii w szkołach, głosowano imien- 
nie. Rezolucja ta upadła 46 przeciw 
17 przy trzech wstrzymujących się. 

Do budżetu Ministerstwa Pracy 
przyjęto rezolucję sen. Popowskiego, 
wzywającą rząd do znowelizowania 
przepisów © czasie pracy na podsta- 
wie zasad konwencji waszyngtońskiej 
(8-godzinny dzień i 46 godzinny ty- 
dzień) i norm, przyjętych przez inne 
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Poseł Patek w Charkowie. 
CHARKOW 12 Ill PAT. Dnia 11 bm. przybył tu poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Patek, witany na dworcu przez szefa protokułu pełnomocnika komisarjatu ludowego 
spraw zagranicznych, korpus konsularny i urzędników konsulatu generalnego. Min. 
Patek złożył wizytę pełnomocnikowi komisarjatu |udowego, który go potem rewizytował 
i zaprosił na obiad wydany na jego cześć. W obiedzie wzięll udział członkowie rady 
komisarzy ludowych Ukrainy, korpus konsularny i przedstawiciele prasy. Podczas ban- 
kietu pełnomocnik komisarjatu ludowego spraw zagran cznych, Schlichter w przemówie- 
niu powiłalnem podkreślił, że imię posł Patka jest zaszczytnie znane sferom rządzącym 
ZSSR. Min. Patek dziękował za zgotowane przyjęcie i wyraził pewność, że uda mu się 
wytężoną pracą doprowadzić do zupełnego porozumienia obu państw. 

Proces © morderstwa kapturowe, 
BERLIN 12 III PAT. W dniu wczorajszym przed tutejszym sądem przysięgłych 

rozpoczął się proces o morderstwo kapturowe. Na ławie oskarżonych zasiedli znani z 
poprzednich procesów: w Landbergu prof. Schultz, oraz sześcin innych oskarżonych. 
Akt oskarżenia zarzuca im zamordowanie w roku 1923 feldfebla  Wilsa. 
powszechne zainteresowanie. 

Proces budzi 

Choroba króla Alfonsa, 
PARYŻ 12 Ill PAT. <Echo de Paris» dowiaduje się z Madrytu: Według niecen- 

zurowanej wiadomości prywatnej stan zdrowia króla Alfonsa jest poważny. Król cierpi 
na zapalenie oskrzel! z pewnemi powiałaniami w płucach. Wśród Świty królewskiej pa- 
nuje podobno wieikie zaniepokojenie. 

Strajk w przemyśle włókienniczym. 
Pośrednictwo rządu. 

ŁÓDŹ, 12-111. PAT. Przybyli dzisiaj do Lodzi 5 Warszawy inspektor pracy Marjan 
Klott i naczelnik wydziału Ulanowski, wydelegowani przez Ministerstwo Pracy i O. Sp. 
dla zlikwidowania zatarga w przemyśle włókienniczym. Delegaci odbyli w mieszkaniu 
wojewody Jaszczołda konferencję, w której wziął również udział nowy wicewojewoda 
łódzki Lewicki, okręgowy inspektor pracy Wojtkiewicz, niektórzy przedstawiciele władz 
rządowych. Na późniejszą godzinę wyznaczona została z udziałem przedstawicieli wszyst- 
kich czterech związków przemysłowych konferencja, która odbędzie się w urzędzie wo- 
jewódzkim. 

Stanowisko przemysłowców. 

ŁÓDŹ, 12-111. PAT Po przyjeździe do Łodzi głównego inspektora pracy Klotta i 
naczelnika wydziału Ulanowskiego rozpoczęły się narady w sprawie zatargu w przemy- 

śle włókienniczym. Przedstawiciele rządu informowali się szczegółowo o stanowisku 
przemysłowców w obecnym zatargu. Przedstawiciele przemysłu oświadczyli, że sytuacja 
w przemyśle wbrew rozpowszechnionej opini jest bardzo trudna i że propozycje prze- 
mysłowców 
bardzo szczegółowym L 
nic takiego, co mogłoby wpłynąć na zmianę 

zakomunikowane robotnikom przed rozpoczęciem strajku były powzięte po 
i wszechstronnym rozważentu sprawy. Od tego czasu nie zaszło 

stanowiska przemysłowców. , 

Sytuacja w piątym dniu strajku. 

ŁÓDŹ, 12-1li. PAT. Dzisiaj w piątym dniu strajku w przemyśle włókienniczym 
położenie nie uległo zmianie. We fabrykach, które częściowo lub w całości pracowały 
wczeraj, praca odbywała się bez przerwy także i w dniu dzisiejszym. Wczorajsze wy- 
płaty w tabrykach odbywały się spokojnie i bez jakiegokolw'ek zajścia. Wśród pracow- 
ników biurowych ruch strajkowy jest bardzo słaby. W wielkim przemyśle pracownicy 
biurowi pracy nie porzucili. Co do sprawy strajku pracowników teatralnych należy za- 
znaczyć, że strajk nie ma nic wspólnego ze strajkiem w przemyśle włókienniczym. 
Strajk pracowników Teatru Miejskiego wybuchł z powodu odmowy dyrekcji Teatru 
udzielenia pracownikom 10 proc. podwyżki, którą otrzymali inni pracownicy miejscy. 
Dyrekcja teatru nadal zajłnuje stanowisko odmowne, wobec czego od 5 dni widowiska 
w teatrze miejskim są zawieszone, 

WYSPY AT A I OK O ORSAY AED ТЕРа TI O PORZECZEK PR WYRZEC 

Marynarka wojenna Niemiec w dobie obecnej. 
Odnowienie niemieckiej marynarki wo- 

jennej, bardzo uszczuplonej przez postanowie- 
nia Urattatu Wersalskiego, posuwa się obe- 
cnie szybko naprzód. Już w roku 1921 roz- 
poczęły Niemcy budowę krążownika, nazwa- 

nego <Emdenem» dla uczczenia tegoż imie: 

nia krążownika, k:óry się wsławił swemi 

śmiałemi ooeracjami na Oceanie Indyjskim. 
Obecnie «Emden» jest już gotowy, jak rów- 
nież kilka przeciwtorpedowców typu «Мб- 

we», Świeżo wykończonych i wciągniętych 

na listę jednostek czynnych. Są to okręty 6 
tonażu maksymalnie dozwolonym Niemcom 

przez Traktat Wersalski. Tak więc <Emden> 
wypiera 6.000 ton i posiada szybkość 29 mil 
morskich na godzinę (węzłów). Uzbrojenie 

jego stanowią osiem dział 150 mm. oraz 
t przeciwlotnicze, a także odpowiednie 

uzbrojenie torpedowe. <Mówe» o pojemno- 

ści 800 ton posiada znaczną szybkość oraz 
cztery działa 105 mm. Z powyższego widać, 

iż są to zupełnie nowoczesne jednostki o 

dużym rejonie pływania, wobec czego ich 

wartość bojowa jest wysoka. Dalsze trzy 
krążowniki oraz liczne przeciwtorpedowce 

tego typu są na ukończeniu, bądź w budo- 

wie. Na wiosnę 1929 roku, t. j. już za dwa 
lata będą Niemcy rozporządzały 4-ma nowe- 
mi krążownikami oraz 12-ma nowoczesnemi 
przeciwtorpedowcami. Tymczasem przerabia- 

ją modernizując swe stare pancerniki, które 

im w liczbie ośmiu pozostawił Traktat Wer- 
salski. Hozostale stare jednostki przeważnie 
Są używane do celów ćwiczebnych. Na krą 

żownikach naprzykład, pozostałych obecnie 
w liczbie siedmiu (prócz <Emdena») odby* 

wa się szkolenie personelu. Naogót zazua” 
czyć wypada, że wyszkolenie personelu w 

marynarce niemieckiej jest bardzo wysoko 
postawione. : 

Działa'ność floty w roku 1925 i 1926 
była ożywioną; poszczególne jednostki lub 
nawet eskadry odwiedzity kraje Szandynaw- 
ske, Hiszpanję, Wschodnie Indje oraz porty 
Południowej Ameryki. Kilka okrętów odby- 
ło, bądź też jeszcze znajduje się w szkolnej 
podróży naokóło świata. Tak więc np krą- 
żownik <Emden» rozpoczął 14.X1.1920 reku - 
swoją półtoraroczną podróż uaokoło Świata. 
Siatek pomiarowy <Meteor» o pojemności 
1150 ton znajduja się obecnie na wodach 
południoworatlantyckich, gdzie, znajdująca 
się па jego rokładzie, ekspodycja naukowa 
przeprowadza swe badania, obliczone na 
dwa lata. Inny znów okręt, krążownik ochro- 
ny rybołówstwa <Zieten» wykonał rajs na 
wody Oceanu Północnego i do. brzegów 
Murmanu, Pozatem prawie wszystkie więk- 
sze jednostki znajdowały się w podróżach 
zagranicznych — i to odległych. Rozumiejąc 

znaczenie pływania dla wyszkolenia 1 przy- 
zwyczajenia załóg do czynnej służby na mo- 
rzu — Parlament Rzeszy ucnwalił wysokie 
kredyty na. podróże i pływania szkolne. 
Wszystko to wskazuje na celową pracę Nie- 
miec nad odbudową swej świetnej ongiś 
marynarki. Świadczy o tem również budżet 
Niemieckiej Marynarki Wojennej na rok 
1926-27, wynoszący w wydatkach zwyczaj- 
nych 126,1 milj. mk. oraz nadzwyczajnych 
71,3 milj. mk, Czyli razem 191,4 milj. mk., 
t. j. około 424 i pół miljonów złotych. 

Aczkolwiek więc tlota wojenna Niemiec 
posiada obecnie przeważnie jednosiki p:ze- 
Sstarzałe, lecz szybko postępujące odnowienie 
ich w ratnach Traktatu Wersalskiego*) usu 
nie tę słabą stronę marynarki wojennej, a 

*) Traktat Wersalski pozwala w pew- 
nych terminach na zamianę starych jedno- 
stek na nowe. 

państwa europejskie, z któremi Polska 
musi konkurować na światowych ryn- 
kach zbytu. Przy tym budżecie przyjęto 
rezolucję sen. Średniawskiego o nie- 
stosowaniu przepisów ustawy o 8-go- 
dzinnym dniu do robót sezonowych, 
budowlanych i do robót wykonywa- 
nych osobiście przez rzemieślników. 
Wreszcie przyjęto rezolucję domaga- 
jącą się nowełizacji ustawy o Kasach 
Cherych, celem zabezpieczenia, aby 
świadczenia nie przekraczały możności 
finansowej płatnika. 

Na tem posiedzenie Senatu zam- 
knięto, następne w poniedziałek 14 
marca o godz. 10 rano. Na porządku 
dziennym głosowanie nad ustawą 
skarbową. 

wtenczas stanie się ona prawie równorzędną 
technicznie marynarce Sowietów, a najlepszą 
chyba w świecie pod względem wysżkolenia 
personelu. 

Dla z'lastrowania, jak duch militarysty- 
czny, a zarazem zamiłowanie do służby w 
marynarce wojennej są w Niemczech silne— 
niech dobitnie świadczy fakt, iż dobrowol- 
ny zaciąg do personelu marynarki, liczącego 
15.000 ludzi, na tyle był liczny, iż w rosu 
1926 uwzględniono zaledwie tylko 3,8 proc. 
podań wśrói zgłaszających się na szere- 
gowców. 

Przypuszczalnym, przynajmniej w  Ila- 
tach najbliższych, wrogiem Niemiec, prze- 
ciwko któremu użyłą zostanie tą młoda ma- 
rynarka będzie niechybnie Polska. Bowiem 
za słąbz są jeszcze Niemcy, by stawiać czoło 
innym sąsiadom. Zadaniem marynarki pojskiej 
będzie jeśli nie stawiać czoło w walnej Di- 
twie potędza Niemiec, a co gorsza ewentu- 
alnym połączonym siłom rosyjsko-niemiec- 
kim, to w każdym bądź razie paraliżować 
i krępować jej ruchy, niedopuszczając do 
przerwania naszych linij komunikacyjnych, 
chociażby najkrótszych: Szwecja — Gdynia, 
oraz do opanowania naszych portów i wy- 
brzeża. 

© tem, jaką winna być marynarka wo- 
jenna polska — w następaym artykule. 

Uwaga: Pan J. Borejko omawia szcze- 
gółowo marynarki wojenne Rosji i Niemiec 
w zeszycie grudniowym <Morza» z r. 1926, 
dokąd też wszystkich interesujących się tem 
zagadnieniem odsyłamy. 

B. Krzywiec. 

WNATZIECARZENONA ATC POOROKAWIESZEZ 

Z obrad Rady Kolejowej 
Onegdaj w lokalu Dyrekcji Kole- 

jowej odbylo się posiedzenie Rady 
Kolejowej. W obradach wspomnianej 
konferencji, prowadzonych przez pre- 
zesą Dyrekcji p. inż. Staszewskiego 
wzięli udział: v.-prezes inż, Niebiesz- 
czański, ośmiu naczelaików wydziałów 
„Dyrekcji Kolejowej, kilku naczelników 
eksploatacyjnych z linji, a mianowicie: 
Wilna, Białegostoku, Wołkowyska i 
Brześcia n/b przedstawiciel urz. wo- 
jewódzkiego poleskiego p. Łaniewski, 
Wileńskiego—inż. Sławiński, prezy- 
deat m. Wilna p. Bańkowski, pp. 
Miecz. Bohdanowicz, Gordon, przed- 
siawiciel Centrali spółek  rolniczo- 
handlowych Rewkowski, zw. kupców 
polskich w Wilnie i t. p. 

Podczas obrad omawiana była 
sprawa budowy linji kolejowej Dru- 
ja— Woropajewo — Oszmiana—Lida. 
W sprawie tej postanowiono wystą- 
pić do Ministerstwa z następującemi 
wnioskami: 1) o natychmiastowe roz. 
poczęcis budowy linji na przestrzeni 
Druja—Woropajewo; 2) o przepro- 
wadzenie w najbliższej przyszłości 
studjów w sprawie budowy linji na 
odcinku Woropajewo—Oszmiana; 3) 
wniosek o przeprowadzenie studjów 
w sprawie budowy drugiego toru na 
odcinku Wilno—Lida, 

Wniosek o przerobienie wąskoto- 
rowej linji Łyatupy—Nowoświęciany 
na szerokotorową drogę został .uchy- 
lony z racji braku potrzebnych krė- 
dytów. 

, Prócz wspomnianych spraw oma: 
miano sprawy taryfowe oraz wystą- 
piono z wnioskiem aby władże kolejo- 
we podstawiały wagony dla ładunku 
dychty i tektury bez kolejki oraz wy- 
znaczyły kolejność dla towarów prze- 
znaczonych na ekspor!: kolejność 
6-ta dla towarów obrobionych i 7-ma 
dla nieobrobionych. Obrady Rady ko- 
lejowej odbywają się dwarazy do roku. 

„O RL E i 
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-_ Tygodnie Społeczne „Odrodzenia. Obchód imienin 
Ideały społeczne mają tem-większe Marszałka Piłsudskiego w War- 

widoki ich realizacji, 
ludzi rozumiejących ' potrzebę wpro- 
wadzenia ich w życie. Społeczeństwa 

dzisiejsze dalekie są od idealu spo- 
łecznego i coraz częściej słyszymy 
głosy poszukujące silnych podstaw 
społecznych. Coraz częściej rozlega 
się wołanie o naprawę moralną spo- 
łeczeństwa jeśli chodzi o nasze—pol- 
skiego io rzucenie mu pod nogi 
granitowej podstawy etycznej, Bo tyl- 
ko drogą „Uczlowieczenia“ ludzi, zbli- 
ženia jednostki do idealu człowieka 
we właściwem tego słowa znaczeniu. 

Takie podniesienie człowieka na 
właściwy piedestał zdolna jest uczy- 

nić tylko nauka Chrystusowa—doktry- 
na Kościoła Katolickiego. Społeczeń- 
stwo polskie dzisiaj jest zamało kato- 

e z ducha, więcej tylko tradycyj- 
° 1 Z prawa inercji. Inteligencji ka- 

tolickiej, która wiedzialaby 8 аіаіс:еёо 
jest katolicką, znała dokładnie doktry- nę Kościoła i umiała w razie potrze- 
by jej skutecznie bronić nie mamy 
prawie zupełnie. A przecjeż inteligen- cja ma przewodzić ludowi, ona ma 
nadawać ton — całemu życiu społecz- 
nemu. Dziwić Się nie można, że źle 
się dzieje w całem społeczeństwie 
gdy inteligencja, elita nie ma stałych 
podstaw i wskazówek postępowania. 
„Katolicyzacja“ Społeczeństwa — sze- 
rzenie znajomości doktryny katolickiej, 
oświetlanie rozmaitych kwestji w 
oświetleniu katolickiem j pod kato- 
lickim kątem widzenia — skutecznie 
może zapobiec chorobom społecz- 
nym. 

Stowarzyszenie Młodz. Akad. „Odro- 
dzenie” — jako organizacja ideowa 
opierająca się na dwu podstawach — 
Kościele Katolickim i Narodzie — ce- 
lem szerzenia idei katolicyzmu w spo- łeczeństwie, a w pierwszym rzędzie 
wśród inteligencji naszej urządza od 
lat szeregu w Polsce „Katolickie Ty- 
godnie Społeczne*, oparte na fran- 
cuskim „Wzorze „Semaine * Sociale*. 
Tygodnie te mają wskazać społeczeń - 
stwu polskiemu potęgę katolicyzmu i 
przekoneć je, iż Polska winna być ka: 
tolicką nie tylko z tradycji i z imie- 
nia, lecz z glębokiego przekonania i 
ukochania tej idei. Stow. Mł. Akad. 
«Odrodzenie» w Wilnie w roku bie- 
żącym urządza lII katolicki Tydzień 

Społeczny. Dzięki udzielonemu — ро- 
parciu idei «Tygodni» przez Uniwer- 
sytet — odczyty odbywają się na Uni- 
wersytecie. „ W roku bieżącym <Ty- 
dzień» ma ideję przewodnią  «Katoli- 
cyzm a Polska» — odczyty mają za 
zadanie oświetlić tak ważne zagadnie- 
nie jakiem jest stosunek Katolicyzmu 
do Polski i odwrotnie. Niewątpliwie 
jest to zagadnienie tak olbrzymie, iż 
w ciągu jednego <Tygodnia» w ca- 
łości wyczerpać się nie da, jednak jest 
nadzieja, że przyszłe «Tygodnie» bę- 
dą stanowiły ciąg dalszy dzisiejszego 
zapoczątkowania. Tematy odczytów 
są nadzwyczaj ciekawe, np. «Zagad: 
nienie unji z kośc. prawosławnym w 
Polsce w dobie obecnej», <Etyka 
Chrystusa a etyka narodowa», «Kon- 
kordat i jego współczesne znaczenie», 
«Odrodzenie a nacjonalizm» i inne. 
Wstęp dla osób z poza Uniwersyte- 
tu za zaproszeniami, które można 
otrzymywać od dnia 11—14 marca 
codziennie w <Odrodzeniu» (ul. Ś-to 
Jańska 12—2) godz. 51/,>—61/3 wiecz. 
Wstęp dla młodzieży szkolnej i aka- 
demików bez zaproszeń. Po każdym 
odczycie odbywa się dyskusja. Zar 
rząd Stow. Mł. Akad, . <Odrodzenie» 
U. Ś. B. nie wątpi, iż urządzając «Ty- 
godnie Społeczne» na Uniwersytecie 
daje dobrą sposobność „dla inteligen- 
cji pogłębienia w sobie światopoglądu 

Katolickiego przez systematyczne u- 
częszczanie na odczyty «Tygodnia» i 
jednocześnie przyczynia się do zreali- 
zowania pięknej myśli jednego z wiel- 
kich Papieży — «Polonia semper fide- 
lis» — lecz nie z imienia tylko a z 
czynu. L P. 

2 SĄDÓW. 
Sesje wyjazdowe sądów Wiień- 

skich. * 
W okresie od 10—23 bm. s okręgo” 

wy w Wilnie w trybie sani ee 
znąwać będzie na sesji wyjazdowej w Wi 
lejce pow. szereg spraw karnych. Od 10 — 
16 bm. sądzić będzie sędzia p. Strzałko, a 
od 16—23 sędzia p. Jundziłł. 

Sąd apelacyjny w Wilnie 
17—24 bm. obradować będzie na sesji wy- 
jazdowej w Pińsku. Do rozpoznania wyzna 
czono 72 sprawy. Skład sądu stanowią sę- 
ać Dmochowski, Songajło i Eydrygie- 

z. 

im więcej jest 

w okresie od firmy Hanryk 

szawie. 
Obchód imienin Marszałka J. Pił- 

sudskiego w roku bieżącym będzie 
miał charakter uroczysty 

W. programie uroczystości komitet 
organizacyjny przewiduje: 

1) uroczyste przedstawienie w 
operze, gdzie zostanie wystawiona 
opera „Gianni Schicchi*, balet «Ku- 
pała» i divertissemient baletowe. 

Przedstawienie w teatrze Wielkim 
zgromadzi liczne grono osób ze 
świata politycznego i dyplomatyczne- 
go, rządu i przedstawicieli organizacji 
społecznych. 

Przewidywane jest przybycie do 
teatru. p. Prezydenta i Marszałka Pił- 
sudskiego. 

W teatrach zostaną wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia. 

2) Przedstawienie dla żołnierzy 
garnizonu warszawskiego w teatrze 
Narodowym o godz. 16-ej; 

3) przedstawienie dla dzięci w te- 
atrze Letnim; 3 

4) dnia 18 bm. uroczysty capstrz 
orkiestr wojskowych, ž M 

Dnia 19 bm. o godz, 9 m. 30 
odbędzie się w Kościele garnizono- 
wym przy ul. Długiej — uroczysta 
msza celebrowana przez ks. biskupa 
polowego Galla, 

Od godz 14—19 odbędą się przed- 
stawienia dla żołnierzy w największych 
kino-teatrach warszawskich, poprze- 
dzone okolicznościowemi przemówie- 
niami, 

O godz. 15 m. 30 odbędzie się 
uroczysta akademja w Fi harmonji, 
wieczorem © godz. 23 ciej, pod pro- 
tektoratem pani Prezydentowej Mo- 
ścickiej — koncert-raut, organizowany 
przez „komitet pań* w salach Ra- 
tusza. 

W nocy dnia 18 ji: rankiem 19 
bm. przybędą do Warszawy z różnych 
stron Polski oddziały Związku. strze- 
leckiego, które wezmą udział w га- 
wodach marszowych, organizowanych 
dorocznie na przestrzeni Sulejówek— 
Warszawa. 

w tym czasie przybędą również 
kompanje Związku strzeleckiego, ma* 
szerujące pieszo z Grodna, Kielc i 
innych miejscowości, celem złożenia 
panu Marszałkowi życzeń imienino- 
wych i adresów prowincjonalny: 
związków i organizacji społecznych, (pb 

Marsz Kraków—Warszawa— 
Sulejówek. 

KRAKÓW, 12—1li. Pat. Ku ucz- 
czeniu imienin marszałka Piłsudskie- 
go zorganizował klub związku strze- 
leckiego w Krakowie marsz „Kraków 
—warszawa—Sulejówek* м ргтут 
rynsztunku bojowym. Trasa wynosi 
360 km. Dzisiaj o godz. 7-ej rano 
odprawiono mszę świętą w kościele 
OO. Franciszkanów, poczem o godz. 
9-ej nastąpił odmarsz drużyny z przed 
gmachu komendy krakowskiezoizwią- 
zku Strzelechi:go. Dnia 19 marza ma 
drużyna przybyć do Sułejówka i zło- 
żyć tam p. Marszałkowi w imieniu 
strzelców obozu «rakowskiego ży- 
czenia i wręczyć adres imieninowy. 

2 

Nowości wydawnicze. 
— Jan Hopko: <Wiązka rymów». Str. 

29. Wilno. 1927, 8 = ж 
— Władysław Tarnawski: <Z Angiji 

współczesnej». Str. 459. Lwów. Wydawnic- 
two Nar. im. Ossolińskich, 1927, 

Jest to pięć szkiców pisanych z grun- 
towną znajomością rzeczy i nader interesu- 
jąco. Traktują one o charakierze Anglików, 
o angielskiej belletrystyce współczesnej itp. 
Bardzo ciekawy jest zarys zatytułowany: 
<Kwestja żydowska w Anglji». 

EIERENIOEKOWFETSPCERC ZE ROTYCAKONCOSOWIW 

NADESŁANE 

Zmylił trop pościgu. 
Policja szukała dłuższy czas pew- 

nej osoby bez skutku, rysopis był: 
1.70 cm. wysoki, twarz owalna, łysy, 
Pewien agent policyjny wypośrodko- 
wał, że osoba podobna na którą ry. 
sopis zgadzał się, za wyjątkiem tego 
że miała silny włos, przekroczyła sta- 
cję graniczną. 

Po przeprowadzeniu dochodzeń 
okazało się, że poszukiwany aby zmy- 
lić trop pościgu policji używał środka 
na porost włosów „MIA“ wyrobu 

Żak, za pomocą które- 
go w krótkim czasie dostał bujną 
czuprynę i tak uszedł przed ręką spra- 
wiedliwości. 

  

Zakład Krawiecki 

  
ul. Garbarska 1 — 

Na nadchodzący sezon wiosenny i letni poleca Świeżo 
otrzymane materiały wyrobów krajowych i zagranicznych. 

A. ŽMUJDZINA 
25, tel. 1029. ; 
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Wśród kompozycyj malarskich pa- 

ni Anny Romerowej jest jedna, owia- 
na głębokim sentymentem dobrze, 

ach, jakże dobrze nam znanej ideo- 
logji... Na obrazku widzimy część 
wnętrza jakiejś sali staroświeckiego 

dworu wiejskiego. Tuż zaraz na 

pierwszym planie wielki komin sięga- 
jący majestatycznym, stylowym oka- 
pem niemal pod pułap. Przed komi* 

nem z dogasającym ogniem kilku po- 
łan stei stary, staroświecki, zszarga- 

ny a wielkopański fotel. Tylko to a 
więcej nic. Przypatrziny się bliżej. Na 

okapie komina ujrzymy delikatnie za- 
znaczony, w płaskorzeźbie, herb ro- 

dowy a nad nim na winącej się wstę- 

dze użyte jako dewiza słowa Mac- 
Mahona wyrzeczone do adjutanta na- 
czelnego wodza sił zbrojnych angiel: - 

skich przysłanego z zapytaniem czy 

zdoła utrzymać się w zdobytym for- 

cie głównym Sewastopola: 
— Jy suis et j'y restej Jestem 

tu—i pozostanę! 

Komentarze dla nas, ludzi tutej- 
szych, najzupełniej zbyteczne. My ta- 

ki obrazek, z całą jego symboliką za- 

konspirowaną, w lot odczytujemy: 

oczyma—i sercem. A dziś—wpatruje- 

my się weń jak w jakiś miraż omglo- 
ny wielką dalą.. Czy to może tylko 
oczy zaszły nam znienacka jakąś łza- 

wą mgłą? 

% 

Marja Rodziewiczówna—a któż w 

Polsce nie zna tego imienia i nazwi- 

skal — urodziła się w pamiętnym na 

zawsze, powstaniowym roku 1863-cim 

pod dachem dworu wiejskiego w Gro- 

dzieńskich stronach, w Kobryńskiem. 

Przyszła na świat w atmosferze ideo- 
* logji.. obrazka Anny Romerowej; w 

tej atmosferze wychowała się, w niej 

chwyciła się „pracy u podstaw*, z 

niej, z tej ideologji o wielkich trady- 

cjach a mocnej jak wiara święta, wy» 

sypało się kwiatami wszystko, co kie* 

dy napisała; pod znakiem tej ideolo- 

gii stał trud całego jej życia... 

Jakaż to była ideologja? Jaki to 

był, aby się tak wyrazić: kanon życia, 

co obowiązywał tudzi tutejszych ze 

sfery ziemiańskiej przez tyle, tyle 
lat... od ogłoszenia Murawjewowskiego 

t. zw, ukazu grudniowego po rok 

1905-ty gdy zniesiony został i ziem- 

ski stan posiadania mógł znowu 

przechodzić z polskich rąk w polskie 

ręce. 
Imperatywem tym moralnym, pra 

wem niepisanem a mocniejszem i 

groźniejszem niż wszystkie kodeksy 

był nakaz i obowiązek: trzymania się 

ziemi, swego, polskiego stanu posia- 

dania w kraju — pazurami i dziobem. 
Rób wszystko, dręcz się i haruj, wy- 
kręcaj się jak piskorz wśród wysoko- 

procentowych długów, łataj dachy, 

oddawaj majątek „na odrobotek*,żżw 

ostateczności las przedawaj, kurcz się, 

zaciągaj pożyczkę w Banku Ziem- 

| skim, rób, słowem, co chcesz, byle- 

   

byś z rąk majątku nie puścił. Bo 

wiesz! Gdy puścisz to... przepadł. 

Może kupić tylko i jedynie: albo rząd 

albo Rosjanin i to rdzenny, w kórym 

by nie było, np. po kądzieli, ani krzty 

„polškawo proischoždienja“. Može ty, 

bracie, dobrze wyjdziesz na tranzakcji. 

Bal Możesz złoty źrobić interes—ale 

waral Ty zyskasz, ale ciężką siralę 

poniesie sprawa narodowa. A to 

  

Wrażenia muzyczne. 
4-ty wieczór kameralny. 

Według planu, ułożonego na cały 

sezon zimowy, czwarty wieczór ka- 

meralny profesorów Konserwatorjum, 
wspólny z kwartetem im. Stanisława 
Moniuszki, poświęcony był Beetho- 
venowi, którego setna rocznica zgo* 

nu przypada w dniu 26-g0 marca r.b. 

Z dzieł, tym razem wykonanych, 
tylko sonata skrzypcowo-fortepianowa 
op. 47 t. zw. „Kreutzerowska" nale- 
ży do arcydzieł w których rozwój 
potężnej indywidualności twórcy już 

się w całej sile przedstawia, albowiem 

trio op. 1. (Es-dur), napisane zupeł- 

nie jeszcze pod wpływem Mozarta i 

Haydna, w niczem nie zapowiada 

późniejszego tytana w twórczości mu' 
zyki wszęchświatowej, a kwartet op. 
18 (B-dur) zaledwie chwilami, najwię- 
cej w „scherzo*, wykazuje przeblys 

| ki właściwej Beethovenowi oryginal- 
ności. 

Najbardziej chwalebnie wykonany 
był kwartet, z uwzględnieniem stylu 
tej klasycznie prostej w niezwykle 
proporcjonalnych linjach zbudowanej, 
a tak wymownej w pięknych zwro- 
tach melodyjnych i przezroczystych 

| harmonjach kompozycji. 
Partję fortepjanową w trio ode- 

| grała prof. Pliszko-Ranuszewiczowa, 

“ 

wielka świętość! Stokroć, tysiąckroć 

większa niż wszystkie twoje osobiste 

„interesy*, niż ty sam, twoja rodzina, 

twój siwy łeb lub niemowlęctwo two- 

ich wnuków. ` 
Ależ 10 сха!1ейз!мо! To przecie 

nie wytrzymuje elementarnej kalku- 

lacji: przymierać z głodu i siwieć od 
zmartwień i kłopotów jakby... na wo- 

rze złotal Majątek krocie wart... 
Sprzedaj — będziesz do końca życia 

mieć zamożność nic ciebie nie kosz- 

tującą. Niemiec, Anglik, Francuz nie 

zrozumie tej polskiej sentymentalnej 
demencji.    

Nie śniło się nikomu słuchać ta- 
kich,.. syrenich głosów. A gdy kto, 
bywało, nadstawił ucha, temu się u- 

szy gruntownie zatykało. Zresztą rzad- 

ki to, bardzo rzadki był wypadek albo 

konieczności stosowania środków... 
zapobiegawczych ałbo sprzeniewierze- 
nia się patrjotycznej, narodowej, do- 

gmatycznej ideologji. Trzymać się o" 
burącz ziemi!--było to hasło tak, da: 

libóg, proste i nie ulegające nawet dy- 
skusji jak np. nie zabijaj, nie kradnij. 

Ugruntowywał tę ideologję: głębo- 
ki, ogromnie żywy i cudny posiada- 

jący urok—senżyment, Wartość real- 

na „zagonu dziadów i pradziadėw“ 
nie wchodziła w grę i rachubę. Ko- 
chano 6w „zagon“ wprost namiętnie 
—bez względu na to: czy pszeniczny 
to był najpiękniejszy grunt, czy gry= 

kę tylko rodził i jałowce. 

I w rygorze nietykalności ziemi 
dziadów i pradziadów tudzież we 

wręcz fanatycznej miłości dla niej wy- 

rastało kołejno pokolenie za pokole- 

niem. Jak w Szwajcarji dziecko trzy- 

letnie nie stąpi na łąkę sąsiada, bo 

karność tę wyrobiły z pokolenia w 

pokolenie drakońskie kary i... święcie 
przestrzegana tradycja, tak nasz dwór 

wiejski, aby siętak wyrazić, oddychał 

przywiązaniem do ziemi tak, jak czło- 

wiek, który nie czuje przecie że od- 

dycha. Inaczej nie mogło być. 
Był też drugi jeszcze pogląd do. 

gmatyczny, przenikający aż do pod. 

świadomości wskroś sferę ziemiańską 
całą, ten mianowicie, że każdy, kto 
Na; ziemi siedzi, lub w ziemskiej urodził 
się posiadłości ojców swoich i dzia- 
dów, musi w grób się położyć tam» 

gdzie stała jego kolebka. Zupełnego 
oderwania się od ziemi... szukania 
doli gdzieindziej... możliwości wyjścia 
z ziemiańskiego stanu — wprost nie 
wyobrażano sobie. Wydzielano synom 

z latyfundjów majątki lub folwarki, z 

folwarków zaścianki; córki wyposaża- 
no ziemią, 

Szlachcic-karmazyn, choćby z ksią” 

mie zawsze się dostatecznie z tem ra- 
chując, że współwykonawcy mają 
równorzędne znaczenie w zespole. 

Jeszcze bardziej to się ujawniło w 
wykonaniu sonaty wspólnie z pref. 
Sołomonowem. «Tutaj pianistka ujęła 
swą partię nadto po wirtuozowsku, 
grając nawet, wbrew ogólnie przyję- 
temu zwyczajowi w muzyce kameral- 
nej, z pamięci, jak solo fortepjanowe, 
co się też niemało, przyczyniło do 
zaniepokojenia w* ciągu pierwszego 
„presto”, kiedy na skrzypcach było 
małe niepowodzenie ze struną i omało 
nie doszło do przerwania gry. Poco 
takie, zupełnie zbyteczne, narażanie 
siebie i partnera na niepokojące nie- 
spodzianki? + W bardzo wielu epizo- 
dach sonata była zupełnie dobrze 
wykonana, lecz brakło jej jednolitoś- 
2 z wyżej wyszczególnionych powo- 

w, 

Widma. 

Towarzystwo śpiewacze „Lutnia*, 
przyczyniając się, w miarę środków 
rozporządzalnych, do zaznajamiania 
naszej publiczności z dziełami chóral- 
nemi, wykonało na poranku niedziel- 
nym „Widma* St. Moniuszki, sceny 
liryczne z poematu „Dziady* Ad. 
Mickiewicza. Wielka szkoda, że brak 
większej ilości wykonawców zmuszał 
do niektórych opuszczeń w pięknej 
partyturze. Jeszcze, może, więcej się 
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RODZIEWICZÓWNA. 
żęcego rodu, dzielił z prostym chło- 

pem gorące, namiętne przywiązanie do 

ziemi i gotów był skoczyć nie go+ 

Tej niż chłop do oczu każdemu, kto* 

by usiłował mu ją odebrać, Tylko wię« 
cej było w  szlachcicu-ziemianinie 
sentymentu niż w chłopie-ziemianinie: 

Wrośli byli obaj w ziemię... jak te 
dęby rosochate na miedzy pod lasem. 
Tylko, że chłop czuł głównie w tej 
swojej (od niedawna) ziemi jeno gle- 
bę karmicielkę, zaś szlachcic-ziemianin 

czuł w niej jeszcze prochy dziadów i 
pradziadów. 

* 

W 18894ут ogłosił „Kurjer War- 
szawski* konkurs na powieść. Otrzy- 
mała pierwszą nagrodę powieść cał- 

kiem nieznanej autorki i od razu zro- 

biła furorę. Był to «Dewajtis» Ro- 

dziewiczówny. ` 

Kto jej nie zna, tej powieści? Kto 
nie przypomni sobie wzruszeń zazna- 
wanych przy jej czytaniu za młodu? 

Co było w «Dewajtisie», w posta- 
ci Czertwana zrośniętego z ziemią, 

jak ów dąb żmudzki przeogromny? 
Był— mocny, bardzo mocny wyraz tej 

właśnie ideołogji, o której mówiliśmy 
przed chwilą. 

I w dodatku szły po całej powieś- 
ci przedziwne blaski chwytającej za 
serce, ściskającej gardło, zwilžającej 
promieniejące oczy zakonspirowanej 

symboliki. Niewolno było pisać: Oj- 
czyzna? Pisało się: ziemia. Każdy ro- 
zumiał, dziecko rozumiało. 

l od tej daty, od daty,«Dewajtisa» 
w czterdziestu odmianach czterdziestu 
co najmniej powieści Rodziewiczówny 

szła na wszystkie polskie ziemie: na- 

Sza, tutejsza ideologja ziemiańska. 
Padała na nie jak ożywcza rosa. A 
dopieroż u nas tu, w tym krajul 

Rodziewiczówna nie moralizuje, nie 
filozofuje, nie przekonywa, Oaa—wzru- 

sza. W powieściach Rodziewiczów- 
ny niema tej, co w powieściach Orzesz- 
kowej obowiązującej, nieodzownej za- 

prawy socjologicznej. Rodziewiczówna 
jest tylko patrjotyczna ściśle na 

modlę p powstaniową. To jej wystar- 

cza. Żadnej ona obocznej nie załatwia 
roboty. 

Rodziewiczówny obywatelska dzia- 
łalność (pisarskie dzieł» może przecie 
aż nadto być obywatelskim czynem!) 
jest prosta, jasna, nieskomplikowana. 

Wywołuje przed oczy czytelnika ide- 

ały obywatelskiej cnoty i patrjotyzmu, 

wzrusza niemi i znakomicie pizygo* 

towuje grunt do ich—naśladowania. 
Jest powieść Rodziewiczówny za- 

tytułowana «Byli i będą». Mógłby 

to być wspólny tytuł dła wszystkich 

belletrystycznych utworów autorki 
<Dewajtisa>, -„Strasznego dziadunia*, 
„Szarego prochu", „Frywdy*, jednej . 

z najpiękniejszych powieści Rodzie- 

wiczówny, „Błękitnych*  „Rupieci“, 
„Lata leśnych ludzi”, „Kwiatu lotosu* 
etc. etc. jak się tam one wszystkie 
zwą. Byli i będą! 

W starym, wiejskim dworze, na 
pradziadowskim kominie, możnaby — 

jak na obrazku Anny Romerowej—na 

wstędze pod herbem rodowym wy- 

pisać te trzy wyrazy z karty tytulo- 
wej powieści Rodziewiczówny. 

Jest też Rodziewiczówna na swój 
sposób „emancypantką*. Wysoko o 
kobiecie trzyma. Sporo u nas popow- 

staniowych i _ pouwłaszczeniowych 

odczuwało brak orkiestry, tak ważne- 
go czynnika ilustracyjnego, niemożli- 
wego do zastąpienia przez fortepjan 
i fisharmonję. Przyjmując wszakże te 
nie dające się uniknąć niedobory, 
trzeba przyznać, że znać było staran- 
ne przygotowanie pod kierunkiem p. 
J. Leśniewskiego. Chór śpiewał dość 
czysto i pewno nawet w bardziej po- 
lifonicznie utrzymanych _ ustępach. 
Uznania się nałeży p. Z. Plejewskiej- 
Monkiewiczowej za muzykaine ujęcie 
lirycznych śpiewów sołowych. Pięk- 
nym głosem i z wyrazem Śpiewał p. 
S. Benoni. Tak pracowicie przygoto- 
"wane i pomyślnie wykonane liczne 
fragmenty z „Widm* wzbudzały szcze- 
ry żal, żeśmy nie mogli usłyszeć, w 
pelnej obsadzie i w całości, tak pięk: 
nego dzieła. 

Wałerjan Bierdiajew, 

Na zaproszenie ' Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego, dzialal- 
ność którego jest zupełnie skrępowa- 
na brakiem własnej sali |koncertowej 
i całkowicie uzależniona od możności 
znalezienia, przygodnie tylko na po- 
szczególne koncerty, odpowiedniego 
pomieszczenia, wystąpił .. gościnnie 
znakomity i bardzo tutaj ceniony ka- 
pelmistrz Walerjan Bierdiajew, jako 
dyrygant symfonicznego koncertu na 
niedzielnym poranku, urządzenym — 

` 
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PTIUTDEZWEPOW EZ POPRZEDZA SOZWREOETTZA ИО 

(Cz. J.) P. Ludwik Abramowicz, do któ- 
rego logicznego i pozytywnego sposobu my 
ślenia przywykliśmy, uczynił mi w ostatnim 
swoim «Przeglądzie Wileńskim» niezasłużo- 
ną wymówką. 

Pisałem informacyjnie w <Słowie», że 
Zarząd Komitetu Budowy pomnika Mickie- 
wicza czeka na to, co powie o nagrodzonych 

projektach konkursowych <opinja całej Pol- 
ski». Tego tylko brakowałol—woła p. Abra- 

mowicz. Wilno nawet nie ma, jak się okazu- 
je, prawa ozdabiać swych placów takiemi 
pomnikami, jakie uzna za najbardziej odpo- 
wiednie lecz musi czekać na łaskawą apro- 
batę Warszawy, Krakowa, Poznania! 

Takie «czekanie» nazywa p. Abramo- 
wicz... gorliwością wszechpolską. 

Tymczasem, żadnej w tem niema gorli- 
wości. Jest najelementarniejsza kurtuazja. 
Niechże p. Abramowicz nie zapomina, że na 
pomnik Mickiewicza w Wilnie składa się 
cała Polska. Niechże ma w zamian za to 
choćby tylko możność wypowiedzenia swo- 
jej opinjł. Kto daje pieniądze, ten mz šwię- 
te prawo zabierać głos w sprawie: co za te 
pieniądze będzie uczynione, a, jak w tym 
wypadku, rzeczą jest chyba sprawiedliwą aby 
opinja jego była wysłuchana. 

P. Abramowicz uniósł się — i nie ma 
racji. 

DYSZA ERAE RZA RZE ACT SIR ACZ OOKARA RAWKI 
mężczyzn... zachwiało się, Zniedołęż- 
niało, jak to mówią, głowy potraciło. 
Gdy się coś podobnego zdarzy w ro- 
dzinie, powinna na jej czele stanąć— 
kobieta, powinna ująć w swoje rze- 
komo „słabe”. ręce cugle fortuny oso- 
bliwie ziemskiej, tej świętości nad 
šwietošciami. Ona sama, Marja Ro- 
dziewiczówna, tak a nie inaczej po- 
stąpiła. Majątek rodowy Hruszowę 
wzięła we własne ręce w chwili na- 
der krytycznej i—nie dała upaść pla- 
cówce polskiego stanu posiadania. 

Wszelako dla powieściowej pro- 
pagandy: tężyzny, wielkich ideałów, 
szlachetności w parze z pięknością 
wszelką—nie tędy droga!  Rodziewi- 
czówna nie maluje przykładowych 
wizerunków: kobiet obywatelek. Nie 
biczuje też niemiłosiernie mężczyzn 

niedołęgów ani też nie stawia ich, mar- 

nych i podłych, pod pręgierz jak np. Za- 
polska. Nie. Rodziewiczównie wyśnił 
się tylko pewien, dość ściśle określo- 

ny ideał mężczyzny—j w nieskcńczo- 
nych malowała go i maluje  warjan- 
tach. Jest to mężczyzna: dzielny, szla- 
chetny, okazały i piękny. Mężczyzna— 
jakby to się wyrazić?—z pióropuszem. 

Po za tem lubuje się Rodzięwi- 

czówna w szerokim geście, pięknie 
utoczonym frazesie i w sytuacji moc- 

no napiętej. Nie gardzi stylem i uję- 
ciem melłodramatycznem. Nie zbywa 

jej na sile i impecie. Popularność 
każdego jej utworu zapewniona. 

Zasluga  ebywatelska į Rodziewi- 
czówny — duża. Słusznie i sprawiedli- 

wie należała się jej od społeczeństwa, 

оа narodu, od państwa owacja jubi- 
leuszowa na niepowszednią skalę, co 
właśnie ma miejsce w dniu  dzisiej- 
szym, w stołecznej Warszawie. Jeżeli 
z punktu widzenia pisarskiego artyz- 
mu mogą być dziś zdania różne, co 
do faktury i stylu niektórych utwo- 
rów Rodziewiczówny, pisanych w do- 
bie panowania innych upodobań niż 
w czasach obecnych, powojennych, 

to przed treścią wewnętrzną jej po- 
wieści, których się rozeszły setki ty» 

sięcy egzemplarzy, to wobec ich za- 

łożenia ideowego, tudzież niezłomno- 
ści ich ideologji zawsze cbywatelskiej 

i patrjotycznej, szlachetnej i górnej — 

z respektem pochyli sięj każde czoło. 

Co też i my w dzisiejszym  pięk- 

nym dniu jubileuszowym ze szczerem 

i serdecznem wzruszeniem czynimy. 

Czesław Jankowski. 

tym razem—w sali kino-teatru 
lios“. | 

Konieczność podzielenia czasu mię- 
dzy różne koncerty, które się odby- 
wały jednocześnie, pozwoliła usłyszeć 
tylko bardzo nastrojowo wykonaną 
ostatnią część symfonji „patetycznej* 
Czajkowskiego, wzbudzając szczery 
żal, że się nie usłyszało części poprze- 
dzających tego—bądź co bądź—nie- 
pospolitego dzieła, będącego przytem 
jednym z popisowych utworów w re- 
pertuarze wielce utalentowanego dyry* 
genta. ‚ 

Szczerą wdzięczność zdobył so- 
bie Bierdiajew  prześlicznem wydoby- 
ciem na jaw wszelkich ukrytych pięk- 
ności, tak jeszcze mało spopularyzo- 
wanej, a z każdym razem ponownego 
słuchania coraz więcej się podobającej 
<Rapsodji litewskiej» Miecz. Karło-, 
wicza. Wielką krzywdę wyrządza się 
tej niezmiernie subtelnej orkiestracji, 
przeważnie w mglistych barwach, pełe 
nych swoistego uroku, usposabiają- 
cego do marzycielstwa, gdy się to 
dzieło grywa na estradzie ogrodowej; 
najpiękniejsze epizody giną bezpo- 
wrotnie i całość nie sprawia wrażenia 
a nawet się dłuży. Trzeba przyjąć za 
niezłomną zasadę—=wykonywania po- 
dobnie delikatnych w kolorycie instru- 
mentacyjnym utworów wyłącznie w 
salach koncertowych, 

Jakby  mieniący słę wszelkiemi” 

„He- 

ECHA KRAJOWE 

  

KRZYWICZE. 
— O przystanek kolejowy. 

Miasteczko Krzywicze pow. wilejskie- 
go, liczące kilka tysięcy mieszkańców 
i mieszczące w sobie ca: szereg U- 
rzędów i instytucji społecznych poło- 
żone jest o osiem kilometrów od 
stacji kolejowej tej samej nazwy. Kto 
zna stan dróg naszych, zwłaszcza w 
porze wiosennej i jesennej temu łatwo 
zrozumieć jaką niewygodę stanowi 
taka odłegłość miasta od stacji. Nic 
więc dziwnego, że poczta dochodzi 
zaledwie trzy razy w tygodniu. 

Jednocześnie z tem, tor linji kole- 
jowej przechodzi w odległości pół 
kilometra od miaste.zka. Dało to a- 
sumpt ludności zorganizować zbio- 
rową petycję, podpisaną przez wszyst- 
kich mieszkańców, do dyrekcji kolei 
o przeniesienie stacji względnie. o 
zorganizowanie przystanku. Petycja 
ta została bez odpowiedzi, wobec 
czego wysłano drugą do ministerstwa, 
które zwróciło się do dyrekcji o opi- 
„nję w tej sprawie. : 

d września r. ub. sprawa leżała 
pod suknem i dopiero niedawno dy- 
rekcja kolejowa zaproponowała gmi- 
nie wybudowanie budynku  stacyjne- 
go oraz wzięcie na siebie wszystkich 
kosztów utrzymania personelu aż do 
czasu rentowności przystanku. Zazna- 

m. tę samą sztukę wystawiono dla 
młodzieży gimnazjalnej. 

Smutne tylko to, że społeczeństwo 
wilejskie dość obojętnie się zachowało, 

i mała Sala Domu Ludowego, miała 
duże luki. A przecież i cel godziwy i 
miłe spędzenie wieczoru powinny po- 
ciągnąć szersze rnasy. Pomimo to 
nasza sympatyczna i  niestrudzona 
drużyna, nie zrażając się, wyjeżdża 
na gościnne występy do pobliskich 
miast Kurzeńca, Dołginowa i Kraśne- 
go. Wyjazdy te odbywać się będą w 
święta aby szkolnictwo nic na tem 
nie ucierpiało. J 

DAMUCIE, p Święciański. 
— Zebranie organizacyjne stra- 

ży ogniowej. W dniu trzeciego b. 
m. w jednej z największych wsi pow. 
więciańskiego, jaką są Damucie od- 

było się zebranie organizacyjne stra- 
ży ogniowej ochotniczej. Ostatecznie 
uchwalono zorganizować straż, któ- 
rej działalność rozciągnie się na wieś 
Damucie oraz sąsiednie: Maślanki, 
Czopaniszki, Bieliszki, Traszczaniszki, 
i zaścianki:  Nieżeliszki, Górne i 
Bohdaniszki. 

Do zarządu straży wybrano: jako 
prezesa—p. Piotra Korniłowicza, za- 
stępcę—p. Mieczysława Jakubowicza 
i sekretarza—p. józefa Maścianicę. 

czyć należy, że z momentem przenie« 
sienia stacji wszyscy mieszkańcy Krzy- 
wicz, jak i okołic momentalnie zacz- 
ną korzystać, w razie potrzeby, z W 
przystanku położonego przecież znacz: 
nie bliżej niż stacja. Niezależnie od 
tego Dołhinów, korzystający obecnie 
ze stacji Budsław (odległej о 18 
klm) jeździć będzie przez przystanek 
Krzywicze odległy o 13 klm, Reasu- 
mując to wszystko dziwić się należy, 
że dyrekcja kolejowa dla powodów 
nikomu nieznanych odwleka sprawę 
przeniesienia stacji. х ; 

Prócz tego wysuwana jest przez 
ludność: Krzywicz sprawa przemiano- 
wania st. Krzywicze na  Kniahinin, 
gdyż na tym tle powstają ciągle nie- 
porozumienia na poczcie. Listy adre- 
sowane do miasteczka trafiają na 
stację i vice-versa. 

BARANOWICZE. 

— (o) Elektryfikacja miasta. Ma- 
gistrat m. Baranowicz zadecydował 
wybudować własną elektrownię oraz 
przeprowadzić sieć i zwrócił się do 
Min. Robót Publicznych o udzielenie 
mu odpowiedniego uprawnienia na 
wytwarzanie i rozdział energji elektrycz- 
nej. Roboty, związane z opracowa- 
niem projektu technicznego już roz- 
poczęto. 

WILEJKA pow. 
— Kółko dramatyczne „Lut- 

nia'. Przed kilku miesiącami zawią- 
zało się u nas Kółko dramatyczne 
„Lutnia* składające się przeważnie z 

sił > szkół powszech- 
nych. 

P. Inspektor Płomiński niestrudzo- 
ny działacz społeczny, który, pomimo 
ciężkiej pracy inspektorskiej, znajdzie 
zawsze chwilkę czasu, aby ją użyć na 
przysporzenie grosza na cele kultu- 
ralno-oświatowe, stanął na czele wy* 
żej wymienionego Kółka dramatycz- 
nego. 

Dnia 6 b. m. wystawiono w „Do- 
mu Ludowym, „Chatę za wsią”, Kra- 
szewskiego. Nie potrzeba dodawać, 
że wystawienie tej malowniczej sztuki, 
było połączone z wielkiemi trudno- 
ściami i kosztami, Same kostjumy dla 
25 osób (pomimo, że role dublowa- 
ne) do tego odpowiednie dekoracje, 
stanowiły osama rubrykę w wydat- 
kach. Ale dla chcącego niema nic 
trudnego. Przedstawienie pod wzglę- 
dem gry wypadło bez zarzutu, cicha 
i potulna Matruna, ognista Aza, stary 
Lepiuk, Tumry, Janek, a także wódz 
bandy cygańskiej Aprasz i stara cy- 
ganka Jaga, role swoje opanowali i 
wywiązali się z nich dobrze. Reszta 
grających z Kordulą na czele, do- 
stroiła się do całości. W środę 8 b. 

barwami, spotęgowanemi  Išniacym 
blaskiem i piekącym żarem południo- 
wego słońca, miejscami wręcz genjal- 
nie zinstrumentowany «Kaprys hisz- 
pański» Rimskij-Korsakowa, niezwykle 
trudny technicznie dla orkiestry, był 
pod ożywczą batutą Bierdiajewa z 
taką werwą wykonany, że porwan< 
audytorjum zaczęło oklaskiwać frene- 
tycznie jeszcze przed  odegraniem 
końcowych akordów. Pożegnanie uta* 
lentowanego kapelmistrza przez pu- 
bliczność i orkiestrę było owacyjne. 

Karol Szymanowski. 

We wtorek 15-go marca, stara- 
niem Związku Literatów i Wileńskie- 
go Towarzystwa  Filharmonicznego, 
odbędzie się w „Reducie* koncert 
kompozytorski najwybitniejszego 
przedstawiciela spółczesnej twórczości 
muzycznej w Polsce :i jednego z naj- 
bardziej cenionych kompozytorów do- 
by obecnej na całym Świecie cywili- 
zowanym, Karola Szymanowskiego. 

Wspólnie ze świetną skrzypaczką 
Ireną Dubiską odegra kompozytor 
cały szereg utworów skrzypcowo”fer- 
tepianowych, częściowo już bardzo 
słynnych, a naszej publiczności szer- 
szej całkiem nieznanych, najzupełniej 
zasługujących na poznanie, 

Niewątpliwie, sposobność tak nie- 
zwykła i uroczystość tak dła naszego 
życia muzycznego doniosła wzbudzi 

DZISNA. 
— Przysposobienie wojskowe. 
powiecie Dziśnieńskim iaca przy- 

sposobienia wojskowego i wychowa 
nia fizycznego znalazła żywy ©0d- 
dźwięk i zrozumienie wśród tamtejsze- 
go społeczeństwa, czego dowodem 
jest wniesienie do budżetów gmin- 
nych i magistrackich 16000 złotych 
na zorganizowanie kursów  instruk- 
torskich, zakup przyborów ćwiczeb- 
nych i urządzenie odpowiedniej ilości 
boisk. Ponadto, na zapomogi [dla to- 
warzystw sportowych samorząd uch- 
walił wyasygnować 2000 złotych, a 
na zorganizowanie obozów letnich 
1900 złotych. W związku z tem miej- 
scowy komitet powiatowy P.W i WE. 
postanowił założyć w czasie feryj wa- 
kacyjnych kursa instruktorskie dla 
nauczycieli szkół powszechnych, a 
następnie z początkiem nowego roku 
szkolnego rozpocząć intensywną pra- 
cę wychowania fizycznego we wszy- 
stkich szkołach powszechnych. 

NIEŚWIEŻ. 
— Dom ludowy.—w Nieświeżu 

powstał komitet na czele ze starostą 
Czarnockim, który postawił sobie za 
cel budowę Domu Ludowego. Sto- 
warzyszenie Kupców Polskich i Cech 
Wędiliniarzy już złożyły po 100 zł. na 
fundusz budowy. 

Z CAŁEJ POLSKI: 
° — by Zjazd Prehistoryków 

Polskich. w okresie świąt Wielka- 
nocnych od 23 do 25 kwietnia b. r. 
odcęgzie się w Poznaniu I-y Zjazd 
Prehistoryków Polskich. 

Dotychczas zgłoszono 14 refera- 
tów naukowych. W trzecim dniu 
Zjazdu jest projektowana wycieczka 
archeologiczna na jedno z najciekaw= 
szych grodzisk wielkopolskich, poło- 
żone na wyspie jeziora Bytyńskiego. 
Pozatem w związku ze Zjazdem zo- 
stanie otwarta w Działe Przedhisto- 
rycznym Muzeum Wielkopolskiego 
Wystawa Zabytków  Przedhistorycz- 
nych ze zbiorów prywatnych* 

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjez- 
dzie przyjmuje prof. dr. ]. Kostrzew- 
ski w Poznaniu ui. Mickiewicza 34 i 
dr. R. Jakimowicz w Warszawie, ul: 
Agrikoła 9, Muzeum Archeologiczne 
tel. 199-45, 

4 DOM dochód rocznie 12,000 zł., 
į przy domie ogród 1000 
a sążni kwadr., punkt dobry, sprzedam 
4 niedrogo. Wiad.: W, Stefańska 17, 

m. 2. Od 10 do 12 z rana zapytać 
4 P. Inżyniera lub listownie. B 

  

  

żywe zainteresowanie naszych miloś- 
ników muzyki, którzy nie zechcą omi« 
nąć okazji poznania utworów w wy- 
konaniu zgodnem ź intencjami kom- 
pozytora i złożenia mu należnego 
hołdu. 

Uroczystości Beethovenowskie. 

Wobec uroczystych obchodów, 
organizowanych na całym. świecie, z 
powodu 'stulecia zgonu mistrza nad 
mistrze, zakrzątnęlo się Wileńskie To- 

warzystwo Filharmoniczne około urzą- 
dzenia koncertu symfonicznego, Z u- 
działem solistów, siłami miejscowemi 
— o ile się uda — wieczorem w dniu 
samej rocznicy oraz powiarzając ten- 
że program na porankach, dla mło- 
dzieży szkolnej. Biorąc pod uwagę, 
że wszędzie uroczystości Beethcve- 
nowskie są subsydjowane przez rzą- 
dy (np. we Francji), lub magistraty, 
jak w Łodzi, Lwowie i t. p., organizo- 
torowie zwrócili się do Magistratu z 
prośbą о udzielenie na ten wieczór 
sałi Miejskiej w nadziei, że Magistrat 
zechce uznać znaczenie kulturalne dla 
społeczeństwa takiego koncertu, uświe* 
tniającego datę wiekopomną, i przyj- 
dzie choć w tej formie z pomocą, Od- 
„powiedzi Magistratu jeszcze nie otrzy- 
mano. 

Michał Józefowicz.



NOWE STRAŽNICE K.O.P. 
Niejednokrotnie pisano już o wa- 

runkach, w jakich pracować musiała 
policja graniczna, a następnie z chwi- 
lą przejęcia od niej granicy, oddziały 
Korpusu Ochrony Pogranicza. Za- 
miast ciepłych, suchych koszar  żoł- 
nierze gnieździli się w napoły rozwa- 
łonych „ziemlankach*, a zajęcie ja- 

Siedziba sztabu baonu zajęła teren 
należący do hr. K. Zyberg-Platera 
obszaru 14 ha w nadzwyczaj ma- 
z miejscowości nad rzeką Mi- 
icą, 

Pozostałe budowle rozrzucone na 
linji granicznej na przestrzeni 390 kłm. 
budowane były w warunkach b. cięż- 

  

Koszary baonu KOP'u w Łużkach. 

kiej-takiej chałupy było szczytem ma- 
rzeń niejednego oficera. Działo się 
to w latach bezpośrednio po wojnie, 
nic więc dziwnego, że z racji ogólnie 
panującego kryzysu gospodarczego 
sprawa ta dopiero później mogła być 
pomyślnie załatwiona, w sensie maso- 
wej budowy budynków koszarowych, 
strażnic i zabudowań gospodarczych. 

Dopiero w początkach roku 1925 
na całej linji naszej granicy zawrzała 
gorączkowa praca, a stuk siekier 
głośnem echem rozległ się od Łuniń- 
ca po Radoszkowicze. Część tych 
budowli została wykończona wcze- 
śniej, część zaś jest jeszcze w robo- 
cie. W końcu ub. miesiąca wykończo- 
ne właśnie zostały budowle przezna- 
czone dla jednego z baonów KOP'u 
stancjonowanego w Łużkach. Grupa 
ta składa składa się z szesnastu bu- 
dynków, z których dziewięć zbudo- 
wano na samej granicy, a siedem — 
przeznaczonych dlasztabu--w Łużkach. 

  

kich. Zły stan dróg, a raczej miejsca- 
mi zupełny ich brak, oraz odległość 
niektórych punktów budowy od 
linji kolejowej prawie 90 klm. stwa- 
tzały ciężkie warunki pracy. Znaczną 
część budulca musiano sprowadzać, 
ponieważ na miejscu trudno było o 
odpowiedni materjał, 

Budowę w Łużkach rozpoczęto w 
dniu 2.1. 1925. Podjęła się tego firma 
„Spółka kijowskich inżynierów, któ- 
rej odpowiedzialnym kierownikiem 
jest inż. M. Srokowski przy współ- 
udziale inż. arch. A. Próchniewskiego 
ip. E. Piechowskiego. 

Dzięki jaknajdalej posuniętym oszczę: 
dnościom przy budowie udało się 
obniżyć koszt budowy 1 m3 do sumy 
46 zł. pomimo, że początkowo urzę- 
dowo przewidywane było 51 zł. 

Na naszych ilustracjach widzimy 
dwa świeżo wykończone budynki ko- 
Szarowe. ‘ : 

, 

Koszary szwadronu KOP'u dowodzonego przez rotm. Jerzego Dąbrowskiego 

  

Pomoc siewna. 

W myśl postanowienia Woje- 
wódzkiego Komitetu Pomocy Rol- 
nej z 1 miljon, kredytu na po- 
moc siewną została zarezerwowana 
do dyspozycji p. Wojewody suma 
50,000 zę. celem eweatualnej korekty- 
wy dokonanej repartycji 950,000 zł. 
według powiatów. Obecnie suma ta 
została podzielona w następujący 
sposób: powiat Postawski—14 tysię- 
cy złotych, powiaty Oszmiański, Wi- 
lejski i Swięci=ński—po 10 tysięcy zł. 
każdy i 6 tysięcy zł —pow. Wileńsko- 
Trocki (Kasa Stefczyka w Wilnie). 

  

TEFF 

KOMITET. 
Zebranie komitetu organizującego 

koncert dobroczynny: _ @ 
'  — Kogo zaprosimy?—pyta jeden 
z członków, ‘ 

— Hej, żeby tu była Anna Pawło- 
wa, gdyby zgodziła się  zatań- 
czyć, toż byłaby sensacja! 

— Tak, a któż będzie Śpiewał? 
Czy kto z państwa nie zna kogoś, 
ktoby zgodził się zaśpiewać? 

— Ź'by tak był Szalapin, gdyby 
się zgodził zaśpiewać, to by dopiero 
była atrakcja.. 

— Ależ, mówmy o rzeczach mo- 
žliwych! 

— Tylko sławy, głośne nazwiska 
mogą ściągnąć liczną publiczność, Ко- 
nieczna jest reklama. 

— Zmam panienkę, która, zdaje 
się, śpiewa nieźle. Możeby się zgo- 
dziła... 

— Dobrze, niech będzie ta panien- 
ka. Jakże się ona nazywa? A 

— Niestety nie znam jej nazwiska. 
Coś w rodzaju Felko. 

— Nie Felko, a Bumaziejewa, ale 
ona nie śpiewa, tylko maluje! 

— Czy nie wszystko jedno, moi 
państwo, niema się o co sprzeczač! 
Musimy prędzej zdecydować, kto bę- 
dzie występować, inaczej nie skon- 
czymy z tem nigdy. Kto podejmie się 

. poprosić pannę Bumaziejewą? * Może 
pan Jan, jako projektodawca... 

— ja, właściwie mógłbym... 
nie wiem gdzie ona mieszka. 

ałe 

Wkrótce ma się odbyć posiedze- 
nie Wojewódzkiego Komitetu Pomo- 
cy Rolnej celem dokonania repartycji 
według powiatów dodatkowo asygno- 
wanego przez Ministerstwo Rolnictwa 
i D.P. kredytu na pomoc siewną w 
wysokości 200 tysięcy złotych. 

Ofiary. 
— Zamiast wianka na grób 6. i dr. 

Kraszewskiego na canada Nowogródzkie 
Romanowa Narkiewicz-Jodko zł. 
sławostwo Brochoccy zł. 20. 

— Więc może zechce pan dowie: 
dzieć się o jej adresi powiedzieć nam 
na następnem posiedzeniu? Przecież 
koniecznie potrzebujemy soprana. 

.— Oczywiście, nie mam nic prze- 
ciwko temu, ale skoro ona nie $pie- 
wa, tylko maluje... 

— Ależ, namówi ją pan, proszę 
jej wytłómaczyć, że to dla dobra spo- 
łeczeństwa, że obowiązkiem każdej 
jednostki jest służyć społeczeństwu... 

— Chciałbym postawić jeden wnio- 
sek. Czy nie byłoby wskazanem  za- 
proszenie jednego z francuskich lite- 
ratów? Naprzykład Piotra Loti, podo- 
bno jest on przyjacielem Resjan. 

— Doskonale, popieram ten wnio- 
sek. 3 

— Ależ, cóż znowu, 
dawno umarł. у 

— Отап? W takim razie rzeczy- 
wišcie trudna rada. 

— Z Francuzami nic się nie uda, 
wierzcie memu doświadczeniu. Wszys- 
cy porządni Francuzi mają wieczory” 
zajęte, 

— Można poprosić kogoś gorsze- 
go, nie wszyscy się orjeniują. Albo z 
kabarętu. к 

‚ — Przepraszam bardzo, nie po- 
winniśmy zapominać, że koncert nasz 
musi mieć zabarwienie ideowe, że 
ma na celu niesienie pomocy bie- 
dnym bliźnim. ` 

— Mój panie, nie urządza się ni- 
gdy dobroczynitych koncertów na 
rzecz bogaczy, tem niemniej można 
się na nich dobrze wybawić. 

— N-nie sądzę, Co do mnie, to 

przecież on 

20, Stani- i 

SŁOW O 

  

  

  

  

  

Kiao- i 4 Najpotężniejszy film sezonu! 66 tytaniczna epopea miłości ch! 
Teatr „Helios Najwspanialszy film wszystkich czasów M A U S T i śmie, osiki mdb atedzieła 

ul. Wileńska 38, Goethego. W roli <Mefistofelesa> geujalny mistrz ekranu EMIL JANINGS' Przed seansen, KONCERT. 
Słynny artysta opery SERG. BENONI wykona <Kuplety efistofelesa z op. <FAUST» i inne e 
utwory. Nad program: Telepatyczno—Jasnowidzące dziecko WŁADZIO ZWIRLICZ. Cud natury, 

Przepowiada przeszłość. Odgadywanie myśli. = 

2 p › ; : D ziś! Polsko-Wiedeński arcyfilm! Benefis trzech gwiazd ekranu + 
ino- 126 «6 dramat w 10 aktach. Dziwna historja prawdzi- $% 

* Teatr „Polonja = „Dziewczątko z Prateru wego zdarzenia. W roli Barona mass rodak! 0-0 
+ ul. A. Mickiewicza 22, M S Y M, w roli tancerki NITA NARDI, W roli Dziewczątka z Prateru ANNA ANDRA. į 4 ul. A. Mickiewicza 22, в Uwaga! Ceny miejsc zniżone od 1.20 gr. 

TEATR m Przed wyjaziem do Ameryki, ostatnie 5 W PROGRAMIE: Zjawienie na wi: $ 
* k d « 5 gościnne występy słynnego BEN ALI. downi duchów. Japońskie Charakiry. $ 
„Ka adu й Masowa Sugestja, Scigcie glowy. „Wyjęcie oka. Cała publiczność na sali pod wpływem pr. 

Dąbrowskiego 5. m BENALI. Początek o godz. 8.30 wieczór. Ceny miejsc od 1 zł. Dla młodzieży dozwolone. 
  

NALSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM 7, 

$ REUMATYZM 
ŁAMANIA, BOLE GŁOWY ZĘBÓW 

I NAGRODZONY 

MEDALAMI 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 
WYTWÓRNIA: GŁÓWNY SKŁAD WYSYŁKOWY 

APTEKA MIKOLASCHA 

  

Wydż. Zdr. Nr. 88. 
  

rlacówka Polska 

MEBLOWA 
S Makowski. — Zawalna 15. 
mając 38 lat praktyki w dziale MEBLO. 
WYM—wypełaia gustowniei TANIO 
wszelkie zamówienia oraz OPAKO- 
WANIE MEBLI. Zwiedzenie zakładu 

do kupna nie obowiązuje. 

  

  

  

  

==— 

CHCESZ OIRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- | 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 

4 Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
4 czają listownie: buchalterji, rachunko- 
4 wości kupieckiej, | korespondencji 

handlowej, stenografji, nanki handlu, 
prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 

4 nach. Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

9
%
 

+ 

    

   
kibi 

Zamówienia na składane łodzie 
„Klepper" przyjmuje do 31 marcal 

Model i informacja na miejscu! 

J. E. SENNEWALDT 
Wilno, Końska 14,   

wszystkich gatunków  tytoni 

wykonywane są z bibułki 

i F. Pecholczyk.     Firma egz. od 1859 r. 
  

  

   

     

   

  

   

  

BEBE ASBZEEAZZEZASE Ba 
Bi NOWOŚĆ! WYSZŁY Z DRUKU 

GB 
AL R S Bajki" JULJANA EJSMONDA E 

EB z fotografją autora. B 

5 Książka zawiera następujące cykle; 

m 1 Nec. " i e 
2. Nie święci garnki lepią... 1 © 

B 3. | w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu... (Bajki poselskie). | 
4. Ślimak, ślimak pokaż rogi.. (Bajki urzędnicze). 

BĘ 5. W pętę mierzył... (Bajki o sprawiedliwości). ‚ 
E 6. Nie kładź palca między drzwi... (Bajki OC = 

7. Nie miała syrena kłopotu... (Bajki Warszawskie). 
E 8. Pan strzela a chłop kule nosi,.. (Bajki myśliwskie). B 

9. Kruk k'ukowi... (Bajki prasowe), = 
10. Karczma na rozdrożu. e 

Owładkę rysował Stefan Norblin. Cena złotych 5. 

m Do nabycia w księgarniach, w księgarniach kolejowych <Ruch», oraz za 
a wysyłką po wpłaceniu należności na konto w P. K. O. Nr 14.158 
ES (właściciel konta Juljan Ejsmond). 

KBESEZESEZESESAJAZAJ 

    

  

  

  

Ostrzeżenie! 
Wobec dużego powodzenia naszego bezkonkurencyjnego pre- 

paratu na dolegliwości nóg 

_Salesjfnf | 
ukazały się w ostatnich miesiącach na rynku falsyfikaty. Aby uchro- 
nić Sz.)Klijentelę przed nabywaniem bezwartościowych naśladownictw 
(falsyfikatów) wprowadziliśmy numerowaną etykietę z rysunkiem praw- 
nie zastrzeżonym: SŁONIA, której wzór poniżej drukujemy. 

Sz. odbiorcy nasi proszeni są © skomunikowanie się z naszym 
zastępcą celem zamiany starego towaru na nowy. 

Jednocześnie podajemy do wiadomości, że z dniem 8 lutego 
1927 r. nie bierzemy oOdpowiedzialności 
w starem opakowaniu. Wszelkie 
ścigane. Wzór oryginalnej etykietki z rysunkiem słonia: 

Drukowana w 

3-ch kolorach, 

numerowana 

różnie pg. 

specjalnego 

Й Й Й 

Przedstawiciel 
na rejon Wilenski 

S. Trocki. 
Wilno, Węglowa 10. 

  

nie mogę się bawić, gdy wiem, że in- 
ni cierpią. ; 

— W fakim razie nie powinno 
się organizować balu i koncertu, ale 
pobić gości, czy coś w tym rodzaju 
z niemi zrobić. : 

— Proszę państwa, do rzeczy, 
mamy zbyt mało czasu, Skoro posta* 
nowiliśmy urządzić bal i koncert, to 
nie będziemy już tego zmieniali. Coś 
smutnego, albo wogóle nieprzyjemne- 
go możemy przygotować na później. 

— Ech, program to rzecz drugo- 
rzędna,—najważniejsze jest rozsprze- 
danie biletów. 

— Nie możemy wszakże sprzeda- 
wać bilety, zanim nie ustalimy pro= 
gramu. 
| —W Kostromie znałem ucznia, 
który cudownie gwizdał. 

— Więc co? 
— Nic, ja tylko tak sobie głoś: 

no pomyślałem. 4 
— A według mnie, jeżeli trzeba 

zaczynać od ułożenia programu, to 
go układajmy. Dajcie mi ołówek. Nu- 
mer pierwszy—muzyka, czy Śpiew? 
Kto mógłby zagrać? 

— Kusewicki zagra. 
Ameryce mieszka. 

— Hm, Kusewicki? No to tak za- 
piszemy: numer pierwszy—Kusewicki 
w Ame... to jest przepraszam, jakże 
to będzie? 

— Może być amatorski 
chóralny. Zrobimy trzydzieści, 
dzieści dobrych rępetycyj. 

— Ale skądże weźmiecie tylu a 
matorów? ‚ 

On teraz w 

śpiew 
czter- 

LLTI 

IDE 

  

za SOL do n6g JANA 
naśladownictwa będą sądownie 

RE: 

Z poważaniem Laboratorjum Chemiczne 

Dr. ELEMER FUCHS 
Warszawa, Bielańska 21. 

. 

  

— Ogłosimy w gazetach, a zaraz 
zgłoszą się. Rozwiniemy im głosy, 
damy dobrą szkołę. > 

Proszę nie zapominać, że Patti by- 
ła śpiewaczką ulicznąl 

— Myśl może niezła, ale czasu 
mamy za mało. Trzebaby na to dzie: 
sięć lat czekać... 

— Skądże znowu, Rosjanie są tak 
zdolni! 

— A próby? Przecież mamy tylko 
trzy tygodnie czasu. : 

-— Poco te repetycje! Talent jesi 
potrzebny a nie próby. nas, w 
Rosji murarze tak cudne śpiewali, bez 

Więc pan podej. 
repetycji. . 

— No, dobrze. 
muje się zorganizowania chóru ama- 
torskiego na nasz bal i koncert? 

— Dlaczego ja mam się tem za- 
jać? To tylko idea, myśl, szkic. 

— A gdyby tak kogoś ze znanych 
pisarzy zaprosić, zawsze to sól ziemi 
rosyjskiejl. ; 

— Jaka tam sól! Siądzie i zacznie 
mamrotać coś pod nosem. Nuda pie- 
kielna. A publiczność zabawia się 
jedynie sykaniem ina rozmawiających. 

— Myli się įpan bardzo. Trzeba 
pisarza im pokazać, niech ich smaga 
z estrady swemi ognistemi słowami. 
„Wyście tu dla zabawy przyszli? — 
powiada—Żeby się pośmiać? Pobawić? 
A czyście pomyśleli o tych, którzy 
nie mogą |się śmiać i weselić*? Tak 
ich niech schlasta, żeby zawyli nie 
swojemi głosami. 

Przyszli, _ zapła- Za co? ł 
za bilety, sami ich namawia- cili 

PŁATKI 
_MYDLAN 

: SPROBOJCIE PATENTOWANE 
Gilzy (iutki) „„Dwuwatki““ 

które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 
dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 

bez najmniejszej 
szkody dla zdrowia pp. palaczy bo nie przepu- 
szczają nikotyny. Oprócz tego tutki DWUWATKI 

wyrabianej z wysokocen- 
nych surowców jako też ustnik nie staje się miękkim. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ*.Warszawa, W. Kwasniewski 

ALBORIL 

  

DOKTÓR 

D, „ZELDOWICZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 
S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24     
      

   

„ „Akuszerka 
Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. Mickiewicza 

    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-$molska 

ZA 
i 

  

  

MASZ BÓLE 
UŻYWAJ Й «s Chorohy zębów, y p ; chirurgja jamy ustnej, AST Yi KI ee Sztuczne zęby. Porce- AN ŚĆ, lanowe zorony. RZY znacza Mickiewicza 1 - 8. { л 3 ASA LAMA Wojskowym i uržęd- 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

KASZLESZ, 
SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 

  

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe 1 złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr. Nr 3. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne,  moczo- 
płciowe i skórne. uj. - 
Wileńska 7, tel. 1067. | 

   

   

  

   

   

  

    

  

   

   

    

  

  GARDŁA 
Dr Cz. KONECZNY. 

nikom zniżka i na 
raty. 

  

   

  

    

  

  
  

  

$ 40 GROSZY DZIENNIE $ "su zęów 
$ oszczędzając przez 1 miesiąc, może każdy z szan. Czytelni: 8 L; Minker 

ków mieć najdroższą pamiątkę, wykonaną przez art zakł. Wileńska 21 
3 totograficzny FOTO PREŚS, Warszawa, Królewska 29-a 2 я 

$ m. 31, tel. 171—26, gayż PORTRET DUŻ $. Do sorzedania NOWA 
4% liczymy tylko 12 złotych w tonie sepja lub czarnym. ф Ё?ПЗЁСЕЛЁ.ЁЁПЁЪУ:': 
4 Uwaga! Na prowincję wysyłamy z gwarancją za © centralna, bardzo ta- 
+ zalicz. poczt. po otrzymaniu fotogratji w $ nio. Adr. dow. się w 
+ liście poleconym. 6 Biurze Ogłoszeń S. 

Jutana, Niemiecka 4. | 
Lia ad z 

a ‚ ‹ SŁYNNA 
R Dzierżawa hotelu. WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
WWWWWWWWWWUW prawnuczka Lenorman, ktėra 

S Hotel Georgera weLwowie E | srv kapolsenūvi Praivonini 
lac Marjacki 1,1. н А 

B Deris 6 S6:pokojąch gośoin. z i e e zaa „przyję- 
m nych wraz z lokalem restauracyjnyim A (ės Aa 4 я dE 
m (cztery sale) tokalami klubowymi, Krzyża % iz: = Ня K * 
"p „Ubikacjami  gospodarczemi i pobocz- g WODE dE SERCE 
щ "emi, oraz całem urządzeniem hote- POOR 
m lowem i restauracyjnem, odpowlada* коочестоо ф о ооооочооочоеротеонче ах 

dającem wszystkim nowoczesnym wy* 
mogom hotelowego komfortu, do 
wydzierżawienia od 1 listopada. 
1927 roku. Reflektanci winni wnosić 
oferty do Zakładu Pensyjnego 
we Lwowie, ui. Piekarska 1A (gdzie 
można otrzymać szczegółowy opis 
przedmiotu dzierżawy i ogólne wa- 

runki dzierżawy) do dnia 15 kwiet- 
nia 1927 r. włącznie. 

Do oferty należy dołączyć wadjum 
w sumie 10.000 zł. w papierach pu- 

ilarnych, 

Z 

  

my: i to będzie i owo, tańce i kon- 
cert i jazz-band i bufet. Za cóż 
krzywdzić ich potesm mamy? 

— Nie krzywdzić będziemy, a u- 
szlachetniać. Sami potem dziękować 
nam będą. 

— Znowu nie możemy ruszyć da- 
Jej, moi państwo! No dobrze, jeżeli 
nie zgadzacie się na pisarza, to kogo 
poprosić mamy? Od czego zaczniemy? 

— Postanowiliśmy, że od muzyki. 
— Nie mam nic przeciwko temu. 

Muzyka—bardzo dobrze. Tylko, żeby 
tak coś ponurego. Marsz pogrzebowy 
Wagnera. I w tym nastroju cały wie: 
czór publiczność możnaby utrzymać. 
„Siejcie dobro i rozum, a podziękuje 
wam wdzięczny naród rosyjski”. 

— Ot wymyśliłl Że też coś po- 
dobnego może przyjść do głowy! 

— Czy nie ma kto z was dobrego 
PASE Trzebaby go popro- 
sič, ! 

— Można zaprosić Mikitę Balewa, 
on teraz jest w Londynie. 

— Więc tam występuje. 
' — To cóż, na jeden wieczór mo- 

że wyjechać! 
— Nieboszczyk Gorbunow cudow: 

nie mówił! 
— Pan przypuszcza, że on by się 

zgodził? 
— A czy kto pomyślał już to lo- 

kalu? 
— Według mnie trzeba wynająć 

Grande Opera, a wszystkie bilety 
sprzedawać po pięćset franków. Toż 

*byłby dochód! 
— Panie Sergiejewicz, pańska żo- 

   

   
     

      

   
   
     

   

   

    

     

  

  

Po wycofaniu się od 1 stycznia 1927 r. 
ze spółki <Bławat Wileński» otwo- 
rzyliśmy przy ul. Wileńskiej Nr 33 
własny sklep płótna i towarów 

bławatnych pod firmą | 

J. Dubicka i S-ka 
obecnie przystąpiliśmy do iikwidacyj* 
nej wyprzedaży wszystkich towa- 
rów wiełnianych po cenie kosztu.. 

Polecamy się łaskawej pamięci 
Szanownej Klienteli 

J. Dubicka i J. januszewski. 
ANARNZERARNANARNANNANANANU 

rm podobna śpiewa? Możeby się zgo: | 
dziła zaśpiewać. 

— Bójcie się Bogal Nigdy w ży- 
ciu nie śpiewała. Nie ma wcale głosu. 

— Na taki wzniosły cel, możeby 
a. zgodziła. Coś niedużego, 
co! 

- Ależ mówię wam, że nie ma | 
ani słuchu, ani głogu, AGE 

— No, to choć jakąś arję z opery? 
Na taki śliczny cel. Pan jej wytłoma- 
czy, wmówi. 8 

— Mój Boże, piąta już, spóźnię 
się na posiedzeniel oi 

— Czyż już piąta? Ja też muszę 
spieszyć. 

— Chwilkę! sekretarz musi 
przeczytać protokuł dzisiejszego ze- 
brania. 2 

— „Postanowiono, że reklama 
ma być smutna, a numery ponure, | 
Do wzięcia udziału w koncercie za- 
prasza się: Szalapina z Ameryki, An- 
nę  Pawłowę (niewiadomo skąd), 
Kusewickiego z Ameryki, „nieznajomą 
panienkę i panię Bumaziejewą, potem 
literata, dla zasmucenia publiczności, 
Mikitę Balewa (z Londynu) i zmar- 
łego Gorbunowa“, To wszystko. 

— No, moi państwo, jednakże 
zrobiliśmy coś niecoś. Nie straciliśmy: 
czasu. Na następnem zebraniu omó+ 
wimy wszystko szczegółowo. 

— Do widzenia. 
— Do widzenia. 
— А może już nie warto więcej| 

się zbierać, skoro wszystko tak do- 
brze zorganizowaliśmy?



  

KRONIKA 
  

NIEDZIBLA 

13 Dziś Wsch, sł. o g. 5 m. 57. 

Krystyny Zach, sŁ o g. 17 m. 35 
4 [Jutro 
Matyldy       

| Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
pos ze Meteorologii U. S. B. 

z dnia 12—III 1927 r. 

Eo: | 765 

eg ) 0° 

?: > e | brak 

E | Południowo-Wschodni 

U wa gi: Pochmurno. Mgła. Mini- 
mum za dobę 19C. Tendencja barometrycz- 
ma. Stały wzrost ciśnienia. 

į KOŚCIELNA. 

— Dekret o Koronacji obra- 

zu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Wczoraj j. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy- 

| kowski otrzymał z Watykanu za po- 

| średnictwem radcy naszej Ambasady 
ks. prałata Skirmunta dekret o Koro* 

nacji obrazu cudownego Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. Termin Koronacji nie 
został jeszcze wyznaczony. 

— Zakończenie rekolekcyj dla 
pań. W dniu dzisiejszym ukończone 
zostaną rekolekcji dia pań, które pro- 
wadził ]. E. ks. Arcybiskup  Jałbrzy- 
kowski w kaplicy p. Jeleńskiej. 

— (i) Wyjazd J. E arcybisku- 
pa Teodozjusza. W związku z po: 
dróżą zagranicę w sprawach cerkiew- 
nych J. E. Metropolity cerkwi prawo- 
sławnej w Polsce!Dyonizego, arcybis- 
kup wileński Teodozjusz wyjechał w 
dniu wczorajszym do Warszawy @а 
objęcia zastępstwa ]. E. metropolity. 

Odjeżdżającego do ; Warszawy 
arcybiskupa Teodozjusza żegnał na 
dworcu p. Wiktor Piotrowicz, kierow- 
nik oddziału wyznań religijnych woj. 
wileńskiego. 

г URZĘDOWA 
— Konierencja w sprawie po-- 

mocy siewnej i odbudowy na te- 
trenie Województwa. W dniu 11 
b.gą, odbyła się w lokalu urzędu Wo- 
į zkiego konferencja w sprawach 
gospodarczych wojewodztwa wilef- 
skiego. Przewodniczył . obradom p. 

„, wojewoda Raczkiewicz, udział wzięli 
m. innymi starostowie powiatów: Wi- 
leńsko-Trockiego, Dziśnieńskiego, Bra- 
sławskiego i Postawskiego. Poruszo- 
na została kwestja pomocy siewnej w 
okresie wiosennym. Na konferencji 
tej poddana została dyskusji sprawa 
odbudowy w pasie zniszczeń wojny 
światowej przy zastosowaniu budow- 
nictwa ogniotrwałego systemu glino- 
bitnego. 

— Konfiskata „Życia Ludu" 
została cofnięta. W dniu wczoraj. 

„Szym Komisarz Rządu na m. Wilno 
wydał rozporządzenie w sprawie skon- 
fiskowania litewskiego czasopisma 
„Życie Ludu* wychodzącego w języ: 
ku paćskim za artykuł pod tytułem: 
„Bije owieczki”. W artykule tym 
mówi się w formie niedopuszczalnej 
w stosunku do zarządzeń władz G 
wysiedleniu z granic Polski ks. Szy- 
maszysa. Redaktor „Życia Ludu" po- 
ciągnięty został do odpowiedzialności 
z art, 154 k. k. 

W dniu wczorajszym władze wo* 
jewódzkie cofnęły konfiskatę, nie znaj. 
dując we wspomnianym artykule do- 
statecznych ku temu powodów. 

ы SAMORZĄDOWA 
— (o) Wybór delegatów. Wy- 

dział powiatowy sejmiku  Wileńsko- 
Trockiego na ostatniem swym posie- 
dzeniu wybrał 2 delegatów, pp. 
Węckowicza Romuaida i Falewicza 
Jana- Marcina, jako przedstawicieli 
sejmiku na ogólny zjazd, organizowa- 
ny przez zrzeszenie samorządu po- 
wiatowego, który odbędzie. się w 
pierwszych dniach kwietnia r. b. 

— (0) Posiedzenia gminnych 
komitetów L. O. P. P. Wileńsko- 
Trocki komitet powiatowy LO.P.P. 
wydał polecenie do komitetów gmin- 
nych, by ogólne zwyczajne zebrania 

, odbyły się do dnia 19 marca r. b. 

we: MIEJSKA 
— (od Posiedzenia komisyj 

miejskich. We wtorek, dnia 15 maróe, 
odbędzie się połączone posiedzenie 
komisji do spraw technicznych, roz- 
budowy i urządzeń miejskich oraz 
Komisji Finansowej. Na porządku 
dziennym sprawa pionów. ы 

Po rozpatrzeniu powyžszej sprawy 
odbędzie się samodzielne posiedzenie 
komisji finansowej z następującym 
porządkiem dziennym* 1) sprawa roz- 
"rachunku za lokal szkolny w domu 
św. Antoniego na Antokolu; 2) spra- 
wa przeniesienia kredytów z jednych 
$$ budżetu na I kwartał 1927 r. do 
drugich; 3) sprawa kredytów na 
dkcję dożywiania dzieci szkół po- 
wszechnych w kwietniu r. b,; 4) spra: 
wa przyznania niektórym  pracowni- 
kom miejskim dodatku personalnego: 
©) sprawa przyjęcia od Róży Zosi- 
mowskiej listów zastawnych Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego, jako dar 
na rzecz Pogotowia ratunkowego; 6) 
Sprawa 10 proc. dodatku dia pracow- 
ników kontraktowych; 7) sprawy bie- 
żące. 6 

— (o) Sprawy ogrodów i par 
ków miejskich. W poniedziałek, 

dnia 14 marca, odbędzie się posie- 
dzenie miejskiej komisji ogrodowej z 

następującym porządkiem dziennym: 
t) sprawa odmładzania drzew na uli- 
cach miejskich, 2) sprawa wydzierża- 
wienia placu tenisowego w ogrodzie 
Beinardyńskim, 3) sprawa uporządko- 
wania ogrodów i parków miejskich. 

— (x) W sprawie miejsca po- 
stoju dla wozów ciężarowych. Jak 
wiadomo Magistrat m. Wilna w po- 
rozumieniu z p. Komisarzem Rządu 
wydał w swoim czasie zarządzenie, 
co do zmiany postoju wozów cięża* 
rowych z placów przy ul. Zawalnej 
(t. zw. parszywa remiza) i z placu 
Bosaczkowego na rynek Stefański, 
jako najodpowiedniejsze - miejsce dla 
tych furmanek. Mimo jednak zarzą- 
dzenia furmanki nadal stoją na daw- 
nych miejscach, wobec czego Ma- 
gistrat wyda w najbliższych dniach 
ponowne zarządzenie, co do osta- 
tecznej zmiany miejsca postoju tych 
furmanek. Winni niezastoscwania się 
do pomienionegó, zarządzenia, będą 
pociągani do surowej odpowiedzial- 
ności karnej. . 

WOJSKOWA 

— Nowy zarząd Związku Ofi- 
cerów Rezerwy. Na walnem zgro- 
madzeniu oficerów rezerwy w dniu 6 
marca b. r. zostali wybrani w skład 
nowego zarządu: Mece. Iwanowski 
Stanisław— prezesem, Požaryski Kazi- 
mierz, Mieczkowski Antoni, Chorc- 
szewicz Józef, Marynowski Tadeusz, 
Mirski Witold i Epsztejn Adam. 

AKADEMICKA. 

— Ostatnie przedstawienie 
Szopki Akademickiej. Dziś 
13 marca © godz. 815 — Ceny od 
50 gr. w górę. Przedstawienie po po- 
łudniowe po cenach zniżonych w 
niedzielę 13 marca o godz. 6 p. p. 
Ognisko Akademickie — Wielka 24. 

— Z Konwentu Polonią. W 
dniu 11 b. m. odbyły. się wybory 
prezydjum Konwentu Polonia na se- 
mestr letni 26/27. Prezesem został 
com. Kėrym Achmatowicz  vice-pre- 
zesem ccm. Jan Nowacki, sekretarzem 
com. Witold Sawicki; ma oldermana 
powołano com. Tomasza Trynkow- 
skiego. 

KOLEJOWA. 

— (o) Wagony osobowe IV 
klasy jak się dowiadujemy, w naj. 
bliższym czasie na terenie Wileńskiej 
dyrekcji kolejowej będą uruchomione 
wagony osobowe IV klasy. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— (X) Na zatrudnienie bezro- 

botnych. Ministerstwo robót pu- 
blicznych przesłało w dniu wczoraj- 
Szym „rzez województwo dla Magi- 
stratu m. Wilna 110000 zł na zatrud- 
nienie bezrobotnych. xwota ta prze- 
ERSZaNa jest na m-c luty i marzec 
r. 

UNIWERSYTECKA 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. W niedzielę, ania 13 
marca 1977 roku o godzinie 7-ej wie* 
czorem w Sali Śniadeckich Uniwersy= 
tetu Prof. Dr. Wacław Komarnicki 
wygłosi odcząt p. t: «Niemcy a 
wskrzeszenie Polski». 

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 

— Odczyt p.t Myśl i sugestja a po- 
wodzenie w życiu wygłosi p, Józef lwa- 
nowski dnia 13 marca r,b. o godz. 6 wiecz. 
w Domu Ludowym P.M.Sz. przy Białym 
zaułku Nr 8. Wstęp wolny. 

— Koło Miłośników historji i filozo- 
fji medycyny. Posiedzenie zwyczajne odbę- 
dzie się w poniedziałek 14 marca 1927 r. © 
godz. 20-tej w sali Wil. Tow. Lek. Zamko- 
wa 24. Na porządku dziennym 1. S. Trzebiń- 
ski: Kilza słów o działałalności Wileńskiej 
Józefa Biejińskiego. 2 Wolne wnioski. 

— Związek Kółek i Organ. Roln. z. 
Wil. i Wileńskie T—wo Ogrodnicze w 
dniu 16 bm. we środę, o godz..5 po połu- 
dniu, urządza w lokaia Związku W. Pohu- 
lanka 7 Walne Organizacyjne Zebranie Spół- 
dzielni Przetwórczej (kwaszarni ogórków i 
kapusty) w Wilnie. Pożądanem jest przyby- 
cie wszystkich ogrodników 1 gospodarzy 
podmiejskicn, jak również osób zaintereso- 
wanych. 

Jednocześnie poruszoną zostanie spra- 
wa uzyskania kredytów na polepszenie gos- 
podarstw ogrodniczych i sadowych, Oraz 
sprawa Banku Ogrodniczego. 

: RÓŻNE. 
— (n) Nowe pisma bialoru- 

skie. W najbliższych dniach mają się 
ukazać w Wilnie 4 nowe pisma bia- 
łoruskie. Pisma te są następujące: 2. 
miesięczniki literacKo-artystyczne; je. 
den z nich będzie się nazywał „Rod- 

nyja honi* (Rodzime pola), nazwa 
arugiego narazie nie ustalona, ewen- 
tualnie „Doświtki* (Przedświt); na re- 
szię złożą się: „Sacha” (Socha)—tygod- 
nik gospodarczy i 2) „Zaranka“ (Gwiaz- 
da poranna)—miesigcznik „dla dzieci. 

Wszystkie te pisma uksżą się już 
z końcem przyszłego tygodnia. 
-— Nowa orkiestra u Sztralla. 

W najbliższych dniach w cukierni 
Bolesława Sztralla, Mickiewicza róg 
Tatarskiej, rozpoczną się koncerty zna- 
komitej orkiestry Czeskiej, Orkiestra 
zjeżdża do Wilna na czas krótki. O 
dniu rozpoczęcia koncertów nastąpią 
ogólne obwieszczenia. 

— Dzisiejsza kwesta została zorgani- 
zowana przez Dom Lud. P. M. S. przy Bia- 
łym zaułku Nr 8 na rozszerzenie bibijoteki. 

Dom ludowy w dzielnicy Zarzecze jest 
najstarszym domem S. w Wilnie — 
powstał jeszcze za czasów okupacji niemiec- 
kiej. Ilość czytelników i bywalców tej poży- 
tecznej instytucji wzrasta stale. Stąd — po- 
trzeba zaopatrzenia czytelni w pisma i ksią- 

a To też polecamy uwadze ofiarnych ludzi 
dzisiejszą kwestę. 

$ 

Meksyku», — I. 
TEATR i MUZYKA 20 > 2030! Przbiwa: Prawdopodobnie jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — a 

— <Reduta> na Pohulance. <Żywa 
maska» po rąz ostatni. Dziś ostatnie dwa 
przedstawienia tragedji w 3-ch aktach L. 
Pirandeljo <Żywa maska (Henryk jV): o g. 
4-ej pp. dla najszerszych warstw po cenach 
najniższych od 15 gr. do 2 zł. i o g. Seej 
po cenach zwykłych od 20 gr. 

Koncert S$. Gruszczyńskiego w 
<Reducie». Jutro o @. 8 m. 15 w. wystąpi 
znakomity tenor bohaterski światowej sławy 
Stanisław Gruszczyński i znakomity pianista 
Feliks Szymanowski. 

W programie: Moniuszko, Chopin, Bee- 
thoven, Halevy, Liszt, Leoncavallo i tnni. 

Bilety nabywać można w biurze «Orbis» 
(Mickiewicza 11). 

— Karol Szymanowski i Irena Du- 
biska przyjeżdżają we wtorek do Wilna na 
eden koncert, który w całości poświęcony 

zie kompozycjom znakomitego przodow- 
nika muzyki współczesnej, K. Szymanow- 
skiego. Kompozyior sam zasiądzie przy for- 
tepianie i towarzyszyć będzie świetnej skrzy- 
paczce Dubiskiej, b. uczenicy Hubermana, 
kojarzącej mistrzowską technikę z wysoką 

dojrzałością artystyczną. Bilety w biurze 
<Orbis> są bliskie wyprzedania. Sz. Publicz- 
ność uprasza się o przybycie o ile możności 
w ubiorach premjerowych. Wieczór tozpo- 
Cznie się w Reducie punktualnie o g. 8-ej. 

— Ostatnie przedstawienie komedji 
<Doktór Julja Szabo» w Teatrze Pol- 
skim. Dziś świetna komedjaFodora «Doktór 
Julja Szabo», której subielny dowcip tak 
bardzo się podoba publiczności, grana bę- 
dzie po raz ostatni. 

— «Месепав Во!бес i jego mąż». 
Jutro premjera niezmiernie wesołej satyry, 
która w bieżącym sezonie we wszystkich 
teatrach Zachodniej Europy cieszyła się wy- 
jątkowem powodzeniem, a mianowicie <Me- 
cenas Bolbec i jego mąż». 

Jest to w oświetleniu wesołej satyry, 
ośmieszenie prądów, zawojowania przez ko- 
biety tych zawodów, których dotąd wyłącz- 
nymi panami byli mężczyżni, a mianowicie 
adwokatury, medycyny i t. d. R 

Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim Dziś o g. 3 m. 30 Pp. gra- 
ny będzie «Uśmiech losu», najnowsza kome- 
ja Wł. Perzyńskiego. Na przedstawieniu 
obecny seras E 

— Dzisiejszy koncert-poranek Wł. 
Burkatha w Teatrze Polskim. Dzisiejszy 
koncert-poranek, któcy odbędzie się o g. 12 
m. 30 pp. w Teatrze Polskim — zapowiada 
się niezwykle interesująco. 

й Wykonawcamį programu będą świetny 
pianista i wybitny kompozytor prof. Włady- 
sław Burkath oraz znana Śpiewaczka Janina 
Korsak-Targowska. W interpretacji W. Bur- 
katha usłyszymy kompozycje Chopina, Szu- 
manna, Granadosa, Liszta-Verdi. » 

W części Il-giej programu prof. Burkath 
wykona kompozycje własne: suitę fortepia- 
nową op. 14, dwa p:eludja oraz transkrypcje 
kolend polskich. 

J. Korsak-Targowska odśpiewa efektow- 
ny utwór Ravela — z cyklu Szechereząda 
Nr 1, Arie, oraz pieśni Markiewicza, Nie- 
wiadomskiego i Buikatha (do słów własnych 
kompozytora). 

„ „Akompanjament objął wybitny kapel- 
mistrz Władysław Szczepański, 

R miejsc oo 30 gr. Kasa czynna od 
g > 

— Kalendarz repertuarowy Teatru 
Polskiego. „Poniedziałek 14 ŚNIĄ Mece 
nas Bolbec i jego mąż» (premjera); wtorek 
15 marca—«Pociąg-widmo; środa 16 marca— 
«Mecenas Bolbec»;. czwartek 17 marca — 
<Wielka księżna i chłopiec hotelowy». 

RADJO 
— Krzewienie wiedzy rolniczej 

przęd radjo. W majątku Abramow- 
szczyzna pew. Lidzkiego wojew. No- 
wogródzkiego uruchomione są zorga- 4 
nizowane przez Ministerstwo Rol- 
nictwa w Warszawie kursy radjowe 
rolniczo-handłowe, przeznaczone dla 
mniejszej własności rolnej. Liczni słu- 
chacze, przeważnie okoliczni włościa- 
nie, słuchają wykładów z Warszawy 4 › 
przez silny pigcio-lampowy radjo-od- * 
biornik z najwyższem  zainteresowa- 
niem. Wykłady rozpoczeły się 28 lu- 
tego, a zakończą się 15 marca r. b. 4 
Oprócz tego w celach szczegółowego 
wyjaśnienia szeregu kwestji, poruszo- * 
nych pokrótce przez prelegentów w 
Warszawie i uzupełaienia programu 
kursów, właściciel wymienionego ma- 
jątku iażynier Jozef Lubkiewicz zapo- 
czątkował szereg wykładów z dzie- 
dziny rolnictwa i iśnictwa. 

"— Program stacji warszawskiej fala 
1111. 

Niedziela. 14.00—14.25 Odczyt pot 
sCo jest najcenniejszą siłą w gospodarstwie 
i jak ją zdobyć», — wygłosi p. Pelagja Re- 
stosffowa (Dział <Rolnictwoz). 

„ 1425—1445. Odczyt p. t. <Pielęgnowa- 
nie roślin w okresie wiosennym»,—wygł. Dr. W. Wakar (Dział <Rolnictwo>). 

14.45—15.00. Odczyt p. t. «Chów króli- 
ków w małych gospodarstwach», wygł. prof. 
M. Trybulski. (Dział <Rolniciwo»). 

15.00. Koncert symfoniczny poświęcony 
muzyce polskiej (transmisja + Filharmonji 
Warsz.). Wykonawcy: orkiestra Filharmonji 
Warsz. pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga, 
Irena Duviska (skczypce) i Halina Leska 
GZ 

11.00—17.25. Program dla dzieci. Uiwo* 
By Bo SOPRiCKiej, odczyta p. Konopnicka- 

Z Koncert. 
<Aomcert popołudniowy. Wykonawcy; 

Kapela ludowa pod dyr. Wt Saułaga 
Kazuro i Lucyna Robowska (fortepian)* 

18.40—19.00. Rozmaitości. е 
19.00—19.25. Odezyt p. t. «Królowa Во- 

na», — wygł. prof. Heuryk Mościcki. (Dział 
«Historja Polski»), 

1930—19.55. Odczyt p. t. «Odzyskanie 
Bałtyku», wygł. prof. Aleksander Pauly. 

19.55—20.20. Odczyt p. t. 
szawy, — jego odmiany i znaczenie symbo- 
liczne» — wygł. prof. Wincenty Trojanowski 
(Dział <Krojoziawstwos). 

20.30. Norwid. Fragmenty. Wyp. p. Al. 
Węgierko. 

20.45. Koncert wieczorny, Wykonawcy: 
prof. Zofja Rabcewiczowa 
Giuzińska 
(Śpiew). 

22.00 Sygnał czasu. Komunikaty. 
22.30. Transmisją muzyki tanecznej. 

15.00—15.25. Komunika- 

(śpiew) i Mieczysław Salecki 

: Ропіъ&:ід{е&. 
y: gospodarczy j meteorologiczny. 

15.30 —15.50, Odczyt pł. <Ga tiiędzy in- 
nemi robić należy, aby powiększyć ' dochód z gospodarstwa», — wygł. prof, 
nowicz (Dział <Rolnictwos). 

16.10—16.30, Muzyka i żywe słowo. 
15.50—17.00. Odczyt p. t. <Cheroby 

S. Turczy- 

zaraźliwe zwierząt», — wygl. „prof. L. Do- kach, pow. Lidzkim—sklep. snožywczy, 
brzański. 3 

17.30—17.55. Odczyt pt. «Nowe Szko- 
ły», — wygł. p. Jan Hellmann (Dział <Pe- 
dagogika»)». | : ы 

18.00. Transmisja muzyki tanecznej z 
kawiarni Gastronomja. | 

18.40—:9 00. Rozinaitości. 
19.00—:9,25. 41-a lekcja kursu elemen- 

tarnego języka francuskiego. 
Luc'en Roauigny. Р 

1930—19.45, Komunikat rolniczy. | 
1945—20.10. Odczyt pt. «Wrażenia z 

<Herb War- 

ŁO. NEO. 

. p. M. Wańkowicz. 
10 

komunikaty. 
20.30. Koncert. Na zakończenie sygnał razowa 40—45, kartoflana 80—90), gryczana 

czasu. Komunikaty. 
Koncert wieczorny — Muzyka operowa. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Samobójstwo, W nocy na 12 bm. 
w -celu pozbawienia się życia otruła się 
spirytusem denaturowanym 25-jetnia Pauli- 
na Lebiediewa (Lwowska 11). 

Desperatkę w stanie ciężkim odwieziono A 250—260, schab 280—309, boczek Paryż 
do szpitala św. Jakóba. 

Przyczyna samobójstwa 
mienia rodzinne. : 

— «Ав» г1ойх1е! w potrzasku. W no- 
cy na 12 bm. podczas obławy aresztowano 
w domu Nr 17 przy ul. Trockiej Mieczysła- 
wa Szydłowskiego vel. 
wicza vel Jana Paszkiewicza, 
około 100 kradzieży. Przy aresztowanym 
znaleziono wytrychy, oraz różne narzędzia 
do cięcia kłódek i włamania. 

— Kradzież bielizny. Ze strychu do- 
mu Nr I przy ul. Połockiej skradziono bie- 
liznę na szkodę P. Łapkowej, M. Nowickiej 
iS. Cukiernik na ogólną sumę 900 zł. 

Rynki Wileńskie. 
(n) Ceny w Wilnie z dnia 11 

marca rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wiino 42.50 — 

43,50 zł za 100 kig., owies 38—41, jęcz: 

— nieporozu- 

g. 
mief browarowy 30 — 42, na kaszę 34 — 5544 Ryby: liny žywe 380 400, šniete 280-300 — 
35, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 29—30. 
ziemniaki 8:50—1000.  Tendenoja mocna. 
Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: seradela 36—38 zł. za 100 ke., 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna biała z domieszką szwedzktej 360- 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 

hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra- 

85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 

60—70, jęczmienna 55—60. 
Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc, 

—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
rzecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
0—60, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
cielęce 110—150, baranie 220—240, wie» 

55 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 4.00 — 
4.20, II gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 

we 780—800. 
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 12—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-1.00, marchew 20—25 gr. za I kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za lkg. brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
za 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 
200—300 za sztukę, 

Owoce: jabłka 60—120 gr. za 1 kg., grn- 
szki 120—200. 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

та 1 kg.. szczupaki żywe 350—380, śŚnięte 
250—280, okonie żywe 350—380, śnięte 270 

280, karasie żywe (brak), śŚnięte (brak), 
karpie żywe (brak), šniete (brak), leszcze 
żywe 380-400, śnięte 260—280, sielawa 150— 
220, wąsacze żywe 320-350, śnięte 250—270, 
sandacze 300—350, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 150—200, płocie 160—220, 
drobne '50—100. 

Drób: kury 3,00 — 6,006 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 4,00 —8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 8.00 — 12.00, zł, za 
sztukę, 

GIEŁD* WARSZAWSKA 
12 marca 1947 r. 

Dewizy i walnty: 
Tranz &огя, Kupno 

Dolary 8,92 8.94 8,90 
Holandja 358,05 _ 359,85 358,05 
Lendyn 4353 4364 43.42 
Nowy-York 8.5 8.97 8,93 

* 3510 35,19 35,01 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Szwajcarja 172,55 172 98 172 12 

Wiedeń 126.28 126.59 125.97 

Papiery Procentowe 
5 pr požycz: konw 62,50 

Waszkie- Ser twarogowy 180 — 200, masto nieso. 5 proc. pož. dolarowa 52,50 54,00 53,50 į 
As sri okoń lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero» Kolejowa 102 

4 i pół proc. listy zast. zierns. zł. 56,00 55,75 
8 proc. warsząwskie zł, 77,25 76,50 77,50 
5 proc. warszawskie zł. 63,50 63,25 
6 proc. warsz. 1915-16 r. 35,00 
10 proc. m. Lublina 82,50. я 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia I2 marca 1927 r. 

Banknoty. 
Dolary St Zjedn. 8,95 8,94 

Złoto. 
Ruble 4,78 4,763/4 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zt. 100 4600 4400 
  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 1 naj- 

ao S farbą w. OE 
i celów malarskich. 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzę do nabycia. 
  

Miejski Kinematograf . 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

+
+
 

  

% SPRZEDAM WILLĘ 
gz wszelkiemi wygodami przy tem 
© oficyna dającą poważny dochód jako 
9. letnisko. Koło hektara ziemi na któ: 

rej 12 dizew owocowych najlepszych 
€ gatunków,. część ogrodu warzywnego 
© reszta park. Położona w najpiękniej. 
,$ szym miejscn na Antokolu nie daleko 
(4 rzeki Wiji. O warunkach dowiedzieć $ 

się u właściciela ul. Niemiecka Nr 1, $ 
'© m. 2, od godz. 4-tej do 6-tej popoł. $ 

$ 

  

  

Institut de Beaute R. Spiro. 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjąlnie ala balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos, od wyp. 
1 łupieżu. ю ь 
  

    

      

    

NA RATY, $ 
› НЦП]П solidny sprzęt radjo : 

amatorski. й 

, Kompletne instalacje z nowo- 
czesnych odbiórników. 

CENY NISKIE 
Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w. Wilnie, 

  

„Wileńskie B uro Radjotechniczne 

Mickiewicza 23. Tel. k 

CZY JESTEŚ CZLOnKIEM 
L 0. P. P. 

nięto: 
R. H. A. 11—5912. „Polaczek Zelda" w Lidzie, 

u!. Rynek 28 — sklep spożywczy. Fi 
1914 roku. Т 
przy ul. Suwalskiei 55. 

Do Rejesiru Handiowego Dzial A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 25.11. 1927 r. pod Nr. 5911 wciąg- - 
nięto: 

żelaza, Firma istnieje od 1923 roku. 
Poczter Sora, zam. tamże. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
pod Nr. 5910 wciąg- w Wilnie w dn. 25.li. 1927 r. 

nięto: 
R H. A. 1.—5010. „Porciaako Chaim” w Ej- 

szyszkach, pow. Lidzkim — sklep spożywczy. Firma 
istnieja od 1907 roku. Wiaścicieł — Porcianko Chaim 
zam. tamże, 

Do Rejestru Fianaiowego Dział 
(tort.), Janina w Wilnie w dniu 2511 1927 roku pod Nr. 5913 wcią- 

gaigto: 
R. H. A. 1—5013 „Portnoj Hirs 

kach, pow. Lidzkim=sklep manufaktury. Firma ist 
Wlašciciei—-Porinoj Hirzsz zam. nieje od 1902 roku. 

amże. 

"Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 25.11] 1927 r. pod Nr. 
gnięto: В ‚ 

R. H. A. I.—5914. „Рог!то] Су 

gałanterji. Firma istnieje od 1918 rok 
Portnoj Cyba, zam, famże, 

Do. Rejestru Handiowego Dział 
w Wilnie w dniu 25.11 1927 roku pod Nr. 5915 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5915 

Firma istnieje od 1923 roku. Właści 
Zlata, zam. tamże. 

Dziś 
świetlane filmyz 
Eugene O'Brien. 

Szczepańskiego 

i „Chlubne 

jestr Handloy. | Й5 00 : 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 25:1. 1927 r. pod Nr. 5912 wciąg- 

Właścicielka — Polaczek Zelda, 

R. H. A. 1. —5011. „Poczter Sora* 5 Eiszysz- 
kach, pow..Lidzkim — sklep kolonjalny, galanterji i 

„Reznicka Złata* w Ej. 
Lektor prol. szyszkach, pow. Lidzkim sklep s.ożywczy i bakalji. 

dą wy- (GRA 
ae. W ro! 

<Głupi, al 

„Mezaljans* 
Nad program: 

Ostatni 

Anons: «GRACZ W SZACHY». 

hcąc  mieč po- 
Cc tomstwo Czystej 

krwi irlandzkich 
setrów, poszukuję psa 
(irl. setera) 'w celu 
kopulacji z suką (irl. 
seter) za szczeniaka z 

tegoż potomstwa 
(ewent. za inne wy- 
nagr.) Sukę mogę na 

DOM 
murowany z Gero: 
dem w dobrym 

punkcie za 1.7000 
dolarów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

pe czas dostawić tel. 152, 
d i Ё о Ina ewen AMOCHOD 

gdzieindziej. Zgłosze- 
nia niezwł.: poczta. 
Dworzec (Nowo- 

gródzki), maj. Oziera- 

taksówka (system 
europejski) do 

sprzedania bardzo 

  

  

tanio, Wieńska 14, 
a L ои 

AAS ой 5 do 7. Tel. Nr 951 

Solidnie . 
lokujemy każdą Potrzebny 
sumę pieniężną |0d zaraz rutynowany 

Wileńskie Biuro pomocnik buchaltera, 
Komisowo-Handlo. | Samotny, obeznany z 

książkowością rolniczą 
do majątku. Zgłosze- 
nia poważnych kandy. 
datów przyjmuje Pani 
Gąsiorowska, biuro 

rachunkowości  roln. 
w Wilnie ul. Mickie- 

wicza 8. 

we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel, 152, 

Rządca-Ekonom 
z małą rodziną poszu- 
kuje posady, posiada 
11-o letnią praktykę, 
poważne referencje i 

świadectwa. 
Adres: Kalwaryjska 4 

m. 8 «Rządca». 

    

Zalatwiamy 
szybko i dogodnie 
tranzakcje: Kupno | 
r sprzedaż niern* 
chomości, lokaty 

kapitałów, pożyczki 
pod solidne 

zabezpieczenia 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

  

PISARZ 
prowentowy z małą 
rodziną poszukuje po- 
sady, posiada poważ- 
ne referencje I chlub- 
ne świadectwa, Adres. 
Kalwaryjska 4 m. 8. 

  

tel. 152. 
|... : 7 

Pożyczki | Zwierzyniec 
załatwiamy szybko |Sprzedam plac 249 

i dogodnie sążni kw., zadrzewio- 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. ' 

ny, na Zwierzyńcu fron- 
tem na dwie ulice. 
Oferty: Warszawa, 
Marzałkowska 120 m. 7, 

Troczewski. 
  

gnięto: 

Ejszyszkach, pow. 

seans o godz. 10. Or"ieatra 
W  poczekalniach koncerty Radjo. 

1 święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30i inne dnie od godz. 
4 m. 30. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek seansów: w nie- 
dzieję i święta o godz. 3, w soboty o godz, 4 i inne dnie o godz. 5-tej. 

USTARK) dramat w 8-miu aktąch. 
lach głównych: Norma Talmadge i 
< zdrów» komedją w. 2-ch aktach. 

pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 
Kasa czynna: w  niedzlelę 

  

Do odnajęcia OGŁOSZENIE, 
na 5 miesięcy jeden Kupię używaną ma- 
ewentualnie dwa po-SZynę do pisania w 
koje z kuchnią i ła- dobrym stanie za 

zienką i elektrycznością Przystępną cenę. Piś: 
w śródmieściu. Wiaą- mienne oferty zgła- 
domość w Biurze Ogło-Szać: A, Eibel, Nowo- 
szeń Grabowskiego— Wilejka, ul, Wileńska 

Garbarska 1. Nr 27 
  

FOLWARK 
w wysokiej kultu- 
rze, z ładną sie- 
dzibą, dom miesz- 
kalny z wygodami 
i umeblowaniem, z 
kompletnym inwen- 
tarzem żywym i 
martwym, wszyst= 
kie narzędzia rolni- 
cze, zasiewy kom- 
pleźne, z ładnym 
lasem, w pobliżu 
kolei sprzedamy za 

4:000 dolarów 
Wileūskie Biuro 

Komisowo- Handlo- 
we ul.  Mickie« 
wicza 21, tel. 152. 

Poszukuję 
dwóch pokoi z kach- 
nią możiiwie w śród. 
mieściu. Zgłoszenia do 
Administracji <Słowa». 

| hr, Ledóchow* 
sk.ej (założyciel: 

ki ochronki w Czar. francuskiego 
ny: Borze). Ktokol-, ° . 
wiek wiedziałb. o j angielskiego 

nim, prosi się o poda: Mickiewicza 37—17.' 
nie niniejszego do . i 
adm, <Siowa> pod Wejście M ac 

lit. W. S. 

Z io A 
ь wojskową wyd. 

Buehalter przez Ba KU, 
fachowiec poszukuje Wilno, rocznik 1902, 
wieczorowych zajęć na imię Władysława 

stałych lub godzino- Szydło wskiego, 
wych, Oferty do adm. gm. Holszany, 
«Słowa» dla Buchajtera paw. Oszmiański, 

PIANINO 
lub FORTEPIAN chcę 
kupić. Pośrednikom 
wynagrodzenie, 

Nowogrodzka 7, m. 29 

  
  

FORTEPIAN 
Szredera w b. dobrym 
stanie, najlepsz. kon- 
struk. z okazji natych« 

m'ast sprzedam. 
Sawicz 11. m. 6. 

Lekcyj irancus- 
kiego udziela ruty- 

nowana nauczycielka. 
Mickiewicza 45 m. 4" 
od godz. 1—3. 

Do sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8. 
Dąbrowski. 
    

    

Po długim pobycie w 
Paryżu i w Anclji 

udzielam lekcji języka 

oszukuję adresu 

    

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 25.1 1927 roku pod Nr. 5916 wcią- 

R. H. A. 1.—5916. „Rogaczewski Fajwel* w 
Lidzkim—piwiarnia. Firma istnieje 

od 1926 roku. Właściciel—Rogaczewski Fajwel, zam. 
. tamże. 

ima istnieje od 
4454 —VI 

  

zam. 

4448—V| Wilnie w dn. 21.ll 
nięto: 

R. H. A. 1.—5818. 
w Ejszyszkach, pow. Lidzkim — sklep win i wódek, 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel—Mleczkowski 
Władysław, zam. tamże. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
„1927roku pod Nr. 5818 wciąg- 

«Mleczkowski Władysław» 

4455 —V] 
  Właścicielka — 

4449—VI Do Rejestru 
w Wilnie w driu 21 
nięto: 

dziowie, pow. Mol 
R. H. A. 1.—5817. „Magids Malka* 

Handlowego Dział A Sądu Okr. 
„I 1927 roku pod Nr. 5817 wciąg- 

Mag w Lebie- 
odeczańskim—skiep obuwia j żela- 

za. Firma istnieje od 1920 roku. Wlašcicielka-—Magids 
Małka zam. tamże. 4456 —Vi. 
  4450—Vi 

A S4ou Okr. 
Wilnie w dn. 24 ii 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
27 r. nod Nr. 5897 wciągnięto: 

R. H. A. |—5897. Firma: „Konichowska Chaja* 
z* w Ejszysz- w Ejszyszkach, pow. Lidzkim — sklep manufaktury. 

«Firma istnieje od 1921 roku. Właścicielka—Konichow- 
" ska Chaja, zam. tanże. 4531—VI 
  445] —VI 

' Do Rejestru 

5914 wcią- 

pa“ w Ejszysz- 
kolonjalny i 

u. Właściciel — ska Brocha, zam. 

Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w, dn. 24-11 27 r. pod Nr. 5898 wciągnięto: 

R. H A. i. 5893, 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim—skiep manufaktury. Fir- 
ma istnieje od 1912 roku. Wlašcicielka—Korkuczan- 

„Korkuczafiska Brocha* w 

tamże. 4532—Vi 
  4452—VI 

A Sądu Okr. Do Rejestru 

Firma istnieje od 

cielka—Reznicka Piotr, zam. tamże 

4453 —NI. 

Wilnie'w dn. 28-11 27 r. pod Nr. 
*" R. H. A. i.—5929, „Dakiniewicz Piotr“ 

szyszkach, pow. Lidzkim—sklep spożywczo-tytuniowy. 

„Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
5929 wciągnięto: 

w Ej- 

1925 roku. Właściciel—Dakiniewicz 
4533 —VI



6 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
o w dn. 25—Il 1927 r. pod Nr. 5924 wciąg- 
nięto: 

R H. A. I. — 5024, „Szamowicz Hinda* w 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim—sklep spożywczy, bakalji, 
i galanterji. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel— 
Szamowicz Hinda, zam. tamże. 4457—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 25—li 1927 r. pod Nr. 5922 «wcią- 
gnięto: 

"R. H. A. 1.—5922. „Sirelecka Basia*. Siedziba 
w Ejszyszkach, pow. Lidzkim. — Sklep galanterji i 
obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka— 
Strelecka Basia, zam. tamże. 4458—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w da. 25—i11927 roku pod Nr. 5921 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 11.—5921. «Stepanianowa Głafira» w 
Ejszyszkach, pow Lidzkim—biuro podati. Firma istnie- 
je od 1925 roku. Właścicielka—Stepanianowa Głafi- 
ra, zam. tamże. 4459—V] 

Do Rejestru Handtowego Dział A Sądu Qkr. 
w Wilnie w dn. 25.1 1927 roku pod Nr, 5920 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5920. „Slonimska Kuna“ w Ej- 
szyszkach, pow. Lidzkim—sklep spożywczy, bakalji i 

R Firma istnieje od 1922 roku. Wlašciciel-— 
onimska Kuna, zam. tamże. 4460—VI 

Ss 2 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 21—Il 1927 r. pod Nr. 5790 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1. — 5790. Alperowicz Chana-Sora w 
Kurzeńcu, pow. Wilejskim, sklep spożywczy, bakalji 
i galanterji. Firma istnieje od 1922 roku, Właścicielka 
—Alperowicz Chana-Sora, zam. tamże. 4475—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w am w dniu 21—ll, 1927 r. pod Nr. 5807 wciąg- 

nięto: , 
R. H. A. 1.—5807. «jaszkul Antoni» w Bienia- 

koniach, pow. Lidzkim—skup i sprzedaż świń. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel — Jaszkul Antoni 
zam. tamże. „ 4476—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 21—1l. 1927 r. pod Nr. 5809 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5809. Firma „Kamieniecki Chaim” 
w Bielicy, pow. Lidzkin—skiep łokciowy. Firma 
istnieje od 1897 roku. Właściciel— Kamieniecki Chaim 
zam. tamże, / 4411—VI, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21.11 1927 roku pod Nr. 5810 wciąg= 
nięto: 

R. H. A. 1—5810. „Kamieniecka Gitel* w Bielicy, 
pow. Lidzkim— piwiarnia. Firma istnieje od 1920 ro- 
ku: Właścicielka—Kamieniecka Gitel, PC 

  Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 25—I1 1927 r. pod Nr. 5919 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I.—5919, <Siabocka Nachama» w Ej- 
szyszkach, pow. Liazkim—sklep artykułów żelaznych. 
Firma istnieje od 1926 roku, Właścicielka— Słabocka 
Nachama , zam. tamże. 4461—VI 

„ „Do Rejesiru Handiowego Dział A Sądu Qkr. w 
kaj w dniu 25—I1 1927 r. pod Nr. 5918 wcią- 
gnięto: : 4 

R. H. A. 1.—5918. „Sakowicka Jocha* w Ej- 
szyszkach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spożyw- 
czy i łokćiowy. Firma isttnieje od 1924 roku. Właś- 
cicielka—Sakowicka Jocha, zam. tamże. _ 4462—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21—ll. 1927 r. pod Nr. 5799 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. [.—5799. „Filipowicz Bazyli* w Na- 
hordowiczach, pow, Lidzkim—skiep spożywczy, kola- 
njalny, tytuniowy i galanterji. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel—Filipowicz Bazyli, zam. = 

4463—VI 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 21—1I. 1927 r, pod Nr. 5800 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5800. „Flejszer Erczyk* w Bielicy, 
pow. Lidzkim—piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel—Fiejszer Erczyk, zam. tamże, 4464—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 21. . 1927 r. pod Nr. 5801 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I. — 5801. „Gordon Abram* w Wil. 
nie, ul. Ponarska 66. Przedmiot — produkty naftowe 
i materjały opałowe. : 
Właściciel—Gordon Abram, zam. przy ul. Kijowskiej 4. 

) 4465—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 21, Il. 1927 r. pod Nr. 5802 wciąg* 
nięto: 

R. H. A. 1. — 5802. „Gołub Fruma* w Lebie- 
dziowie, pow. Mołodeczańskim. — Skup zawodowy 
zboża. Firma istnieje od 1926 roku. Wlašcicieika— 
Gołub Fruma, zam. tamże. 4466 —VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 21.1 1927 roku pod Nr. 5803 wciąg- 
nięto: 

R. H, A. I — 5803. „Simka Girzon* w Lebie- 
dziowie, pow. Mołodeczańskim. Przedmiot—sklłep ko- 
lonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel —Simka Girzon, zam. tamże.  4467—VI › i 

— 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21 Il 1927 roku pod Nr. 5805 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5805. <Halpern Izrael» w  Bielicy 
pow. Lidzkim — sklep łokciowych towarów. Firma | 
istnieje od 1924 roku. Właściciel — Halpern Izrael, 
zam. tamże. 4468—VI 

+ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21—ll 1927 roku pod Nr. 5804 
wciągnięto: ‚ 

R. H. A. 1.—5804. „Girszowicz Rafał* Siedziba 
w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — piwiarnia. Firma 

istnieje od 1922 roku. Właściciel — Girszowicz Ra- 
fał, zam. tamże. 4469 —VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A_ Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 21—II. 1927 r. pod Nr. 5806 wciąg-- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5806. „Josielewicz Zalman* w Bie- 
licy, pow. Lidzkim — skład apteczny. Firma istnieje 
od 1908 r. Właściciel — Josielewicz Zalman, zam. 
tamże. 4470—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21—Il 1927 roku pod Nr. 5798 
wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5798. „Dakiniewicz Anna“ w Ejszy- 
szkach, pow. Lidzkim — restauracja. Firma istnieje 
od 1916 roku. właścicielka — Dakiniewicz Anna, 
zam. tamże. | 4471—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21—I! 1927 roku pod Nr. 5796 
wciągnięto: х : 

R. H. A. 1. — 5796. «Firma: Bojarska Henia. 
Siedziba w Różance, pow. Lidzkim. Przedmiot — 
sklep spożywczy, łokciowych i żelaznych towarów. 
Firma istnieje od 1912 roku. Właścicielka Bojarska 
Henia, zam. tamże. 4472—VI 

Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21 Il 1927r. pod Nr. 5797 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1. — 5797. Firma: „Byczkowska Brajna* 
w Bielicy, pow. Lidzkim—skiep manufaktury i skór. 
Firma istnieje od 1904 roku. Właścicielka—Byczkow- 
ska Brajna, zam. tamże. 4473—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21—I1 1927 r. pod Nr. 5791 wciąg- 

nięto: г 
R. H. A. |.—5791, Firma: Baranczyk Chaja w 

Bielicy, pow. Lidzkim, sklep spożywczy i ai 
Firma istnieje od 1925 r. Wiašcicielka — Baranczyk 
Chaja, zam. tamże. 4474—VI 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

- jstnieje od 1926 roku. 

Firma istnieje od 1927 roku. | 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21.11 1927 r. pod Nr, 5811 wcią- 

gnięto: : 
R. H. A, 1.—5811. „Krasnosielski Boruch“ w 

Bielicy, pow. Lidzkim—skłep spożywczy. Firma ist- 

nieje od 1925 roku. Właściciel — Krasnosielski Boruch, 

zam. tamże. 4479—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21.1 1927 roku pod Nr. 5792 wcią- 

nięto: : 
# R. H A. 1.—5702. „Bekkier Morduch-Zyska* w 
Kurzeńcu, pow. Wilejskim, sklep spożywczy i zboża. 
Firma istnieje od 1026 roku. Właściciel — Bekkier 
Morduch Zyska, zam. tamże. 4480—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dniu 21.11 1927 roku pod Nr. 5793 

wciągnięto: Fe $ ы 
R. H. A, I. — 5793 «Beraziūski Alta» w Bielicy, 

pow. Lidzkim, sklep drobnych towarów. Firma istnieje 

od 1907 roku. Właścicielka — Berazińska Alta, zam. 

tamże, : 4481—VI. 

Do Kcjesuu Hanalowego Dzia: A. sądu Okr. 

w Wilnie w dn.25.11. 1927 roku pod Nr. 5909 wcią- 

ieto: 
a R. H. A. 11—5909. «Poczanko Sora» w Ejszysz- 

Przedmiot — piwiarnia, Firma 
Właściciel — Poczanko Sora, 

zam. tamże. 4482—Vi 

Do Rejesttu Handlowego Dział A. Sądu Okr. 

w Wilnie w dniu 25-11 1927 roku pod „Nr. 5907 

wciągnięto: 
TER SH. A. 1. — 5907. „Nachimowicz Poe. 

olo- 

kach, pow. Lidzkim. 

Ejszyszkach, pów. Liozkim—sklep spożywczy, 

njalny i łokciowy. Firma istnieje od 1906 roku. Wła- 

ściciel-—Nachimowicz Rafael, 4483—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dniu 21—ll 1927 roku pod Nr. 5812 

wciągnięto: ы 

ЧЁ?Н. A. I.—5812. Firma: „Korysowa Marja“ w 

Ejszyszkach, pow. Lidzkin—apteka. Firma istnieje od 

1911 roku. Właściciel - Korysowa R = D 

zam. tamže. 

  

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 21-Il 1927 r. pod Nr. 5813 wciągnięto: 

R. H. A. 1.--5813, „Lewin Hercel” w Hruzdowie 

pow. Postawskim. Przedmiot—sklep gałanterji, bakalji 

i tytuniowy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— 

Lewin Hercel, zam. tamże. 4485—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 21-Il 27 r. pod Nr. 5814 wciągnięto: 

R. H. A' 1—5814. „Lewin Jankiei—Note” w Iwju, 

pow. Lidzkim—sklep spożywczy, kolonialny i garnki. 

Firma istnieje od 1926 roku. Właścicie—Lewin Jan- 

kiel—Note, zam. tamże. 4486—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dniu 21-11 27 r. pod. Nr. 5815 wciągnięto: 

R. H. A.—5815. „Mekel Dawid" w Bielicy, pow. 

Lidzkim— sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje 

od 1925 roku, Właściciel|--Mekel m 2 ao 

: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 21 Il. 27 r. pod Nr. 5816 wcią- 

gnięto: ; ё 

„R. H. A. 1—5816. „Mekel Fania* w  Bielicy, 
pów. Lidzkim—sklep spożywczy i galanterji Firma 
istnieje od 1880 roku. Właściciel—-Mekel Fania, zam. 
tamże. 4488—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 25 li. 27 roku pod Nr. 5906 wcią- 
nięto: 
s R. H. A.1.—5906. „Miasnik Hirsz" w Ejszysz- 
kach, pow. Lidzkim—sklep spożywczy, kolonialny, 

alanterji i tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku. 

Wtaściciel—Miasnik Hirsz, zam. tamże. 4489—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 25 II, 27 roku pod Nr. 5908 wcią: 
, gnięto: 

  

  

  

pow. Lidzkim—skie» spożywczy, galanterji i obuwia. 

Firma istnieje od 1909 roku. Właścicielka — Paltiel 

Sora, zam. tamże. 4490—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 21—]l 27 r. pod Nr. 5794 wciag- 

nięto: 
* R. H. A. I, — 5704. A PP 0. 

w Bielicy, pow. Lidzkim — sklep galanterji i drob 

nych GWARÓWZ Firma istnieje od 1919 roku. Właści- 

cielka — Bielicka Hinda-Fejga, zam. tamże. 4491—VI. 

Do Rejesttu Handiowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 21.1, 27 r. pod Nr. 5795 wciągnięto: 
R. H.A. 1.—5795. „Bejszer Elja i Pupko Mojżesz 

S-ka”—sklep obuwia w Lidzie, uł. Suwalska 21. Firma 

istnieje od 1918 r. Wspólnicy zam, w Lidzie: Elja 

Bejszer przy ul. Targowej 25 i Mojżesz Pupko przy 

ul. Suwalskiej 71. Spółka firmowa, przyobleczona w 

umowę pisemną w dniu 28 stycznia 1927 r, i zawarta 

na czas nieokreślony. Zarząd stanowią obaj wspól- 

nicy i tylko oni obaj łącznie są uprawnieni do podpi- 

sywania w imieniu spółki. 4506—VI 

R. H. A. |.—5908, „Pałtiel Sora" w Ejszyszkach, 

\ 1927 roku. 

O W O 

Dział A Sądu Okr. Do Rejestru Handlowego 
pod Nr. 5788 wciąg- w Wilnie w dn. 19, II. 27 r. 

nięto: 
R. H. A. 1. — 5788. Tauzier Gierszon w Krzy* 

wiczach, pow. Wilejskim, sklep spożywczy, galante- 
ryjny i bławatny. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ścicieł — Taugier Gierszon zam. tamże. 4502—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 19 U 27 r. pod Nr. 5784 wciągnięto: 

R. H. A. |-5784. Szofer Sina w |Iwju pow. 
Lidzkim—sklep spożywczy i galanierji Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel—Szofer Sima, zam. tamże. 

: 4497 —\/1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dniu 19—|l. 1927 r. pod Nr. 5786 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1. — 5786 „Szwarc Anna* w Wilnie, 
ul. Portowa 10 sklep spożywczy. Firma istnieje od 

Właścicielka — Szwarc Anna, zam. 
4498—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 19—!ll 1927 roku pod Nr. 5785 wcią- 
gnięto: | - 

R. H. A I.—5785. „Szmukler Frejda-Musza“ w 
Iwju, pow. Lidzkim sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel — Szmukler Freida-Musza, 
zam. tamże. 4499—VI 

tamže. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. : 
w Wilnie w dn. 19—l! 1927 r. pod Nr. 5781 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I, 5781. Firma: Rotsztein Mejer, w 
Iwju, pow. Lidzkim, sklep spožywczy. Firma istniejė 
od 1923 roku. Wlašciciel — Rotsztejn Meier, zam. 
tamże. s 4500—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. «w 
Wilnie w dn. 19. I. 27 r. pod Nr. 5789 wciąg« 
nięto: 

% R. H. A. l. — 5789. Urbanowicz Abram w 
Bielicyy pow. Lidzkim, sklep kołonjalno-spożywczy, 
win i wódek. Firma istnieje od 1925 roku, Właściciel 
— Urbanowicz Abram, zam. tamże. 4501—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr: 
w Wilnie w dn. 19.111927 r. pod Nr. 5782 wcią- 
gnięto: 

В. Н, А. L—5782. Słonimska Rocha-Belja w 
Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep spożywczy i 
wody sodowej. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel- 
ka—Słonimska Rocha-Bejla, zam. tamże. 

: 4503—VI 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 19.1 1927 r. pod Nr. 5787 wcią- 
gnięto. 

R. H. A. 1—578/. Szud Mowsza w Krzywi: 
czach, pow. Wilejskim, sklep spożywczy i bławatny. 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel —Szud Mowsza, 
zam. tamże. 4504—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19.11 1927 r. pod Nr. 5783 wcią- 
gnięto. į 

R. A. H. 1.—5783. Solc Abram w Mejszagole, 
pow. Wileńsko-Trockim. Przedmiot—sklep spożywczy 
i gałanterji. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel— 
Solc Abram, zam. tamże. ° 4505 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dniu 21.1 1927 r. pod Nr. 5808 wcią- 
gnięto: 

R H. A. 1.—5808. Firma: „S. lckowicz i S. Ja- 
sinowski — młyn parowy w Bielicy S-ka firmowa.* 
Przedmiot—mlyn parowy, fołusz i gremplarnia. Siedzi- 
ba—Bielica, pow. Lidzki. Firma istnieje od 1918 r. 
Wspólnicy zam. w Bielicy: Szmuel łckowicz ;i Salo- 
mon Jasinowski. Spółka firmowa, przyobleczona w 
umowę pisemną w dniu 20 stycznia 1927 r. na czas 
nieograniczony. Zarząd należy do obydwóch wspól- 
ników. Nabycie, zbycie nieruchomości i praw hipo- 
tekowanych, powiększenie kapitału zakładowego i 
przyjęcie nowych wspólników wymaga zgody oby- 
dwóch wspólników, natomiast każdy z nich samo- 
dzielnie ma prawo podpisywać za spółkę weksle, 
czeki, pełnomocnictwa i wszelkie inne zobowiązania i 
umowy i wszelkiego rodzaju korespondencje w imie- 
niu firmy. : 4507—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 25—1Il 1927 r. pod Nr. 5923 wcią- 
gnięto: i 8 

R. H. A, I1—5923. „Destylat—Morduch i Józef 
Szpilkowscy i Izaak Kapliń:ki S-ka" — rafinerja ter- 
pentyny w Lidzie, uł. Krupowska 30. Firma istnieje 
od 1924 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie przy ul. Kru- 
powskiej 30: Morduch Szpilkowski, Józef Szpilkowski 
i Izaak Kapliński. Spółka firmowa przyobleczona w 
umowę pisemną w dniu 21 stycznia 1927 r. i zawar- 
ta na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszyst 
kich wspólników i wszyscy współnicy łącznie upraw* 
nieni są do podpisu za spółkę pod p” 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 25.1 1927 r. pod. Nr. 5917 wcią: 
gnięto wpis dodatkowy: 

„R. H. A. Il. — 5917. „Ber Rubinsztejn” zmienia 
się na „Dom Komisowo - Handlowy B. Rubinsztejn 
i S-ka” — sprzedaż mąki i zboża, Siedziba przedsię- 
biorstwa — Wilno, ul. Żawalna 35, a siedziba prawna 
spółki, ul. Szopena 3—15. Wspólnicy zam. w Wilnie 
przy ul. Szopena 3: Ber Rubinszieja i Fruma Rubin- 
Sztejn: Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy 
z dnia 19 lutego 1927r. na czas nieokreślony. Zarząd 
spółki należy wyłącznie do Bera Rubinsztejna, który 
uprawniony jest samodzielnie podpisywać za spółkę, 

4509—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dztał A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 28 2. 1927 roku pod Nr. 5925 
wciągnięto: ` 

R. H. A. I. — 5925. «<Abelowicz Момзха> ‘ 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim — sklep spożywczy i że- 
lazny. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicieł—Abe- 
łowicz Mowsza, zam. tamże. 4513—VI. 

Do Rejestru Handłowego Dział A, Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 24 2. 1927 roku pod Nr. 5904 
wciągnięto: : 3 

R. H. A. 1.—5904. „Mackiewicz Masza* w Ej- 
szyszkach, pow. Lidzkim—sklep żelaza. Firma istnieje 
od 1918 roku. Właściciel —Mackiewicz Masza. zam. 
tamże Р 4515—VI,. 

Do Rejesiru Manalowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 24 2. 1927 roku pod Nr. 5905 
wciągnięto: 

R. H. A. 1.—I. 5905. „Maszczenik Dawid* w 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim—sklep spożywczy, bakalji 
i zboża. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel— 
Maszczenik Dawid, zam. tamże. 4514—Vi. 
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Do Rejestru "Handlowego Dział B Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 14.1 1927 r. pod Nr. 215 wcią + 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. B. III. —215. Firma: „Fabryka wódek i li- | 
kierów Jan Sadowski i s-ka spółka z ograniczoną od- 4 
powiedzialnością w Lidzie”. 

Na mocy uchwały walnego zgromadzenia z dni 
3 lutego 1927 r. Zarząd spółki obecnie stanowią 
zam. w Lidzie: Mejłach Szymonowicz, Morduch Łosz 
i Mojżesz Pupko. Da Rady Nadzorczej zostali powb- 
łani: Bencjan Darszon, Abram Darszon, Szymon Sa- 
wicki, Zelik Kamieniecki, Eljasz Rajzman i Wolf 
Fajnsztejn. Weksłe, czeki, pełnomocnictwa, umowy 
prywatne i notarjalne oraz wszelkiego rodzaju zobo- 
wiązania winny być podpisywane pod stemplem  fir- 
mowym przez dwóch członków Zarządu. 4511—VI , 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie -w dniu 162.1927 r. pod Nr. 3264 
wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. II. -3264. Firma: „Gustaw Molenda i 
Syn“. Erwin Szwable zam. w Wilnie przy ul. Kwa- 
szelnej 17 upełnomocniony został do reprezentowania. 
firmy w Wilnie do sprzedaży wyrobów firmy, przyj- 
mowania zamówień, wystawiania rachunków, przyj- 
mowania zaliczek pieniędzy i wartości pieniężnych, | 
wydawania pokwitowań, podpisywania bieżącej kore- 
spondencji, zastępowania firmy we wszystkich spra- 
wach sądowych, pozasądowych,  administracy jnych ij 
w Sprawach podatkowych, do wnoszenia podań, 
deklaracyj, słowem do załatwiania wszelkich czynności 
prawnych. 4512—VI. 

    

  

    

    

   

  

  в ! 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. | 

w Wilnie w dn. 24—11, 1927 r. pod Nr. 5903 wciąg- 
nięto: | 

В. Н. А. 1.—5903. «Lidzki Szewel» w Ejszysz- 
kach, pow. Lidzkim—sklep chleba, limonjady i tytu- | 
niowy. Firma isinieje od 1926 roku. Właściciel— 
Lidzki Szewel, zam. tamże. 4516—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 24—|, 1927 г. pod Nr. 5902 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5902. «Lewin Szyma» w Ejszysz- 
kach, pow. Lidzkim, — piwiarnia. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel —Lewin Szyma, zam. wake 

4517 — 

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24—hH. 1927 r. pod Nr. 5901 wciąg- 
nięto: 

  

R. H. A. |1—5901. «Lewin Chana» w Ejszysz- 
kach, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep spożywczy, 
kolonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1916 roku. 
Wlaściciel—Lewin Chana, zam. tamże. 4518—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24—il, 1927 r. pod Nr. 5900 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5900. «Kuczaj Rubin» w Ejszysz- | 
kach, pow. Lidzkim — sklep manufaktury i sigo 

  

Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel—Kuczaj 
bin, zam. tamże. 4519— 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24—H. 1927 r. pod Nr. 5899 wciąg- 
nięto: 

* R. H. A. 11—5899. »Krapownicki Lejzer» w Ej- 
szyszkach, pow. Lidzkim — sklep manufaktury. Firma 

istnieje od 1917 roku. Właściciel—Krapown'cki Lej- 

zer, zam. tamże. 4520—Vi 

Do Rejestru Handlowego. Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 28—1l. 1927 r. pod Nr. 5926 wciąg- 
nięto: : 

R. H. A. 1—5926. «Bastuński Elja» w Ejszysz- 

  

  

kach, pow. Lidzkim—sklep spożywczy i galanterji. 

Firma istnieje od 1916 roku. Właściciel — Bastuński 

Elja, zam. tamże. 4521—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 28,1. 1927 r. pod Nr. 5927 wciągnięto: 

R. H. A. |. — 5027. «Bichwid Rachil» j- 
szyszkach, pow. Lidzkim — piwiarnia, Firma i je 

od 1927 :oku. Właściciel —Bichwid Rachił, = ao | 

  

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 28.I1. 1927 r pod. Nr. 5928 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5928. «Chejfec Elja» w Efszyszkach, | 

pow. Liazkim — sklep skór i obuwia. Firma istnieje 

od 1917 roku. Właściciel—Chejfec Elja Z z" 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. św 
Wilnie w dn. 241. 1927 r. pod Nr. 5890 wciągnięto: 

R. H. 4. 1.—5890. Firma: llutowicz Jankiel. Sie- 
dziba w Lidzie, ul, Rynek 4 jatka mięsna. Firma 

istnieje od 1894 roku. Właściciel—llutowicz Jankiel, 

zam. w Lidzie przy ul. Zawałnej 7. 4524— VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24.1. 1927 r. pod Nr. 5891 wciągnięto: 

В. Н А. I. — 5891. „Jelinowa Chaja“ w Niemnie, 
w. Lidzkim—restaurzėja. Firma istnieje cd 1920 r. 

właścicielka — Jelinowa. Chaja, zam. tamże. 
4525—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24.11. 1927 r. pod Nr. 5892 wciągnięto: 

R. H A. 11—5892. „Kac Alta". Siedziba w Ej- 
szyszkach, pow. Lidzkim — herbaciarnia i sklep pie- 
czywa. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicielka 

Kac Alta, zam. tamże, 4526—VI. 

Do Rejestru Handlowego -Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 24,1. 1927 r. pod Nr. 5893 wciągnięto: 

R. H. A. |-£5893. „Kabacznik Henia'* w Ej- 
szyszkach, pow. Liozkim — sklep spożywczy, ba- 
kalji i galanterji Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 

* ciel—Kabacznik Henia, zam. tamże. 4527—VI. 

T 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w | 
Wilnie w dn. 24—]I. 27 r. pod Nr. 5894 wciągnięto: 

R. H. A. i.—5894 „Kabacznik Sora" w Ejszysz- 

« kach, pow. Lidzkim—skiep skór. Firma istnieje od 

1923 roku Właściciel —Kabacznik Sora, za 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w | 

Wilnie w dn.. 24—H. 27 r. pod Nr. 5895 wciągnięto: 

R. H, A. 1.—5895. „Kac Ura* w Ejszyszkach, 

pow. Lidzkim—skład anteczny. Firma: isinieje od 

1902 roku. Właściciel—Kac Ura, zam. > о 
ю — 

Do Rejestru Handlowego Ог1а! А $ади Окг + 
Wilnie w dn. 24—1i. 27 r, pod Nr. 5896 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5896 „Kacenelenbogen Sonia“ w 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim—piwiarnia, Firma istnieje 

od 1926 roku. Wlašcicielka—Kacenelenbogen Sonia, 

„zam. tamże, \ 4530—VI 
 


