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'Q artykule ks. Sapiehy 
Wcżorajsza prasa warszawska ob- 

fitowała w odpowiedzi na artykuł ks, 

Eustachego Sapiehy, ogłoszony trzy 

dni temu w Słowie. Abstrahując od 

kwestji ordynacji wyborczej poruszo* 

nej przez autora, należy w tej pole- 

"mice upatrywać z jednej strony wo- 

łanie o czyn dla dobra Polski, czyn 
energiczny, stanowczy, krok bardziej 
męski i wyraźny, a więc . naturalnie 

„nieuzgodnionyj ze wszystkiemi frak- 

cjami sejnowemi* i nie taki, na jaki 
jednomyślnie mogliby się zgodzić 
Wszyscy pp. posłowie, a nawet nie 

zainicjowany w Sejmie, lecz poza 
Sejmem. Z drugiej strony spotykamy 
rozpaczliwą obronę sźaźus quo, to jest 
władztwa tych partyj, które mandaty 
swe otrzymały od wyborów z Listo- 

pada 1922 r., wyborów, w tak smut- 

nych przeprowadzonych warunkach. 
Oczywiście o utrzymahię tego status 
quo wołają najgłośniej dwa stron- 
nictwa, w przedziwny sposób zwią- 

zane przez los, t. j, socjaliści i ende- 

cy. Artykuły Robotnika i Gazety 
Warsz. w równie uamiętny sposób 

napadają na artykuł. ks. Sapiehy. 
/ * Argumenty są podobne, tylko Roboć- 
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nik w sposób mniej szczery chce 
zapudrować tę ranę bolešną, która 
charakteryzuje dziś partję przez to 
pismo reprezentowaną. Oto Robotnik 
woła „zobaczymy kto przeważy, kon- 

wentykle ziemiańskie. czy masowy 
ruch robotniczy”, — Dlaczego tak 
woła Robotnik? Sięgnijmy: do psycho- 

logji, aby się przekonać jak myśl 
ludzka krąży ciągle koło tematu naj- 
przykrzejszego, najcięższego, najbar 
dziej boleśnego i dławiącego. O:0 
Robotnik wie najlepiej, jak dalece jest 
bezsilny właśnie w -tych masach ro- 
botniczych. - Wie; 

dźwięczny podpis „Józef Piłsudski” a 
druga C. K, W. P. P. S. (cetr. kom, 
Wykonawczy polskiej partji socjalis- 

tycznej) ten lud robotniczy, na który 
Robotnik się powołuje, nietylko pój- 
dzie za tą pierwszą odezwą, lecz na- 

m do domn lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
„ Nr 80259. 

Pekin zagrożony przez kantończyków. 
LONDYN. 26 3 PAT Do «Timesa» donoszą z Szanghaju, 

że zajęcie Nankinu drzez wojska południowe pociągnie za sobą 
prawdopodobnie upadek Czang Tsun-Czangu, a_ jednocześnie 
umożliwi wojskom kantońskim posuwanie się w kierunku Tien; 
Tsinu ł zagrożenie Pekinowi. Przez to pozycja Czang-Tso Lina 
w Mardżurji może być narażona na niebezpieczeństwo 

Czang-Tso-Lin kapitułuje. 
PEKIN. 26 3. PAT. Potwierdza się wiadomość, że Czang. 

Tso'Lin pragnie nawiązać z umiarkowanym odłamem kantończy- 
ków rokowania w sprawie zawieszenia broni, po którem nastąpi- 
łoby zawarcie pokoju. » 

Uzbrojone bandy posuwają się. 
SZĄNGHAJ 26 ill PAT. Wiadomości iskrowe potwierdzają pogłoskę,.że położe- - 

nie w górze rzeki Yan-Tse przybiera charakter niepokojący, powodując konieczność 
szybkiej ewakuacji reszty cudzoziemców. Dnia 24 bm. uzbrojone bandy zajęły konce- 
sję cudzoziemską w Czan-Kingu. Policja chińska ochrania domy cudzoziemców prze 
raounkami, iecz wszyscy cudzoziemcy dla bezpieczeństwa schronili się na pokład okrę- 
tów amerykańskich i angielskich. › 

i Ofiary wśród cudzoziemców.. 
SZANGHAJ 26 jl PAT. Z Nankinu donoszą o nowych oflarąch ierroru kantoń- 

Czyków. Zostali zabici Hubert, neczelny zawiadowca portu w Nankinie oraz pe- 
wien Amerykanin. Pozatem dwaj cudzoziemcy zostali zranieni. Położenie w Nankinie 
jest w dalszym ciągu naprężone. Wszyscy Amerykanie i Anglicy z wyjątkiem dwóch 
osób są już po za niebezpieczeństwem. 

W uprzedaży detal.cznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa wiszezona ryczałtem. : 

Redakcja „rękopisów niezamóewionych nie zwraca. 
  

  

Ukazała sie na półkach księgarskich książka 
STANISŁAWA MACKIEWICZA 

„m 

„Kropki nad i“, 
Skład główny: Warszawa, „Dom książki polskiej«. Plac Trzech Krzyży 8. W Wilnie do nabycia 

  

Na zakręcie dziejowym. 
Zajęcie Szanghaju przez południo- wcałe znośny dobrobyt. On zerwał 

wą armję kantońską generała Czang- via facti traktaty międzynarodowe. 

Kaj.Szenga wywarło w całym świecie Za nim nie tylko stoją zastępy do- 
politycznym i w prasie wszechświato- skonale uzbrojonych wojsk; za nim 
wej ogromne wrażenie. Najpoważ- stoi — idea. A streszcza się ona w 

oraz z p 
Sowamiza 

# 

* niejsze organy prasy, nietylko angiel- żądaniu wolności dla narodu chiń- 
„skiej, poczytują fakt dokonany u wy- skiego, м zrównaniu tego narodu 

lotu potężnego Jangtsekjangu na ocean chińskiego w prawach i przywiłeacjh... 

Spokojny, między Nankingiem aSzang- z cudzoziemcami w Chinach osiadły- 

_ hajem, za punk zwrotny—w dziejach mi, w dobijaniu się zniesienia wszy- 
- świata. stkich «ograniczeń» i czastrzeżeń» i 

Perspektywę na szerokie i dalekie «Warunków» poniżających naród;chiń- 
horyzonty, dla których punktem wyj- Ski w oczach jego „własnych obywa- 
ścia jest opanowanie Szanghaju, o- teli i w oczach świata. | rzecz szcze- 

iworzy przed nami najlepiej wielki, gólna! Idei tej szermierzem, najpo- 
zatytułowany  <Ein  weltpolitischer tężniejszym rzecznikiem, _ bohate- 
Wendepunkt»,, <Punkt zwrotny w Tem, ba, symbolem jest — czło- 

„dziejach świata", artykuł wstępny, re- Wiek nieżyjący, On, nieżyjący już 
dakcyjny, wiedeńskiej „Neue Freie dziś Sun. Jatsen podjął na nogi ten 
Presse" utrzymującej się, jak: wiado- cały chiński nacjonalizm, co oto zdo- 
mo, do dziś dnia na stopie jednego był Szanghaj; on ruch nacjosalistycz- 

z największych i najpoważniejszych TY Chin zorganizował i pchnął na 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 

Incji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

„ Marszałek Józef Piłsudski serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy w dniu Je- 

go imienin złożyli życzenia osobiście, listow- 
nie, lub telegraficznie. 
EURAS BZTRDEDRENICA BAELIZSSCEWINKA 

Sejm i Rząd. 

Wstępne pertraktacje o pakt 
gwarancyjny z Sowietami. 

WARSZAWA, 26—1il (tel. wł. Słowa) 
Poseł Patek po tygodniowym pobycie w 

ks pomi w roma da A 
lo Moskwy. Przez cały czas ytu po- 

seł Patek konferował z Marssikiėn Ši 
sudskim i ministrem Zaleskim w врга- 
wie stosunków między Polską a Z.S. 
S. R. W wyniku prowadzonych rozmów 
poseł Patek rozpocznie w Moskwie 
wstępne pertraktacje o pakt gwarancyjny 
= E © traktat handlowy z Sowie- 

m. 

Vice-premjer Bartel w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 26 Ill. PAT. Dzisiaj przy- 
byli co Łodzi vice-premjer Bartel, 
minister przemysłu i handlu Kwiat- 
kowski, minister pracy Jurkiewicz. 
Ministrowie udali się przed południem 
w „towarzystwie wojewody Jaszczołta 
i okręgowego inspektora pracy Wojt- 

ОВЫЕЛЕОДЬУАЫССВ НБНЯНЕСЫЙ СОСИа ТНИНТРЕУНСОИТИ На Ет NSO TS ARTIST ienni iata. _ tory, po których dziś się toczy, Jak kiewicza na zwiedzenie kilku więk- dzienników Świata. W dodatku au › y y. J sai areas r Argas 

Pomyślne rokowania franko=niemieckie. 
BERLIN, 26 3. PAT. Do biura Wolffa donoszą z Paryża, 

że w rokowaniach handlowych francusko-niemieckich osiągnięto 
tymczasowe, nieobowiązujące jeszcze stron, wyniki. Ani rząd 
francuski, ani niemiecki nie zajął dotychczas stanowiska wzglę- 
dem tych wyników. W związku z tem przewodniczący delegacji 
niemieckiej dyr. ministerjalny Posse wyjeżdża dziś z Paryża do 
Berlina ażeby otrzymać nowe instrukcje od rządu co do tym- 
czasowej umowy. Najtrudniejszym punktem rokowań jest obecnie 
sprawa wwozt chemikalji niemieckich do Francji. 

Moskwa odrzuca traktat sowieckosłotewski. 
Oświadczenie ministra spraw zagr. Estonji. 

Z Rewla donoszą: Minister spraw zagranicznych Estonji, dr. Ackel oświad- 
Czył na posiedzeniu komisji sejmowej, że poseł sowiecki w Rewlu, Piotrowski, 
oświadczył mu, że Moskwa nie akceptowała ani jednego punktu parafowanego 
w Rydze traktatu sowiecko'łotewskiego. Wobec tego Łotwie wypadnie ponownie! 
prowadzić dalsze rokowania wspólnie z pozostałemi państwami bałtyckiemi. 

że w razie zbiegu — Minister Ackel podkreślił jeszcze raz, że Estonją została zaskoczona pa- ь е 
odezw, kiórych jedna będzie nosiła rafowaniem tego traktatu i dowiedziała się o nim post factum. Co się tyczy nej pojemności co najmniej ośmiu faktycznie Chinom 

Estonji, to pragnie ona w dalszym ciągu zawrzeć pakt z Sowietami, przede- 
wszystkiem liczyć się musi z faktem swych obowiązków względem Ligi Naro- 
dów. Dotychczas wszelkie rokowania z Sowietami nie dały żadnych konkretnych 
rezultatów. я 

Kowno niezadowolone z Aleksandrowskiego. 
Wedlug wiadomości nadeszłych z Kowna, tamtejsze sfery rządzące 

strjackość gazety pozwala jej zajmo- Umary Lenin w Rosji ter. źniejszej 
wać bezstronne stanowisko — z któ. takiem jakby bóstwem jest w Chi- rego najlepiej widać oraz najswobod- nach dzisiejszych, przynajmniej w ca- 
miej można przemawiać. Oto więc łej ich olbrzymiej połowie — też nie- 

bylby w ścisłem streszczeniu tok i ŻYJACy Sun-Jatsen. On, Sun Jatsen 
linja wytyczna poglądów i wniosków, PISTWSZY przejrzał i zrozumiał jaką 
którym nie da się odmówić doklad- Troże podnieść na nogi potęgę: pana- 
nej znajomości kwestji tudzież by- zjażyzm, on wreszcie zosjentowaĘ ię 
strego orjentowania się w sytuacji. pierwszy, в jedynie Rosja aa 

Moskwa nieposiada się z radości. wicka może dać istotną PE chiń* Tysiące robotników wysypały się przed skiemu nacjonalistycznemu ruchowi 

Kreml wznosząc okrzyki na cześć zwy- I bez wahania przyjął jtę pomoc. 
cięzkiej armji kantońskiej. Prawie bez Bynajmniej nie dlatego [aby symiatys 
boju wpadło w jej ręce ogromne Zował z bolszewizmem jako taicim, 

miasto, mające niesłychaną wagę dla bynajmniej nie dlatego aby sam' był 
stosunków międzynarodowych, za: W duchu chińskim bolszewikienj lecz 

sobne w ekonomicznej natury zapasy dlatego, że poszedłby z samym mysb- 
i śrójki,wprost nie dające Sie ułać Em na cudzeziemców -osobiiWieZać 
w cyfry, miasto w którego portach gdy rzeczą było jasną, 26 tylka”! je: 
zarzucają kotwicę parostatki o ogól- dynie djabeł bolszewicki dopomoże 

„zrzucać z siebie 
miljonów ton. Z portów tych ekspe- jarzmo cudzoziemców *. Borodin, de- 

djowane są do wszystkich kontynen- !Egat iz partibus rządu sowieckiego, 
tów nieprzejrzane masy bawełny, ryżu, rezydujący obecnie stale przy sztabie 

zboża, skór i co najmniej trzecia generała Czang-Kaj-Szenga, był «przy- 
część wszystkich chińskich jedwabi... iacielem» zaufanym Sun-Jatsena. Jest 
i do portów tych zwala się niemal też stale przy armji kantońskiej wdo- 

wet czytać będzie wyłącznie pierwszą w dalszym ciągu robią nagonkę na posła sowieckiego Aleksandrowskiego. wszystek impurt Chin ze wszystkich WA PO Sun-Jatsenie, jakby jaka żywa 

odezwę. i : 

W omawianiu więc artykułu ks. 

Sapiehy przeciwstawiły się, stanęły 

naprzeciw siebie dwa prądy: jeden 

chce uzdrowić Polskę drogą czynów, 
nie mających nic wspólnego z dzi- 

siejszem  partyjnictwem, * w drugim 

"prądzie socjaliści solidaryzują się, 

Z. endekami na gruncie obrony 
partyjnego stanu posiadania”. 

Wy ordynacji wyborczej. Jeśli ją się 
Zmienia (a zmianą nie nazywamy о- 
becnych projektów zmiany) to się ją 
zmienia tylko na prawo. („Na lewo* 
ją zmienić nie można, niema się #- 
Zycznego podobieństwa. chyba że 
włóczęgom i analfabetom przyzna się 
po dwa głosy, a ludziom z wyższem 
Wykształceniem całkiem się prawo 

głosowania odbierze, a nie tylko 0- 
Sraniczy jak obecnie gdy robotnicy i 

włościanie przy wyborach do Senatu są 
uprzywilejowani w stosunku do inteli- 

_ gencji), Ks, Sapieha, jak i 3/4 myślą- 
cej Polski chce zmienić tę ordyna- 
cję na prawo: Lecz chce również 
zaszczepić polskiemu narodowi kult 
silnej władzy. i 

Otóż wzywając rząd marsz. Józefa 
Piludskiego do tej źmiany ordynacji 
Wyborczej musimy pracować nad spo- 
łeczeństwem, aby korzystając z tej 
ulepszonej ordynacji wyborczej nie 
"Ozbijalo, nie zwalczalo idei silnej 

(władzy w Polsce. Możemy od siebie, 
Od konserwatystów wymagać pracy 
Nad odsunięciem od „rządu duszami” 

WŚTÓd prawicowego spłeczeństwa pol- 
skiego te partje, które dziś wobec 
idei silnej włądzy zajmują. stanowisko 
anarchiczne. a 714 

Зооооо о9809 › оо оана вечниЕ о б веноо 

B-cia Olkin 
ul. NE 3, telef. 362. 

a ŁÓŻKA angielskie, 
: MEBLE WÓZKI dziecinne. 
u Sprzedaż również NA RATY. 
42545300550000000204000400550000 

  

Teraz powróćmy do samej spra- i 

Według „Lieluvisa" pos. Aleksandrowski przetłumaczył na język rosyjski 
paszkwil p. t. — Prawda o przewrocie 17 grudnia — i posłał tę broszu- 
rę do Moskwy. Czyni też on jakoby zabiegi celem przeszkodzenia w za- 
warciu iraktatu sowiecko-litewskiego. 

lądów i krajów. Że Szanghaj nie zo- PO nim relikwia, jak uosobienie du- 

stał zburzony, wielka to łaska Boża. cha wielkiego nieboszczyka... 
Niechby się rozpoczął rabunek dziel- _ Wszelako Ów chiński kuomintang 

czynając od fabryk Schejblerai Groh- 
manna. 

Minister Sprawiedliwości p. 
Aleksanger  Meysztowicz w 

Wilnie. 
W dniu wczorajszym przybył do 

Wilna Minister Sprawiedliwości p. 
Aleksander  Meysztowicz, który za- 
bawi w Wilnie w przeciągu kiłku 
dni. > 

Likwidacja białostockiego ku- 
ratorjum szkolnego, 

Władze szkolne przystąpiły do #- 
kwidacji okręgu szkolnego bialostoc- 
kiego. , Część inspektorów szkolnych, 
należących do tego okręgu, zostanie 
przydzielona do okręgu szkolnego 
wileńskiego, część zaś do ckręgu 
wafszaw skiego, 

„Do kuratorjum wileńskiego przej- 
dą te szkoły, które skupiają dzieci 
mniejszości narodowych; w ten spo- 
„sób całość spraw szkolnych, odno- 
szących się do szkolnictwa bialo- 
ruskiego zostanie scentralizowana w 
Wilnie, 

Głodówki w więzieniu nowo- 
gródzkiem nie było. 

WARSZAWA, 26.lil, PAT. Wobec 
pojawienia w ostatnich czasach w 
prasie nieścisłych wiadomości doty- 
czących głodówki w więzieniu w No- 
wogródku, Ministerstwo Sprawiedli- 

Mimo wszystko jednak, zdaniem pisma, stara się o zwolnienie go nicy cudzoziemców, poniosłyby mg- €0 odprawia co tydzień żałobne na+ wości komunikuje co następuje: W 
z zajmowanego stanowiska, co też ma nastąpić w krótkim czasie. 

Zniżka ceł na zboże w;Niemczech ° 
_ BERLIN, 26.11 PAT. Komisja handiowo-polityczna Reichstagu przy- 

jęła dziś w pierwszem i drugiem czytaniu projekt rozporządzenia o pre- 
dłużeniu do 31 lipca b. r. mocy obowiązującej zniżkowych ceł na zboże 
i mąkę, ważnych do 31 marca. Projekt uchwalony przez komisję ustala, 
że na ten okres w odniesieniu do cła na mąkę i zboże z wyjątkiem owsa 
jęczmienia ma być utrzymana zniżka w wysokości 12 i pół marki na 

ъ 

i „ma b 
kwintal, Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia, 

Katastrofa w Pradze. 
"PRAGA 26 III PAT. W samym centrum miasta przy ulicy Vodyczory zawalił si 

dwupiętrowy dom. Mieszkańcy cudem niemal zdołali uratować si! qcieciką, tylko Tedis kobieta doznała lekkich obrażeń. Katastrofę wywołało- osłabienie fundamentów wskutek wstrząśnień, spowodowanych nader ożywionym ruchem kołowym na tej ulicy. 
2.4 ы Й 

рЕРЕВЕБНБЕБЕРЕВЕВНВЕВЕВН ВАЬ ККК 
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Od DZIŚ w restauracji „St. Georges 
przygrywać będzie kwartet | 

w obiedzie od godz. 2], do 4| po poł B 

E WIEGZOREM od godz. 11 koneertować ją 
E będzie znakomity zespół Shine<Band. H 

ZSSEEKI ESSSSURZNONSRA 
KAOGĄBEE AJ WCCRAKIEOWAARKACY 

4, BI U. R.O 

Techniczno: Handlowe k. RAGENOK|-Inżynier | 
Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 1047, | 

/ 
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— dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 
„DEUTZ* w Kolonii: silaiki ropowe Diesel'a od 6 KM, na gaz ssany + 

z wilgotnego drzewa, torfu j koksu od 10 KM, loko- 
motywy i lokomobile ropowe. : į 

'F.W. HOFMANN w Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do 
wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny do obróbki drzewa. 

„HUMBOLDT* w Kolonii: turbogeneratory, patentowane. kotły do 
: 60 atm., Кстргезогу, maszyny do wyrobu lodu 

i sztucznego i jadalnego, pompy it p. Ё 
„MIAG“ (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreznie, Kapler w Berlinie, 

„Amme-Giesecke“ i „Luther“ w Brunswigu, oraz „Gref- 
fenius'* we Frankturcie n/M): wszelkie maszyny mlyn- | 
skie, turbiny. wodne, maszyny do wyrobu masy 
;drzewnej, tektury i inne, : : * 

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie BEZPŁATNIE. 

  

     

  

      
       

       
      

carstwa nieobliczone straty i—-žadna Božefistwo po Sun-Jatsenie niema by- 
by już siła nie mogła powstrzymać najmniej „charakteru klasowego jak 
rozhulanego, odchodzącego od zmy. PArtja komunistyczna w Rosji. Tylko 
słów chińskiego żołdactwa. - _ organizacja zbliżona jest do organiza- 

Za kordony wojsk europejskich, Cii rosyjskich sowietów. Dlaczego zaś 
wysadzonych ze statków do miasta 9Strze całego chińskiego ruchu na- 
całkiem im nieznanego, za szpalery Cionalistycznego zwrócone jest głów- 
karabinów maszynowych i dział i dru- "ie przeciwko Anglji? Z jednej strony 
tów kolczastych, zamykających ulice, dlatego, że nacjonalizm: chiński ро- 
schroniła się zdobywcza polityka jak CZYtuje Anglję za najniebezpieczniej- 
na ostatnią piędź ziemi pod stopami.. 374 dla wolności Chin, z drugiej stro- 

"Ale już tylko w charakterze pokona- MY (i tu już wychodzą na jaw wpiy 
nego, który się czepia rozpaczliwie WY bolszewickie) dlatego, że właśnie 
pazurami a wie, że utrzymać się—nie Anglia ma najmocniej trzymać «<w 
będzie mógł. niewoli ustroju kapitalistycznego» słab-. 

Bo nie łudźmy się; to nie żadna SZE Od niej państwa i narody. Anglja 

rebelja pewnej części olbrzymiego to jakby herszt wszystkich cudzo- 
_ państwa; to przewrót pierwszej kłasy; ziemskich koncesjonarjuszów na chiń- 

to bije nowa godzina na zegarze skiem państwowem terytorjum. Więc: > 
(Dziejów. Lada moment spodziewąć hejże na Anglję! Przedewszystkiem na 
się można runięcia na północ upojo+ Anglię! 
nej zwycięstwem,  nietkniętej armji 

minajmy, czuwa przytomny jeden z do szukania modus wvivendi z tymi 
najzdolniejszych dziś polityków na „djabłami* jak Chińczycy nazywają 
świecie, przebiegły i zręczny nad wszystkich wogóle dziś cudzoziem- 

wszelki wyraz ministęr dr. Eugenjusz ców. Chiny, choćby najkompletniej 

Czen. Czy wytrzyma natarcie jedyny „wolne”, nie „gnębione” przez żadną 
dziś adwersarz nowych Chin marsza- koncesję, dojść muszą pierwej lub 

łek Czang-Tso Lin, wódz armji pół. później do przekonania, że odgrodzo- 
nocnej? Na jego tylko liczyć może ne chińskim murem od świata albo 

Europa, że nie da opanować całych z jedną tylko. Rosją zadające się—nie 
Chin tym masom, 'co nietylko w będą mogły same sobie wystarczyć, 

aljansie są z bolszewickiemi sowietą- Czy Rosja może dostarczyć potrzeb- 
“mi rosyjskiemi lecz faktycznie z niemi nego Chinom kredytu? Czy. może 

sympatyzują.. Czy Czang-Tso-Lin zaspokoić ich olbczymie potrzeby w 
dotrzyma? i dziedzinie przemysłu? Czy może w 

Niema co sobie wzajemnie pia- Chinach założyć fabryki? Nie. Tylko 

skiem sypać w oczy. To przewrót. trzeba aby mocarstwa dołożyły wszel- 

Kolosalny przewrót. Czang-Kaj.Szeng Kich starań aby nie opóźnić momentu 
rozkazuje autokratycznie 200 miljo- otrzeźwienia Chin, aby ułatwić im 

nom ludzi. Udało mu się te masy nie- nawiązanie tych właśnie stosunków z 

przejrzanie zorganizować, zapewnić im Europą, które obecnie chciałyby zer- 

dobrą gospodarkę finansową, dać im wać corychlej doszczętnie. Trzeba aby 

„A jednak przyjść musi do pogo- 
półmiljonowej generała ĄCzang-Kaj- dzenia się Chin z t. zw. cudzoziem- 
Szenga, przy którego boku, niezapo- skiemi mocarstwami, do znalezienia, . 

dniu 13 b. m. 63 więźniów umiesz- 
czonych w więzieniu nowogródzkiem 
za _ przestępstwa  antypanstwowe 
'wszczęło głodówkę, którą następnego 
dnia więźniowie ci samorzutnie zli- 
kwidowali, jako bezpodstawną, nie 
wysuwając żadnych postulatów. je- 
dynym powodem wszczęcia głodówki 
była pogłoska 0 rzekomym pobiciu 
przez urzędnika policyjnego jednego 
z więźniów, z którym wymienieni na 
wstępie więźniowie styczności nie 
mieli i któremu mylnie przypisywali 
obłęd. Więzień Ów nie jest wcale wa* 
rjatem i jest zdrów. W więzieniu no- 
wogródzkiem panował i panuje zu- 
pełay spokój. " 
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„mocarstwa wyciągnęły corychlej naukę 
z tego, 'co się w Chinach dzieje tu- 
dzież z ostentacyjnie radośnych ma- 
nifestacyj Moskwy. 12 

Mocarstw europejskich jest wprost 
obowiązkiem dowieść Chinom, że nic 

nie mają przeciwko osiągnięciu przez 

nie wyższego [stopnia rozwoju. Oto 

jedyne zażegnanie katastrofy, co gre” 
Europie od chwili kiedy wojsk- 
tońskie weszły pod Szang* 
zakręt dziejowy. 
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Zamierzenia budowlane na r. 1927. 

Plan robót Dyrekcji Robót Publicznych woj. Wileńskiego. 

W związku z rozpogrnającyw się 

w dniu 1 kwietnia r. b. okresem 
ac prowadzonych przez Dyrekcję 
lobót Publicznych Wileńskiego . 

rzędu Wojewódzkiego przewidywany 

jest następujący program robót bu- 

dowlanych i meljoracyjnych. 
Przewidziany jast mianowicie re- 

mont i konserwacja całego szeregu 

budowli państwowych w Wilnie, oraz 
w Prozorokach, N. Trokach, w Osz:* 

mianie, Swięcianach i Postawach z 
kredytów Ministerstwa Rob. Publ. 
Rozpoczęcie budowy nowych gma- 

chów rządowych w Wilnie, jak np. 

szkoły technicznej na Holenderni, co 
nastąpi po otwarciu kredytów odnoś- 

nych Ministerstw. х 

W dziedzinie prac meljoracyjnych 

przewidziane jest zakończenie studni 

j pomiarów wodnych rozpoczętych w 

Województwie Wileńskiem w roku 

1925 oraz opracowanie projektu re- 
gulacji rzeki Mereczanki na odcinku 
ód toru kolejowego Wilno—Grodno 

do wsi Rudniki, ogólnej długości o- 
kolo 60 kim. Uregulowanie tej rzeki 
da możność sporządzenia projektów 

meljoracji szczegółowej na obszarze 

około 14.000 ha bagien i lasów pań- 

stwowych. 
Następnie przeprowadzone zostaną 

w powiecie Swięciańskim studja rzeki 

Straczy i Struny o długości projekto- 

wanej do zdjęcia 12 kim. Uregulowa- 

nie tych rzek da możność odwodnie- 
nia bagien około 1800 ha należących 

do kilku wiosek oraz majątków. 
W r. b. zostanie ukoń zone opra- 

cowanie projektów regulacji rzeki 

Dryświaty od jeziora Dryświaty do 

kanału Murmiskiego oraz dopływów 
rzeki Dryświaty: Opiwardy, 
Mujsy, Smolwy i dupływów Opiwar- 

dy: Żylmy i Olksny. Uregulowanie 
tych rzek umożliwi przeprowadzenie 

meljoracji szezegółowej zatopionych i 

BBY УЛЛООПИЕЛОЛОИТНОЫСЕРОИНЕНСИЗЫЕСТИМОВИ 

Reforma rolna na Litwie 

w świetle cyfr urzędowych. 

Z Kowna donoszą: Urzędowa «Lietuva» 

zamieszcza olicjalne dane dotyczące parcela- 

cji i wywłaszczenia gruntów na Litwie Ko- 

wieūskiej za okres Czasu od roku 1920 do 
T: 
Według tych danych urzędowych w R: 

wyższym Okresie czasu wywłasaczono 113 
dworów i folwarków ogółem 27,084 ha, [a- 

sów, łąk i ziemi ornej. Z tej liczby 6845 ha 

rozparcejowano pomiędzy 558 byłemi woj- 

skowymi przeważnie ochotnikami, 7517 ha IV 
pomiędzy 678 bezrolnymi, robotnikami i 
dzierżawcami, 3641 ha otrzymało 1186 ma- 
łorolnych których grunta stykały się z par- 

celowanemi objektami, 291 ha zostało prze- 

kazane zarządom leśnym. 700 hą porośnię- 

tych l-sem i mających pokłady torrn T- 

zarządowi lasów. 7 ha na piace pod budo" 

wę comów szaulisom, 5260 ha pozostawiono 

wywłaszczonym 68 właścicielom, 850 ha na 

założenie gospodarstw rządowych, 385 ha 

nieużytków przeznaczono na sprzedaż zgod- 

mie z ustawą reformy rolnej $ 65. 214 ha 

stanowiące ośrodki 6 rozparcelowanych ma- 

jątków ież na sprzedaż. 93 ha otrzymało 18 

różnych organizacji i 145 ha pozostawiono 

na rozszerzenie miast i miasteczek, które po- 

dzielcno między 230 osób pod budowę do- 

mów, w tej liczbie 10 instytucji. pafistwo- 

wych i samorządowych. 901 ha ma zlikwi- 

dowanie pastwisk i serwitutów 19 wsi. W 

ten sposób. powstało 1236 nowych gospo- 

no 1186 gospodarstw małorolnych kosztem 

ha. 
36055 ha gruntów zostało wywłaszczone 

rosjanom kolonistom (41 gosp.) kiórzy otrzy- 

mali nadziały od b. rosyjskiego rządu. 

ZBZIAIEAAGIE 

Prosimy naszych Sz. Sz 

uregulowanie zaległych 

Konto Czekowe 
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O „Śnie* Kruszewskiej. 
Niniejszy sąd krytyczny o wystawionym 

w Reducie «Śnie» Felicji Kruszewskiej jest 
głosem zbiorowym akademickiego Koła: Po- 

lonistów naszego uniwersytetu" Koło Polo- 

nistów, przeprowadziwszy na ostatniem swQ- 

jem zebraniu walną dyskusję na temat <Snu> 

poleciło po uzgodnieniu zdań, opracowanie 

ogólnego sądu koleżance p. H: Obiezier- 

skiej. 
Tę właśnie zbiorową opinję Koła Polo- 

nistów naszej młodzieży uniwersyteckiej ma- 

ją tu czytelnicy «Słowa» przed oczami. Nie- 

wątpliwie tak ich zainteresuje jak nas sa- 

mych. Nie piszą przecie autorowie drama- 

tyczni, nie grają artyści—wyłącznie dła pp. 

recenzentów? Z którejbądź strony widowni 

podniesie się głos zasługujący na uwagę, 

nie tylko ma niezaprzeczone prawo odezwać 
się lecz ze skwapliwością wysłuchania go 
spotkać się powinien. Padnie często z po- 

śród t. zw. <publiczności» głos nad wyraz 
znamienuy. Publiczność jest to rezonans — 

ną który często warto o wiele pilniejszą 
zwrócić uwagę niż na to, co się mówi lub 
na to, co się dzieje: w niejednej sztuce na 

scenie, Cz. J. 

Od dni dziesięciu świat intelektu- 
"any Wilna żyje pod zaakiem *Snu" 
Kruszewskiej, wystawionego przez 
Reduię z niesłychanym nakładem sił i 
starania. Wrażenie wywarte nie jest 

cyirę 14,362 h. i powiększo- i 

0d Administracji. 

wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ 

Nr. 80250 
FKE SEKAGAGA 

zabagnionych obecnie łąk w obsza- 
rze około 8000 ha. Na przeprowa- 
dzenie tych studjów i opracowanie 
projektów Ministerstwo Robót Pub- 
licznych asygnowało 12.000. zł. oraz 
Sejmik Święciański 3.000 zł. 

„ W dalszym ciągu zostaną w r. b. 
rozpoczęte roboty wykonawcze regu- 
lacji rzeki Drujki w powiecie Brasła- 
wskim według projektu opracowane- 
go w Wydziale Wodnym Okr. Dyr. 
Rob. Publ. i zatwierdzonym przez 
M-stwo. Kosztorys opiewa na 582.000 
zł. przy regulacji rzeki na 16 klm, 
(po uregulowaniu rzeka skróci się do 
12 _kimetr.) i przeprowadze- 
niu głównych kanałów, długości oko 
ło 20 klm. Projekt przewiduje obni- 
żenie poziomu wód w jeziorach Bra- 
sławskich na 1 mtr. 30, co da moż- 
ność odwodnić do 5,000 ha łąk i ba- 
gien. Koszta tych robót mają być 
pokryte z zasiłków rządowych do 40 
proc. sumy ogólnej. 40 proc. ma po: 
kryć Sejmik Brasławski oraz 20 proc. 
-—-Spółka Wodna, która już została 
zawiązana. 

W r. b. M-stwo Robót Publicz- 
nych asygnowało na te roboty 106.000 
zł, a Sejmik Brasławski wyasygnował 
100.000 zł. 

Jakże będzie? 
W ubległą niedzieję zamieściliśmy pro- 

test Stow. lekarzy Polaków w Wilnie w spra- 
wie zamknięcia przez Kasę Chorych przy- 
chodni na Antokolu. 

Wypowiadała się o tym skandalicznym 
projekcie Zasządu Kasy zawodowa organiza- 
cja lekarska, najbardziej oczywiście w da- 
nym wypadku miarodajna, potępiając sam 
projekt i nazywając go dążeniem <do obni- 
żenia stanu zdrowotności ludności, wbrew 
dążeniom władz służby zdrowia, organizacji 
lekarskich i zasadom Kas Chorych w Pol- 
зсе». 

Świadectwo zdaje się wymowne. Gdyby 
go nawet i nie było, któż zdrowo m:ślący 
mógłby sobie inny o «Kasowych inowacjach» 
sąd wyrobić? Bo pom: przychodnia istnieje 
od lat bez mała O ciu, obsługuje 2000 osób 
z pośród członków Kasy, znajduje się w 
dzielnicy najodieglejszej od centrum miasta 
i samej w sobie stanowiącej pewien ośro- 
dek. Pracuje sprawnie nie narażając chorych 
ani na długie wyczekiwanie «pomocy lekar- 
skiej ani na nabywanie nowych chorób, 
jak się to dziać może w biurach Centrali, 
gdzie w ciasnej. i ciemnej ubłkacji t. zw. 
biura chorych nierzadko wystaje po 100 I 
więcej „osób czekających ma «kartki» i to 
db między którymi mogą być chorzy na 
gruźlicę, 1yfus, szkarlatynę, choroby wene- + 

czne i masę innych. A ileż to razy zdarza 
się, że taki chory czekający wiele godzin w 
kasowej kolejce w obawie przed utratą miej- 
sca a jednocześnie przymuszony konieczno- 
ścianyi Mizjologicznemi ma miejscu załatwia 

to, zego służą specjalne ubikacje? | 
tem-waaystkiem najmniej się mówi w 

ucowym Zprządzie — de 0IĘ| cleraóla iaka 
smutną konieczność, przechodząc nad resztą 
do porządku. 

Niechby  zjechały komisje fachowe, 
niechby obejrzano warunki pracy przychodni 
„kasowej na Antokolu, niechby porównano je 
z warunkami przy ul. Dominikańskiej. Zoba- 
czylibyśmy, usłyszelibyśmy o ile nie na miej- 
scu gą ostatnie pomysły -naszej <Kasy cho- 
rej» głów. ^ > 

Uwag niniejszych kilka rzucamy na mar- 
ginesie sprawy, która dla starego polskiego 
Antokola ma doniosłe znaczenie. Niech w 
niej decydują mie Kasowe złożone z niefa- 
chowców komisje, ale wyłącznie — lekarze 
ako w Sprawach lecznictwa miarodajni. 
Niech fachowej instytucji Naczelnego leka- 
rza Kasy nie lazą w drogę i nie czynią dy- 
wersji w jego pracy osoby do tego nie po 
wołane. 

Likę Kael. 
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bynajmniej jednolite, ale—ujemne czy 
dodatnie — wszędzie jest niezwykłe, 

Śród nas, polonistów, jest ono wręcz 
potężne. Dotychczas milczący i 

wstrzemiężliwi, czytelnicy oficjalnych 
recenzyj teatralnych, dziś po raz pierw- 

szy czujemy się powołani do wypo- 

wiedzenia się sami o sztuce, o któ- 
rej nigdy przedtem nie słyszeliśmy, 
której autorki nie znaliśmy i nie zna- 
my, a która to sztuka dla nas stała się 
zdarzeniem, etapem niemal w histo- 
rji naszej „sceny. в 

Czem są w /swej istocie dzieła, 
uznane za podstawowe w polskiej 
dramaiurgji? — Czem są „Dziady* 
drezdeūskie, „Kordjan“, „Ni-boska“, 
„Wesele” i „Wyzwolenie*? Co stano- 
wi istotę ich wiełkości? Stanowi ją 
prawie zawsze wnikliwe wczucie się 
w psychikę zbiorową swego  pokole- 

nia, sięgnięcie do najskrytszych głę- 
bin jaźni narodowej, zatopienie ostrza 
aż w serce, wydobycie z podświado- 
mości na jaw, wyodrębnienie z zamę- 
tu niezróczniczkc wanego cierpienia jed- 
nej, najtajniejszej, najistotniejszej bo- 
lączki, Czemże jest Doktór w „Kor- 
djanie“, Chochoł w „Weselu*, Gen- 
jusz w „Wyzwołeniu* a Zielony Pajac 
w „Snie*, jeśli nie uplastycznieniem 
tęgo zbiorowego przekleństwa, tej 
nieśmiertelnej, choć dla każdego po- 
kolenia innej, nowej zupełnie, zmory 

5 « 0. W'O. 

Rozbicie wielkiej centrali szpiegowskiej 
w Warszawie. 

Władze policyjne dokonały ostatnio szeregu rew w 
kołach komunistycznych, które doprowadziły do ujawni 
przygotowań jakie poczynili komuniści na dzień pierwszego maja. 
Fodczas rewizji wykryto bogaty materjał obciąż:jący w postaci 
druków nieleganych, instrukcyj, broni, materjałów wybuchowych. 

Szczegó nie bogaty materjał znaleziono przy ulicy Ogrodo- 
wej gdzie mieści się sekretarjat generalny C. K K. P. P. Zna- 
lezione dokumenty stwierdzają bardzo bliski kontakt z Hromadą 
i Niezaeżną Partją Chłopską. Na Nalewkach policja ujawniła 
i przyaresztowala komp etną tajną drukarnię. „opatrzoną w 
szynkę ręc ną najnowszego typu. 

W zwią:ku z tem aresztowano przeszło 50 osób wśród któ- 
rych znajduje się poważna liczba 

" Większość aresztowanych |są to żydzi. 
„tuzów* komunistycznych. 

W 6smą rocznicę faszyzmu, 
RZYM 26 III PAT. Przy sposobności VIII rocznicy utworzenia organizacji Тавгу- 

stowskiej Mussolini wydał odezwę «Do czarnych koszul». Omawia w niej rozwój а- 
szyzmu. Gdy w roku 1919 organizacja faszystowska stanowiła nieliczną grupkę, to w 
roku 1922 objęła już tłumy i poprzez poświęcenie i krew doszła do zwycięstwa. Dziś 
tworzy nieprzejiczoną armj;, która pokrywa się z narodem. Idea faszystowska stała się 
systemem rządu, przyjętym i popieranym przez cały naród włoski. 

Wyrok w procesie Czarnej Reichswehry. 
BERLIN, 26 3. PAT. W procesie o krwawe samosądy Czarnej Reich- 

swehry, sąd berliński wydał dziś wyrok, skazujący 4-ch oskarżonych na 
karę Śmierci, a to 3-ch z nich za bezpośredni udział w  morderstwach, 
a jednego za podżeganie do mordu. Trzech innych oskarżonych oficerów 

uniewinniono. W uzasadnieniu wyroku przewodniczący sądu wskazał wy- 
raźnie na odpowiedzialność, jaka spada za to na całą Reichswchrę, która 
zaniechała kontroli niezbędnej do zapobieżenia tego rodzaju wydarzeniem, 

jak krwawe samosądy, Sąd postawił wniosek o ułaskawienie wszystkie 

8 oskarżonych, ponieważ działali z pobudek politycznych. Fi 

Wyrok w procesie Cieszyńskim. 

CIESZYN, 26—1il. PAT. Dziś zapadł wyrok w sporze o dobra kamery cie- 
szyńskiej. Treść wyroku jest następująca: 

ka wobec pozwanego bursko-lotaryńskiego Fryde 
powoda arcyksięcia habs- Uznaje si 
IS Państwa, jako wy- 

łącznego właściciela шегис! omošci: a) dóbr wolno-dziedzicznych; b) realności 

objętych substytucją powierniczą (fideikomisarna); — natomiast oddala się żąda- 
nie powoda skargi o orzeczenie, iż arcyksięciu Fryderykowi przysługuje włas- 

ność użytkowa (fideikomisarna) a) dóbr objętych lennem księstwa Cieszyńskie- 
go, 16000 ha, L. K. A. N. 233 ksiąg gruntowych Sądu Okręgowego w Cieszynie, 
b) dóbr fideikomisarnych. Odmówiono również wszystkim innych wnioskom 
skargi Powodowie winni są zapłacić Skarbowi Państwa %/4 kosztów sporu, któ- 
rych usta enie nastąpi w pełnem umotywowaniu wyroku. 

W myśl k wyroku arcyksięcia Fryderyka uznano za właściciela dóbr o 
obszarze około 6 3 ba, natomiast Skarb Państwa zatrzymuje i został uznaaym 
za właściciela olbrzymich dóbr fideikomisarnych wraz z lennami o obszarze 
około 29.323 ha, czyli powodowie: arcyksiąże Fryderyk i tywarzysze otrzymują 
2,1 proc. całego przedmiotu sporu zaś Skarb Państwa 98 proc.) 

Czytajcie tygodnik 

„Pobk Monarchigia 
Organ Oficjalny Organizacji: 

; Monarchistycznej 

| Wychodzi w Warszawie. : 

Adres Redakcji i Administracji | 

; Warszawa, Poznańska 17 m. 2: 

Konto P. K. O. Nr. 14240. 

"Prenumerata: Kwartalriiė 2 złó, 
Pólrocznie3 złp, 50 gr. 
Rocznie 6 złp. 

$ 
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DO WYNAJĘCIA 
«lokal 8 pokojowy 

w śródmieściu od maja na biuro, 
instytucję bankową, handlową [ub na 

® prywatne mieszkanie. 
Oferty pod <Lokal», adm, «Słowo». 

врвовсооооссзоновояночововновае 

0
0
6
0
0
6
4
4
4
4
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$ Nowość wydawnicza 
WITOLD ŚWIDA 
„POJEDYNEK 

ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena 1 zł. 60 gr. 4 
4 Donabycia we wszystkich księgarniach 4 

0444444404+0 +40444444 

  

DAMSKIE 

- Sklep sukna i jedwabi 

Cc NOZ 
i MĘSKIE. 

Jedwabie na palta i suknie. 

s RIŁA LO, 
ulica Niemiecka Nr. 19 

Telefon 890. 

  

  
Na sezon 

wiosenny i letni.     

Duży wybór materjałów męskich. 

x Ceny poza 

„dnia dzisiejszego”? Treść ideowa, 
jednorodna z treścią wspomnianych 
arcydzieł, sprawia, że odczuwamy „Sen'* 
Kruszewskiej jako utwór jeśli nie tejże 
miary, to tegoż pokroju, co tamte. 

Czem jest „San“? | 
Jest sztuką o podwójnej treści, 

szeregiem wizyj sennych, jaskrawych 
i pozornie niepowiązanych między 
sobą, uzmysławiających głębszą, Ści- 
śle konsekwentną treść ideową i psy- 
chologiczną. 

Treść ideow% „Snu* to walka z nad- 
ciągającemi na miasto złemi mocami. 
walka jednej czijącej Dziewczynki 
wśród zupełnie biernego społeczeństwa 
W tej walce przekleństwem Dziewczy:= 
kistaje się Zielony Pajac, który powi” 
nien wisieć na lampie: bezmyślność i 
bezkonsekwencja snu, ironja i prze- 
kleństwo życia. Ten pajac odbiera 
jej złoty dukat, za który miała kupić 
czerwone kwiaty, by niemi obudzić 
Księcia, żywe lecz uśpione światło i 
moc narodową, Księcia, który jeden 
zwyciężyć może czarne moce; ten 
pajac wydarł jej Krzyżyk męczeństwa 
Nieznanego Żołaierza, to on prowa: 
dzi jej całe otoczenie w obłędny tan 
pod dźwięki jazzbandu; to on ją przy« 
wiódł do biura—wytwórni polskiej 
rzeczywistości, gdzie tysiące piór bez 
zestawienia śladu wodzi po papierze, 
gdzie żywe waitości ideowe zastę „uje 

kj najnowsze towary 

  

honkurencją | Ё   
Się pozycjami cyfr i terminów, nad 
któremi wykonywa się potem jakieś nie- 
przytomne pseudo: matematyczne dzia- 
łania. Pajac wydarł jej u samych stóp 
Księcią czerwone kwiaty, Pajac obrzy- 
dłą pantominą wita wchodzące Czar- 
ne Wojska i potakuje mowie ich 
Wodza, mowie pogrzebowej dla Księ- 
cia. A jednak ofiara dopelniła się: 
Dziewczynka przez cały ciąg swej 
wędrówki purpurowa, jak żywy 'pło- 
mień, w swej czerwonej sukience i 
ponczoszkach, ukazuje nam się w 

ostatnim obrazie w białej tylko dzie- 
cinnej koszulce. Purpurowy kwiat jej 
serca spełnił swoje zadanie. Książe 
obudzi się, byle nadszedl dzień. Zie- 
lony Pajac zatrzymał czas,—ale znaje 
dzie się ktoś, kto go ruszy—ten sam 
spokojny, prawie realny wysłaniec, 
który rozkazem swoim zapoczątkował 
wędrówkę Dziewczynki po czerwone 
kwiaty. Z obrotem zegara otwierają 
się tańczącemu społeczeństwu oczy 
na zle moce, krążące wśród niego, z 
brzaskiem dnia słychać tupot zbu- 
dzonego książęcego tumaka. Zwy- 
cięstwo! Bezsilnie osuwa się do nóg 
Dziewczynki absurd i ironja: skrze- 
czący Pajac. Czas ruszył naprzód. 
Kończy się zmora snu, wschodzi biały 
dzień życia. Roj 

Taka jest sztuki treść ideowa, któ- 

Na jasny brzeg 
wyjezdżają niebawem nasi naj- 

wybitniejsi jeźdcy. 
я я ierwszy t 

16 kwietnia Fozpoczyiają się ski film z dziejów walk o Yepodlegiość w Nicei doroczne międz, OWE Polski, p. BA w >. Genjaina 
rsy hippiczne, na które Polska reżyserja 2 Bernard, zarówno jak 

wysyła reprezentację jeździecką w niepowszednia gra artystów sprawiają, że 
znacznie zwiększonym składzie 

Na czele ekipy staje jeden z naj- 
jeźdźców polskich wybitniejszych 

ppulk. K. Rómmel, który po diuž- 
szej przerwie, poświęconej studjom 
hippologicznym, powrócił w tym ro- 
ku na „czynny stadjon“. 

W skład „ekspedycji nicejskiej* 
wchodzą czołowe gwiazdy hippiki 
polskiej: mjr. Toczek, rtm. Królikie- 
wicz i por. Szosland, pozatem  rtm,: 
Antoniewicz i Suski oraz por. por. 
Lewicki i Tarnowski. 

Wyieżdża ogólem 8 zawodników 
i 18 koni. Konie: odjeżdżają już 2 
kg jeźdźcy przypuszczalnie ko- 
о 5. 

Konstelacja  końsko - jeździecka 
przedstawia się jak następuje: 1) 
ppułk. Rómmel konie: Moja Miła, Ha* 
linka, Rew-Cliff, 2) mjr. Toczek ko- 
nie: Hamlet i Faworyt, 3) rtm. Króli- 
kiewicz Dreen, Podwer, Paff, 4) rtm. 
Suski Highborn i Zefer, 5) rtm. An- 
toniewicz Jean i Banzaj, 6) por. Szos* 
łand Redgiub, Alla, 7) por. Lewicki 
Mira, Olaf, 8) por. Tarnawski Hanni- 
bal, Jeruzal, Hussarz. 

A zatem Szczęść Bożel Nie wąt- 
pimy, że po sukcesach amerykań- 

skich, kawalerja polska mowemi o- 
kryje się wawrzynami na Jasnem 
Wybrzeżu, 

Triumfy naszej «żywej propagan: 
dy zagranicznej» zrobiły już swoje. 
Do jury konkursów nicejskich został 
zaproszony polski attache milititaire 
w Paryżu pułk. Klebert, A zatem, 
bądźmy szczerzy, po raz pierwszy bg- 
dziemy mieli równe szanse, o ile cho- 
dzi o skład sędziowski, 

CE 

  

HARR 

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE 

Motory mitowe 
fabryki MASSEY-HARRIS w Kanadzie 

o sile 1 i pół, 3, 4 1 pół i 6 koni. 

przeznaczone „wyłącznie dla potrzeb | 

rolnictwa i rzemiosł, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Motory te o precyzyjnym wykonaniu 
oszczędne pod względem paliwa i 
smatów, łatwe do obsługi, są w do- 
datku tanie, kosztują bowiem Dola- 
rów 150, 200, 280 i 340. * 

Posiadam je na składzie i wszyst- 
kich interesujących się zapraszam do 
obejrzenia. 

DAMA Z DYPLOMEM 
Institut de Beautć Kóva 
w Wilnie przy ul. Mickięwicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie dla balów i wieczorów 
*«Masque en Marie» ostatni wynala: 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery, Leczenie włos, od wyp. 
i łupieżu. W.Z.P. 58. 

аЗЧ ITT Ч ЧЧ Р 
Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

F- „WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
CENA 4 zł. 

- Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Ek dd adu bu ka da buda c 

z 12 ilustracjami. 

tości, „Sen“ jest nietylko dramatem 
idei narodowych, ale i historją osobi- 
śtych wewnętrznych przeżyć bohater- 
ki. Ten Żołnierz Nieznany, wychodzą- 
cy na jej spotkanie z bramy wiodącej 
"do Księcia, to nietylko ofiara krwi 
za Ojczyznę ałe to jej brat rodzo- 
ny zarazem. Ten smukły pan z chry- 
zantemą to nietylko ktoś, przez ko- 
go zgubiła swój dukat i ktoś bezsilny 
wobec wielkiego zadania Dziewczyn- 
ki, ale i ktoś, kogo ona kocha w ży- 
ciu, czyje uczucie trzepoce się i łza- 
wi gdzieś na dnie serca, czyj obraz 
w błędnej wędrówce: ku Księciu 
blednie i kona, po czyjem odejściu 
zostanie w sercu nazawsze tępy ból 
zmartwiałej blizny. Zjawienie się Ma- 
tki to nietylko skutek zmęczenia da- 
remnem poszukiwaniem czerwonych 
kwiatów — to uplastycznienie całej 
najgłębiej kobiecej tęsknoty ża domem 
za gniazdem, za potrzaskanym kry* 
ształem dzieciństwa i „przedwojen- 
nego" bezpieczeństwa rodzinnego. 

To wierność przeżyć osobistych 
łamie łub wygina miejscami dramaty- 
czną konstrukcję ideologiczną, ale 
wzbogaca utwór o cały świat najgłęb- 
szych prawd psycholegiczaych. 

A prawda psych logiczaa nie kon- 
czy się na treści osobistych przeżyć 
Dziewczynki, Kruszewska opanowała 

ra przecież nie wyczerpuje jej zawar-' wprost imponująco prawdę psychofi-   
„dołączył się ton trzeci, tak niesłycha= 

Na srebrnym ekranie, 
Gracz w szachy. 

Najbardziej artystycznym filmem  sezo 
nu jest. niewątpliwie 

film ten jest oglądany od początku do kofi- 
ca z niesłabnącem zainteresowaniem. 

Czy trzeba też dodawać, że zawiera on 
w sobie szereg tak wspaniałych scen batali- 
stycznych, jak brawurową szarżę dwu pułków 
kawalerji polskiej lub fragmenty bitew  to- 
czonych przez polskich patrjotów z "noskiew- 
skim najeźdzcą. 72 

Film ten jest pełen szczerego senty- 
mentu i uczucia. Konsekwentnie przeprowa- 
dzona akcja obfituje w szereg scen o dużej 
wartości artystycznej, pełnych i 

realizmn. d b pry, gabi 
„ Film ten niesie w miljonowe rzesze opo- 

wieść o bohaterskich walkach bojowników 
o Niepodległość naszej ojczyzny. Ujrzymy 
go niedługo w kinie Miejskiem. 
ii i M S] 

Niech každy Polak dobrze so- 
bie uśwadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart-, 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życe kuturalne obowiąza- 
nem jest dać kresewej wsi i 
miasteczku polskie  społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresow j Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapsy 
przyjmuje od 6do 8 ul. Zygmun- 

towska 22). 

Była bluralistka 
zredukowana, mająca na utrzymaniu 
ciężko chorych rodziców — starców, 
znajduje się obecnie bez żadnych 

środków do życia. 
Błaga przeio ludzi o litościwem 

sercu, o pomoc pieniężną, by nie 
umrzeć z głodu, wraz z rodzicami: 

Ofiary przyjmuje administracja 
<Słowa» dla <Biuralistki>. a 

нннзнявиннннознинннннаниния 

SŁYNNA 
_ WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, ktėra 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłośćy 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

: „E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
sztywne i mięk.; kraj, i zagr. 

* CZAPKI: sport. |! Ostatnie nowości! 

m OAZA 

Pracownia wianków A 
metalowych „Imorte! 

Wielka 3, m. 1. Ceny o 40 proc, 
iańsze niż w sklepach żałobnych. 

ODCISKI 
EZ | 

EA I ZATOCE 
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KLAWIOL 
ATS.     НУ 

Zmylił trop pościgu. 
Policja szukała dłuższy czas pew- 

nej osoby bez skutku. Rysopis opie- 
wal: 1.70 mtr. wysoki, twarz owalna, 
łysy. Pewien agent policyjny stwier 
dził, że osobnik identyczny z rysopi- 
sem, przekroczył stację graniczną. 
Podpadał jedynie szczegół gęstego 
owłosienia danego indywidua. Po. 
przeprowadzeniu dochodzeń okazało 
się, że poszukiwany aby zmylić trop 
policji używał środek na porost wła” 
sów „MIA” Henryka Żaka, za pomo-- 
cą którego w krótkim czasie dx stał 
bujną czuprynę i tak uszedł przed rę- 
ką sprawizdliwošci. 

KSS АСЕ ОВЫНЯЩИЕНИНИЕ СЛ EATER _ 

  

zycznego procesu sennych majaczeń. 
Podpatrzyła po mistrzowsku, przemy- 
ślała nie po dyletancku cały świał 
sennych skojarzeń, kolizyj i niespo- 
dzianek. I majstersztykiem poprostu, 
niewidzianym jeszcze u nas, jest to“ 
absolutne, bez reszty pokrycie się . 
najmożliwszego, najzwykłejszego nie- 
mai z punktu widzenia - psychologi- 
cznego snu zmęczonej głowy z głę- 
boką, mądrą, z głębi serca jednostki 
i istoty narodu wydartą treścią uczu- 
ciową i ideową. 

Po raz bodaj pierwszy „najnowsza” 
forma najczystszej ekspresji odniosła. | 
tak wspaniały triumf, znałazła się w ‚ 
takiej bezwzględnej harmonii z treścią 
irracjonalizm  psychologicžny  stopit 
się tak jednolicie z konsekwentną la” 
giką ideową. A kiedy do tego akordi 

       
   

     

    

    

nie z nim zestrojony, kiedy „Sen“ 
zyskał wystawę Reduty, powstało ra* 
zem dzieło tej miary artystycznej, ż£ 
nie przepłyniejono jak jedna z wielu fal 
przez serca i umysły czujących, 
osiądzie w nich głęboko i nazawsze 
jako jeden z kamieni węgielnych tej 
budowy, jaką literatura polska weż 
wnątrz nas wznosi. 

Autorce i Reducie z głębi se 
naszych — Cześć    



Rukcja książki I 
marca 

Ruchliwe Towarzystwo Bibljofilów 
olskich w Wilnie, urządziło po raz 

ierwszy w Wilnie publiczną aukcję 

ruków, rękopisów i grafiki, wywcłu- 
le zrozumiałe zainteresowanie wśród 
ilośników książki i zawodowych 
ibljofilšw. | 

Aukcja pierwsza ze wszechmiar— 
rzyznać to należy—udała się. Zwłasz- 
za jeżeli się uwzględni okoliczność, 
e była to inowacja dotąd Wilnu 
ieznana:, 

Diuki i rękopisy przeznaczone na 
ukcię dadzą się podzielić na starsze 

. XVI-XVill) i nowsze, lub współ- 
zesne (w. XIX — XX), ponadto, na 
gólnopolskie i vilniana. Doszedł do 
go jeden rękopis. Grafika w postaci 

rzech tek i' paru monograficznych 
pracowań — reprezentowana  skro: 
nie. 
Ogólna ilość figuruiących na pierw- 

zej aukcji pozycyj 147. Z tego dwa 
ruki polskie w XVi; jedenaście dru- 

, 31 druków polskich— 
olenica i liihuenica — wieku XVIII; 
ztery druki polskie z pierwszej polo- 

wieku X:X; piętnaście diuków w. 
IX z zakresu „Lithuanica i vilniana*, 

5 druków — polonica — od połowy 
ieku XX; dwa druki obce wieku 
Vi i XVII; siedem druków obcych 
„ XVII; 13 — obcych w. XIX i XX; 

ozycyj z zakresu bibijografji, 
i bibljotekoznawstwa; 7— 

rafiki i jeden rękopis. 
Z przeglądu tych wszystkich po- 

ycyj łatwo wywnioskować, że jak na 
ileńską aukcję stanowczo zamało 
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ozycyj byly „YViadomošcl Brukowe“ 
zubrawców z roku 1820 — 22, trzy 

i od Nr. 160 do 287. Cena 
ywołania 10 zł.—nabyto za 27 plus 
0 proc na rzecz T-wa bibljofilow. 
L innych druków wileńskich miał po- 
odzenie „Baka odrodzony“ w wy- 
aniu z roku 1855 Syrokomli. Dzien- 
ik Wileński z r. 1826—caly rocznik 

nie miał powodzenia. Poza wymie- 

ionemi oraz Chodźki „Konwersacja- 
mi z przeszłości* i pismem Łagiew- 
nickiego, adwokata, z  vilnianów nie 
było pozycyj ciekawszych. 

Kilka nieznanych _ Estreicherowi 
druków z w. XVII-XVIII, nabyto po 
cenie Filku złotych. inne cenne druki 
średniowiecza, lub późniejsze jak 

„Kronika“ Dlugosza (100 zł), jek 

„Daphnis* Twardowskiego (30 _ zł.), 
ie znalazły nabywców. Nie miały 

też powodzenia mowy sejmowe prze- 
różnych posłów z sejmów końca w. 
XVIII, nie wyłączając. mowy samego 
króla Stanisława Augusta. Niepopu- 
larność dzisiejszego sejmu zapewne 
miała tu swój wpływ... 

Inaczej zupelnie poszło z książka- 

mi końca XX wieku, lub współczes- 

nemi. Z tych kiłka po niezłej cenie 

poszło z pośród wyczerpanych lub 

w pierwszem wydaniu stanowiących 
jakąkolwiek atrakcję, jak naprz. „Echa 

leśne* Życha (5 i pół zł.) lub tom I 

„Wykładów Jagiellońskich* Lutosław- 
skiego (4 i pół zł.). Zdarzały się też 

wypadki, że windowano niepomiernie 

cenę książek, będących w obiegu 

księgarskim po cenie dużo niższej, 

od licytowanej, jak naprz. „Sto lat 
myśli polskiej (t. Vi) lub pisma Kra- 
sińskiego, czy Konopnickiej w wyda- 
niach starszych ludowo-popularnych, 
lub formatu kieszonkowego. 

Zupelnie nie miała powodzenia 
rafika i druki obce— przeważnie fran 

Icuskie, wśród tego wiele literatury 

drastycznej i pikantnej, podanej w 
sosie francuskim z pstudo-naukowem 
namaszczeniem. Zupełnie też nie zwra- 
cano uwagi na katalogi Wildera, nie- 

które wyczerpane. ы 

Z pobiežnego przerzucenia wszyst- 

kich pozycyj druków, „przeznaczonych 

na aukcję, wynika, że dobór materjału 
był niezmiernie przypadkowy. Zapewne 

okoliczność ta w sposób nadspodzie- 

JACK LONDON. 

"KSIĘŻNICZKA. | 
— A księżniczka! ciągnął dalej 

śląc nowy pocałunek gwiazdom. Jej 

jękna kobieca postać nie ustępówa- 
a mojej męskiej, była równie wesoła, 

odważna, ruchliwa i szatańska w po- 

mysłach. Boże, Boże, w wodzie była 
istną rusałką,—boginią., A jeśli mó- 
wić o pochodzeniu, obok niej byłem 
zwykłym parwenjuszem. Jej królewski 
ród sięgał mglistych czasów  staro- 
żytności. : 

— Nie byla córką ludu o  bia- 
lej cerze. Złocisto-bronzowa była ze 
złocisto-piwnemi oczyma, włos jej о- 
padał aż do kolan niebiesko czarny i 
prosty, z tą lekką tendencją do skrę- 
«ania się, która dodaje uroku włosom 

kobiety. Nie było węzełków w jej 
włosach, tak jak nie było ich we wło- 

| sach wszystkich jej przodków w са- 
lem drzewie genealogicznem. Była 

_Polinezyjką, Iśniącą, złocistą, uroczą i 
godną miłości Polinezyjką. 

Przerwał, by pamięci (jej przesłać 
nowy pocałunek dłonią, zas Słup, ina- 
czej Bruce Cadogan Cavendish, ska- 
rzystał z przerwy by wtrącić: 

— Hm! Może nie odznaczałeś się 
| w naukach, lecz w każdym razie wy- 
wiozłeś z Oxfordu bogaty słownik. 

— A na Morzach Południowych 
 zebrałem jeszcze lepszy słownik 
miłości, podchwycił szybko  Parcival. 

i — Bylo to na wyspie Talofa, 
ciągnął dalej, co znaczy miłość. Wy- 

+ 

! 

ilnianów. Jedną z poważniejszych 

grafiki © @1н, 
a marginesie inowacji bibljofilskiejw Wilnie, urządzonej w dniu 18-go 

rb, 

wany... ożywiła przebieg aukcji, gdyż 
licznie stosunkowo przybyła publicz- 
ność składała się przeważnie nie tyle 
z bibljofilėw zawodowych, ile z ama- 
torów—miłośników książki, lub wogó- 
le ciekawych inowacji wileńskiej. 

To też wśród licytujących. prze- 
ważała ilość ubiegających się o druki 
współczesne, często w pierwszych 
wydaniach, lub wogóle . wyczerpane. 
jak wspomniano już, był też wyścig 
licytacyjny na książki, figurujące po 
niższych cenach w witrynach ksiągar= 
skich... Nie szkodzi i to. Sport to nie 
gorszy od innych. 

Nie bez zdziwienia zepewne przy- 
glądano się z tego względu nabywcy 
druków, nieznanych _ Estreicherowi, 
jak z wieku XVII „Mowy z r. 1764* 
posła Chomentowskiego, „Konstytu- 
cji o Trybunale Głównym Ziemskim 
W. X. Lit.* z г 1793, „Mowy“ Pod- 
komorzego Wiłkomierskiego Moryko- 
niego z. r. 1776 i innych. Inny druk 
nieznany Estreicherowi, jak «Droga 
cierniowa albo rozmyślanie codzienne 
o męce Jezusowej> it. d (70 zł.) 
oraz Biskupa Adama Naruszewicza 
„Sprawa między X. Adamem Czarto- 
ryskim a janem  Konarzewskim, ©- 
skarżonym o otruce tegoż księcia" z 
dopiskiem własnoręcznym Bandtkiego, 
stwierdzającym autorstwo Naruszewi- 
cza (40 zł.) nie znalazły nabywców, 
jak nie znalazł nabywcy też jedyny 
na aukcji rękópis „Sobeskiej Elżbiecie, 
wdowie po Władysławie Doenhoffie, 
Staroście Starogardskim, pokwitowa- 
nie urzędu Podskarbiowskiego W. 
Kor. za Jana Andrzeja Morstina z 
opłacenia quarty w dn. 10.Vi 1673r., 
podpisane przez Kaz. Kowalikowskie- 
go, pisarza Skarbu Koronnego, z 
pieczęcią Podskarbiego Morstina*,— 
pokwitowanie pod przydługim, ale 
jakże wymownie charakterystycznym 
tytułem wieku XVII. 

“ Zaslugują na podkreślenie charak- 
terystyczne objawy zainteresowań na- 
bywców: druk stary, podniszczony, 
ale za to wartościowy, można było 
nabyć po cenie wywołania, Druki 
współczesne, a zwłaszcza książki nie- 
porozcinane (co „wywolywacz“ nie 
omieszkał każdorazowo podkreślić 
znając psychologję audytorjum) miały 
powodzenie znaczne. Zwykły to traf 
zapewnie, nie żadna cecha charakte- 
ryzująca naszych miłośników książki 
poraz pierwszy biorących udział w 
aukcji bibijofiiskiej... 

a 

Słów jeszcze parę o samej orga- 
nizacji aukcji. 

Zapewne, gdyby zawczasu ogło- 
szono licytację książki—wiele napły= 
nęłoby druków od osób prywatnych, 
łuźnie związanych z „T-wem  bibljofi- 
filów, lub wcale z niėm nie uirzymu- 
jących kontaktu. Wpłynęłoby to do- 
datnio na urozmaicenie, a zwłaszcza 
na uzupełnienie pewnych działów dru- 
ków, zwłaszcza wobec skromności 
ich na pierwszej aukcji. 

„Następnie organizacja techniki 
aukcji musiałaby zawczasu być шю- 
żona i przygotowania konieczne po- 
czynione. Pierwsza aukcja pod tym 
względem szwankowała. 

Wreszcie. odpowiednio obstawić 
należy na przyszłość regulowanie na- 
ležnošci za nabyte z aukcji książki, 
by nabywca nie potrzebował w ko- 
lejce wyczekiwač, | j 

Usunięcie tych trudności pozwoli 
na przyszłość, nie opuścić takiej o- 
kazji, jak możność nabycia na aukcji 
za 100 zł. od przybyłego miłośni- 
ka książki, Biblji w przekładzie Wu|- 
ka, kiedy zawczasu ogłoszone nad: 
syłanie zgłoszeń na aukcję da mož- 
ność załatwienia koniecznych w : ta: 
kich wypadkach oględzin książki i 
zakwalifikowania jej do aukcji. 

„ Pomimo te usterki należy inowację 
bibliofilską w Wilnie powitać. z całem 
uznaniem. oo W. P. 

ši 

spa Miłości, i spa. Oj 
jej, król, stary człowiek, siedział na 

matach ze sparaliżowanemi kolanami, 

i pił wódkę całemi dniami i większą 

część nocy, ze zmartwienia, tylko ze 

zmartwienia. Ona, och K 
była jedynym jego potomkiem, at 

jej Voeiėn zginął na łodzi podwój- 

nej podczas huraganu, gdy powracał 

z podróży do Samoa. W. Polinezji 
kobiety z rodu „królewskiego mają na. 
równi z mężczyznami prawo do tronu. 
Właściwie genealogja ich wyprowa- 

dza się zawsze z żeńskiej linji. 
/Chauncey Delarouse i Bruce Ca- 

dogan Cavendisch szybko to po- 
twierdzili, 
| — Widzę, że obaj znacie Morze 
Południowe, rzekł Parcivał, to też nie 

wątpię, że bez zbytecznych słów z 
mej strony potraficie ocenić urok 
mojej księżniczki, księżniczki Tui-nui 
z Talofa, księżniczki z Wyspy Mi- 
łości. . 

Nowy pocalunek dlonią; pociąg- 
nął z puszki od mleka zgęszczonego 
męski łyk. apetycznego spirytusu i 
jeszcze raz powtórzył ruch dłonią, 

— Była nieśmiała, zawsze bliska 
mnie, lecz nigdygdosyć bliska. Skoro 
tylko wyciągałem ramię, by ją ob“ 
jać wpół, —już jej nie było. Poznałem 
jak nigdy przedtem ani potem, tysią- 

ce miłych rozkosznych obaw miłości, 
tyle zawodów w oczekiwaniach, lecz 
zawsze pożądanych i wzywanych przez 
samą boginię miłości. 

— Znowu słonik, szepnął na 
stronie Bruce Cadogan Cavendish do 

SŁOW o 

LIST OTWARTY. 
Szanówny Panie Redaktorze. 

W numerze 68 Dziennika Wileńskiego ukazał się artykuł pana Cy- 

wińskiego, będący niejako odpowiedzią na przemówienie profesora 
Zdziechowskiego z dn. 19 marca r.. b. W odpowiedzi tej znalazły się 
zdania, będące wprawdzie tylko powtórzeniem oddawna utartych i ogólnie 
znanych poglądów obozu narodowo-demokratycznego na naszą politykę 

zewnętrzną — takie jednakże, które nie mogą nigdy przebrzmieć bez bole- 

snego echa w duszy Polaka z za bolszewickiego kordonu, i dlatego uprzej- 

mie proszę Szanownego Pana o zamieszczenie w swam pismie tych kilku 

słów repliki. 
My, odepchnięci od łona Macierzy synowie Rzeczypospolitej, nigdy 

nie pogodzimy się z tem, jakoby patrjotyzm i mądrość narodowa zaczynać 

się musiały od skarcenia aspiracyj mocarstwowych państwa, ażeby wolno 

było jedynie wybierać pomiędzy poświęceniem wrogowi tej, lub innej 

prowincji polskiejjmy za słuszne uważamy pełne granice Rzeczypospolitej 

w każdym kierunku. Kiedy słyszymy, że okrojenie granic przedrozbio- 

rowych było nieodzownym warunkiem uzyskania jedności i mocy we- 

wnętrzej państwa, możemy tylko ręce rozłożyć nad  krótkowzrocznością 

endeckiej polityki, tak dowodnie uzmyslowioną dotychczasowemi jej re- 

zultatami, Ale kiedy obóz, roszczący prawa do monopolu na patrjotyzm, 

ten sam, który przed odzyskaniem niepodłegłąści piętnem hańby obarczał 

tych, co ustępowali z ziemi kresowej, co wyczerpawszy siły, ustępowali ze 

swych placówek na Wschodzie; gdy tenże obóz dziś nietylko przekreśla 

czyn przetrwania, ale samo wspomniedie o przywróceniu granic Wielkiej 

Polski uważa za winę przeciw Ojczyźnie, za wyrzekanie się Kresów Za- 

chódnich — wtedy nie możemy już milczeć dłużej i przeciw tego rodzaju 

pedagogice patrjotycznej, zwłaszcza tu, w Wilnie, stolicy ziem o tym samym 

tytule do przynależności ' państwowej polskiej, co i prowincje odcięte, 

tytule historycznym i ideowym, nie etnograficznym — jako przeciw opętań* 

czemu jakiemuś zaślepieniu—protestujemy uroczyście. 

Prezes Wileńskiego Oddziału 

Związku Polaków z Kresów Białoruskich. 
Jerzy Czapski, 

REAZEWNSSTZSZOZNKOM EST TS EET TT EEE IEEE 

Akademicka Korporacja „Conradia“ 
Ruch korporacyjny, rozwijający się 

w niepodlegiej Polsce został niedaw- 
no rozszerzcny © parę nowych kor- 
poracyj akademickich także i na na+ 
szym wileńskim terenie. Trudno ana- 
lizować na ile nowe korporacje są 
tylko wiedzione powabnością form 
zewnętrznych, a ile posiadają treści 
wewnątrz siebie. Nie wszystkie bo- 
wiem dały się poznać. Jedna z nich, 
Akademicka Korporacja „Conradia* 
zwraca jednak mna siebie większą 
uwagę, ito ze względu na treść, 
ak iej postanowiła służyć. 

ycie akademickie w Wilnie po- 
siada tak piękne „górne i chmurne* 
tradycje, o iem tak się dużo mówi i 
pisze, o tem deklamują dość liczne 
organizacje akademickie, ale żadna z 
nich nie sięznęła i nie sięga w głąb 
treściwą tych dawnych tradycyj, nikt 
nie chce do nich nawiązać i dalej 
rzetelnie a nieustannie snuć nić tego, 
co nasi wielcy poprzednicy nam prze- 
kazali — kuliu cnoty i nauki, filare- 
tyzmu i _ filomatyzmu. Znalazła -się 

nieliczna grupka ludzi, którym ięskno 

się stało do tych źródeł szlachetnej 
i górnej młodości. Szukali dróg ku 

urzeczywistnieniu zamierzeń restytuo- 

wania tak wspaniałego napięcia przy- 

jaźni, tak wzniosłego rozumienia ce- 

lów i zadań młodości, tak bohater- 
skiego patrjotyzmu dnia codziennego 
— jak to rozumieli owi młodzi ludzie, 
których głosy z przed wieku za się 
skarżą na zapoznanie ich spuścizny 

w duszach dzisiejszego młodego ро- 

kolenia. 
Il nie było lepszej formy, w którą- 

by wiać można bogatą treść, jak for- 

ma koporacyjna, wykształcona orga- 

nizacyjnie przez szereg 'poko'eń mło- 

dzieńczego animuszu. Życie korpora- 
cyjne właściwie prowadzone może 
jakiekolwiek szczytne założenia rozwi. 
nąć i doprowadzić do doskonałości, 
jak również brak tych założeń głęb- 

szych z korporacji tworzy pustą i 

bezsensowną organizację do marno- 

wania Sił i czasu. Założyciele tej no- 
wej korporacji zdawali sobie sprawę 

z tych zalet i wad życia korporacyjne- 
go, bo forma ta może podołać treści 

i stać się mocarną w jej rozwijaniu. 
A treść ta przebogata — cnota i na- 

* 

byla to jej wyspa. Ojciec Chauncey Delarouse. Lecz Parcival 
Dełaney nie dał sobie przerwać. Uca- 
łował swą pulchną dłoń w mroczną 
dal i ciągnął dalej. : 

— Niema czułości na świecie, któ. 
remi nie obsypywała mię moja księż- 
niczka, sama zaś była wiecznie łu- 
dzącą rozkoszą obietnicy, unoszącą się 
dość wysoko, bym niemógł jej dosięg= 
nąć. Wiodła mię przez całe piekło 
kochanka, którego nawet Dantę nie 
odgadł. O, te cudne zwrotnikowe no- 
ce, pod naszemi palmami, w oddali 
szmer cichy, jakby z olbrzymiej ta- 
jemniczej muszli morskiej, gdy ona, 
moja księżniczka, prawie ulegała mym 
pragnieniem i śmiechem swoim sreb- 
rzystym, ozdobionym pękami kwia- 
tów doprowadzała do obłędu prawie 
ogień mej miłości. ODA 

— Zwródłem po raz pierwszy jej 
uwagę gdy mierzyłem się z zapaśni- 
kami w Talofa. Odwaga w pływaniu 
zbudziła jej uczucie. Pewien mój czyn 
pływacki zdobył mi od riej więcej niż 
uśmiech załotny i nieśmiałą ucieczkę 
udaną. 

—- Wyruszyliśmy na połów skwi- 
dów dnia tego, na refy—wiecie za- 
pewne jak się je łowi, daje się nurka 
wzdłuż ściany refy, pięć sąžni, dzie- 
sięć sążni, na każdą możliwą  głębo- 

kość, i zakłada się kije w otwory i 
wgłębienia w koralu, gdzie skwidy mo- 
ga mieć swe legowisko. Kij taki, 
mocno zaostrzony po obu „końcach, 
mniej więcej na stopę długi, należy 
trzymać skośnie w ręku i 
nim w takim otworze, dopóki skwid 

obracać 

uka po filarecku i filomacku  po- 
jęta. W „Conradii“ przedewszystkiem 
zwrócono uwagę na ową przecudną 
treść. Praca dlatego tych młodych 
ludzi idzie w kierunku utrwałania pod- 
staw cnoty, zdawania .sobie sprawy, 
że cnotę system morałny reguluje, że 
tym systemem wypróbowanym przez 
wieki są zasady katolichie, że z nich 
wypływa właściwy stosunek jednostki 
do jednostki, jednostki do grupy i gru- 
py do jednostki, a więc stosunek nasz 
także i do narodu, czyli zasady na- 
rodowe. Dewizą „Conradii“ jest ów 
płomienny, tytaniczny zew Konrada z 
improwizacji: „Kocham cały naród, 
chcę go dźwignąć uszczęśliwić..." 
A jedno jest szczęście dla narodu, 
jedno tylko wznoszenie się — dobro 
moralne, bo na niem stoją narody. 
łto dopiero może być pełną enotą, 
to tak dziwne zespolenie zasad kato- 
lickich z narodowemi, które z tamtych j 
winne wynikać. Sięgnąć do ducha 
Konrada i sięgnąć tam gdzie on sięg- 
nął, nie.czolgać się po ziemi w nrzy- 

ziemnych życiowych zapędach, /ecz 
żyć na ziemi dla najszlachetniejszych 
ideałów — oto co miało znaczyć się 
„conradusami“, jak siebie zowią człon* 
kowie tej korporacji. „Conradia* od 
imienia pochodzi tego, który właś- 
nie duchem wzleciał, aż „nad gwiazd 
kołowroty* w najwyższem uniesieniu 
jakie kiedykolwiek świat «widział, 

Nie wystarcza jednak najszczyt- 
niejsza idealność, jeśli nie będzie 
czynu. Stanie się mar”ycielskością. A 
cóż jest dla młodzieży akademickiej 
najważniejszym czynem jeżeli nie na* 
uka? Nauka nie tylko ta, której kaž- 
dy student się oddaje, lecz także na- 
uka szerzej pojęta. Dlatego w „Con- 
radii* obowiązuje „naukowość” jako 
istotna cęcha tej korporacji. Nauko- 
wość, która się przyda w życiu pol- 
skiem. Obecnie w «Conradii» roz- 
poczęto pracę nad nauką o pań 
stwie w. duchu zasad katolickich, 
bo Polsce nietylko brak ludzi 
państwowo ' myślących, lecz brak 
ludzi więcej wiedzących 0 państwie 
1 о zagadnieniach z niem związanych. 
Znajomość pewnej ilości teoryj o pań- 
stwie to nie jest jeszcze wiedza o 
państwie i jego zadaniach. Obok te- 

nie obejmuje go mocno łapami. Wów- 
czas fuż złowiony, trzeba powrócić 
na powierzchnię wody, uderzyć w 
głowę, która znajduje się w samym 
środku jsgo postaci i wrzucić do 
czekającej w tym celu łódki... Po- 
myśleć, że ja to robiłem! ; 

Parcival Delaney zatrzymał się na 
chwilę, z dziwnym wyrazem lęku 
na swej pulchnej, okrągłej twarzy na 
FoR ko obrazka z młodych 
at. 

— Wyciągałem skwida z łapami 
osiem stóp długości i uczyniłem to 
pięćdziesiąt stóp pod wodą. Zapusz- 
czałem się z kawałkiem skały koralo- 
wej jako ciężar na sto dziesięć stóp 
dła wydobycia zatopionej kotwicy. 
Moglem nurkować po kilka razy do 
głębokości osiemdziesięciu stóp.. 

— Daj spokój, przestań, upomi: 
nał stanowczym głosem Chauncey 
Delarouse. Mów o księżniczce. To o- 
żywia znowu starą krew, Widzę ją 
prawie. Czy była bardzo piękna? 

. Parcival nowym pocałunkiem wy* 
raził pełne zachwytu potwierdzenie. 

— Mówiłem, że była rusałką. By- 
ła nią istotnie. Wiem, że płynęła 
trzydzieści sześć godzin nim ją urato- 
wano po rozbiciu jej skunera. Widzia-. 
łem jak nurkowała do dziewięćdzie- 

sięciu stóp i przynosiła w ręku kon- 
chę perłową. Cudowna była. Jako ko- 
bieta była porywająca, wspaniała. Po- 
wiedziałem, że była boginią morską. 
Była nią. O, gdyby jakiś Fidjasz lub 
Praksyteles uwidocznił ten cud jej 
kształtów... 

ECHA KRAJOWE 
Kopiec Adama Mickiewicza w Nowogródku. 

— Korespondencja <Słowa» — 

15 marca r. b, w sali Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowogródku, od- 
byłe się posiedzenie komitetu ucz- 
czenia imienia Adama Mickiewicza. 
Posiedzenie przy. udziale około 30 
osób zagaił dotychczasowy przewod- 
niczący Komitełu p. wojewoda Racz- 
kiewicz, poczem przewodnictwo objął 
p. wojewoda Beczkowicz. Z odczy- 
tanego sprawozdania z działalności 
Komitetu przez sekretarza Wydziału 
Wykonawczego p. sędziego Zdano- 
wicza, wynika, iż prace koło budowy 
kopca posunęły się raźao naprzód: 
usypana została podstawa stożkowa- 
tego kopca, wysokości około 2 me- 

Sprawozdanie kasowe za okres 
trzech lat—1924,25 i 26 wykazało po 
stronie dochodów 13 746 zł. 12 gr., 
po stronie wydatków 11.868 zł. 12 gr., 
remanent na 1 |. 1927 r.—1.877 zł. 
20 gr., przytem znamiennem jest, že 
dochody tworzyły się przeważnie ze 
składek urzędników państwowych 
miejscowych urzędów oraz funkcjo- 
nar,uszów policji. Następnie dysku- 
towana była sprawa wciągnięcia szer- 
szego ogółu do opodatkowania się, 
a zwłaszcza samorządów, gdyż rok 
ostatni okresu sprawozdawczego t. j. 
1926 dał zaledwie 5 proc. tego co 
przyniósł 1924-ty. W punkcie drugim 
porządku dziennego rozpatrzono wnio- 
sek sędziego Leona Doborzyńskiego 
—inicjatora budowy kopca—według 
którego w pustem wnętrzu kopca ma 
być zbudowana konstrukcja želazo- 
betonowa z wewnętrznemi schodami 
na szczyt kopca, na którym umiesz- 
czony byłby elektryczny znicz, rzuca- 
jący z góry w dalekie okolice blask, 
symbol tego Światła, które roztaczał 
Wielki Wieszcz. Jednocześnie żelazo- 
betonowa konstrukcja w dużej mie- 
rze zastąpiłaby ziemię, co by spowo- 
dowało zmniejszenie kosztów robót 
ziemnych. W czasie dyskusji nad 
wnioskiem została odczytana opinja 
w tym wzgłędzie prof. Szyszko-Bohu. 
sza, znanego rekonstruktora Wawelu, 
który, jak i prof. Remer uzasadnili, že 
monumentalna konstrukcja żelazo-be- 
tonowa nie zmniejszyłaby . kosztów 
budowy, a co najważniejsze zastoso- 
wanie materjałów całkiem nowoczes- 
nych, jakim jest beten i żelazo nie 
licowałaby z zasadami architektury 
ziemnej, uniemożliwiając zarazem za- 
ЕРЕБЫЛ EURES TVT MASTER 
So obowiązują studja nad filarety- 
Zmem i filomatyzmem najszerzej po 
ętymi. й 

Oto w kilku słowach treść „Con- 
radii*, którą uświadamiają sobie za- 
łażyciele i członkowie (barwiane i sny- 
kawie). Na ile da sie im urzeczywi- 
stnić te zamierzenia przyszłość póka- 
że, bo to do przyszłości należy. Te- 
raźniejszość zaś niech tyłko stwier- 
dzi, że oto są wysiłki młodzieży, które 
chcą nawiązać do ducha i treści 
świetlanych wzorów przeszłości Al- 
mae Matris Vilnensis,  Universitati 
Stephani Bathorei. 

Nieco o formie. Statut zatwier- 
dzony przez, Senat dnia q0.XII 1926r. 
wiele się różni wogóle od statutów 
korporacyjnych. Silne zaakcentowanie 
pierwiastków katolickich i narodowych, 
spolszczenie nazw urzędników korpo- 
racyjnych, negatywny stosunek do po” 
jedynku — to zasadnicza różna treść. 

Ustrój mniej więcej podobny ze 
specyficzaemi odmianami z tendencją 
wytworzenia nowych, własnych, od- 

miennych fomn wewnątrz. korporacji. 

Barwy związane są Ścisle z treścią. 
Czapka korporacyjna o dominującej 
purpurowej barwie z wyszytym srebr- 
nym na wierzchu herbem Mickiewi- 
cza—Porayem (PorayV—rGža pigcio- 
listna stylizowana), druga barwa za- 
sadnicza srebrna, wreszcie żółta, któ- 
ra w kombinacji ze srebrną daje bar- 
wy papieskie. Akademik. 

— Dnia tego, wyruszyliśmy na 
połów skwidów wśród raf, docho- 
dziłem prawie do szału. Szalałem — 
tak, wiem, szalałem dla niej. Wy- 
szliśmy z dużej łodzi, i płynęliśmy 
obok siebie w rozkoszną głębię 
chłodną i barwną, spojrzenie jej do- 
prowadzało mię do coraz to większe: 
go szału. Wreszcie, głęboko, bardzo 
głęboko, straciłem panowanie nad 
Sobą i zbliżyłem Się do niej. Usu- 
nęła się, jak rusałka i widziałem jej 
śmiech, gdy uciekała. Uciekała głę- 
biej i wiedziałem, Że już ją mam, by- 
łem bowiem pomiędzy nią i po- 
wierzchnią wody; lęcz w mule piasku 
Koralowego na dnie zaczęła wywijać 
kijem na wszystkie strony. Był to 
zwykły sposób, by się obronić przed 
hają. Ruch ten był tym razem skie- 
rowany przeciwko mnie, poruszała 
wodą, tak, że nie mogłem jej widzieć. 
Gdy wypłynęła w górę, była już 
przedemną, trzymała się za brzeg 
łódki i śmiała się serdecznie, 

— Nie chciałem słyszeć o odmo- 
wie. Nie darmo jednak była księż- 
niczką. Położyła mi rękę na ramieniu 
i kazała sluchać. Będziemy się bawili, 
mówila. Zobaczymy kto złowi naj- 
więcej skwidów, największe skwidy i 
najmniejsze skwidy. Ponieważ nagro- 
dą miały być pocałunki, rozumiecie, 
że - zapuściłem się w głąb wody z 
ogniem w duszy, 

— Nie złowiłem skwida. Nigdy w 
życiu już nie poszukiwałem skwidów, 
Byliśmy może na głębokości pięciu 

sążni zajęci badaniem ścian refy, by 

s 

chowanie czystości stylu tejże. 
W skład nowego wydziału wyko- 

nawczego weszli: jako przewodniczą- 
cy pan wojewoda Beczkowicz oraz 
jako członkowie: prezes Sądu Okrę- 
gowego Gałęziewicz, dyrektor gimna- 
zjum Byłczyński, burmistrz Czecho: 
wicz, ks. dziekan Bukraba, prof. Re- 
mer, sędzia Doboszyński, starosta Je- 
llinek, sędzia Zdanowicz, dyrektor 
Trysendort, dr. Domański, p. Bokun, 
p. Wąsowski, prof. Łoziński i p Bo» 
gatkowski, poczem p. wojewoda Becz- 
kowicz zamknął posiedzenie. K. 

NIEŚWIEŻ. 
— Skazanie urzędnika wydz. 

bezpieczeństwa woj Nowogródz- 
kiego na dwa tygodnie więzienia. 
Dnia 24 marca b. r. na sesji wyjaz* 
dowej Okręgowego Sądu Nowogródz- 
kiego w Nieświeżu został skazany p. 
Jurand Zajc na dwa tygodnie więzie- 
nia za kalumnje rzucane na urzędni- 
ków państwowych. 

Sprawa p. Zajca stanowi dowód, 
jak dalece wojewoda Beczkowicz nie 
zna ludzi w swojem województwie. 
Pan Zajc był urzędnikiem w  Staro- 
stwie Nieświeskiem, został stamtąd u- 
sunięty, potem był prezesem  inwali- 
dów, przedstawicielem związku ro- 
botników rolnych i występywał w 
skrajnie-demagogicznej roli, Pan woje- 
woda Beczkowicz mianował go urzę- 
dnikiem w wydziałe bezpieczeństwa 
w Nowogródku, jakkolwiek p. Zajc 
nie posiada ku temu żadnych mery- 
torycznych kwalifikacji. Nałeży się 
spodziewać, że obecnie po piętnują- 
cym go wyroku sądowym p. Zajc 
rozstanie się ze służbą państwową. 

WILEJKA POWIATOWA. 

— Ubiegły tydzień. Wilejka w 
ostatnich dniach miała niebywałe a- 
trakcje, a złożyły się na nie koncerty 
orkiestry ludowej, pod dyrekcją Stani- 
sława Namysłowskiego, oraz koncert 
Reduty, „Taniec wśród dźwięku i pie- 
šni“, wykonany przez p. Jadwigę 
Hryniewiecką. 

Na koncertach Namysłowskiego, 
które się odbyły w sali gimnazjum 
państwowego dnia 18 i 19 dwa razy 
o 5-ej p. p. dla młodzieży i o 8-ej 
dla starszych było tłoczno, można 
powiedzieć, że stawili się wszyscy. 
Entuzjazm był wielki, «mazury» Na- 
mysłowskiego, jak młodych, tak sta- 
rych, podrywały z krzeseł, a „Szept 
kwiatów”, i „Odgłosy pamiątkowe", 
kołysały w marzeniach. Oberki zaś, 
z przyśpiewkami, darzone były nie- 
milknącemi oklaskami. 

Co zaś do koncertu „,Reduty* 
ttóry sie odbył 21 b, m. nie można 
powiedzieć aby był bez zarzutu. 
Nie można tu winić artystów, ale 
kogoś kto się zajmował urządzeniem 
wymienionego koncertu. 

Główną ujemną stroną był zupeł- 
nie zdezelowany fortepjan, i dziwna 
rzecz, że tego nie zauważono wcześ- 
niej, i nie postarano się zapobiec. 
Z tej przyczyny czwartą część kon- 
certu, ku ogólnemu niezadowoleniu 
publiczności obcięto. 

Wprawdzie p. Jadwiga Hrynie- 
wiecka swemi tańcami różnorodnemi 
przy dzwiękach i śpiewie, w odpo- 
wiednich kostjumach, z gracją pełną 
wdzięku nadobnej artystki, wzbudza- 
ła zachwyt w widzach. 

Nie należy przemilczeć i o naszem 
lokalnem kółku dramatycznem  „Lut- 
nia", które już doskonale zgrane u- 
przyjemnia czas jak Wilejce, tak oko- 
licy. 20 b. m. dawane były dwa 
przedstawienia „Chaty za wsią“, 
(jedno popołudniowe dla wojska i 
młodzieży darmo). Na każdem sala 
wypełniona po brzegi. 27 b. m. sym- 
patyczna drużyna daje dwa przed- 
stawienia w Radoszkowiczach. J, 

  

odnaleść kryjówki oczekiwanej zdo- 
byczy, gdy stało się. Znalazłem za- 
głębienie podobne do kryjówki skwi- 
da i przekonałem się, że jest puste, 
gdy poczułem instynktownie bliskość 
czegoś wrogiego. Obróciłem się. Było 
tuż przy mnie, i gorzej niż zwykła 
haja. Pełae dwanaście stóp długości, 
z oczami rzucającemi  fosforyczne 
blaski, Iśniącemi jak gwiazdy, nie mo- 
głem przeto raieė żadnych wątpli- 
wości, że mam przed sobą haję- 
tygrysa. 

Mniej niż o dziesięć stóp na pra- 
wo, badając kijem szczelinę w rafie, 
była księżniczka i tygrys dążył wprost 
na nią. Myśl moja doszła do całko- 
witej przytomności z błyskawiczną 
szybkością. Trzeba odwrócić od niej 
potwora, a czemże byłem, jeśli nie 
szalenie zakochanym człowiekiem, któ- 
ry gotów walczyć i umrzeć dła uko- 
chanej, a jeszcze chętniej walczyć i 

żyć dla niej? 
Pamiętajcie, że była niezwykle 

piękną kobietą i Sszalałem z miłości. 
Z pełną świadomością na co SIĘ 

naražam, ;wepchnąłem ostry koniec 
mego kija w bok haji, tak jakby się 
zaczepiło znajomego mijając, lekkiem 
pchnięciem w żebra. Potwór odwrócił 
się ku mnie. Znacie Morza Południo- 
we i wiecie, że haja-tygrys . podobnie 
jak niedźwiedź na Alasce, nigdy 
nie ustępuje z drogi. Zaczęła się 
bitwa pod wodą, wiele sążni w głębi 
fal ;morskich, jeśli można nazwać 
bitwą taką: jednostronną walkę.



SŁOW O 

Jak ujęto zabójce Masłowskich. 
Gdy się onegdaj w urzędzie sta- się ptaszek. W ten sposób obsa- wojny, miał „rznąć księży i burżujów*. 

rostwa Wileńsko-Trockiego rozeszła dziwszy dokładnie okolicę na wypa- Taki to typ jest ów zabójca. Żył kiedyś 
pogłoska, że zastępca starosty p. Łu- dek próby ucieczki Aziulewicza, ru- biedno, wyrzucono go bowiem za kra- Stan i potrzeby nasze- 
kaszewicz udaje się końmi w kierunku 
Landwarowa, domyśliliśmy się zaraz 
w jakim celu. Chodziło o ujęcie 
sprawcy równie głośnego jak ohyd- 

nego mordu popełnionego na oso- 
bach rodziny Masłowskich w okolicy 
Landwarowa. Dotychczasowe poszu- 

kiwania nie dały żadnych rezultatów. 

Od czasu jednak gdy aresztowani zo- 
stali sprawcy niefortunnej kradzieży w 
domu p. Łukaszewicza, śledztwo przy: 
brało nieoczekiwany obrót i bendyci, 
rzec można Śmiało, wykryci zostali. 
Wszelkie najpoważniejsze poszlaki 
kierowały śledztwo na osobę niejakie: 
go Stanisława Aziulewicza, mieszkańca 

wsi Buchty, położonej o jakie 15 ki- 
lometrów od Wilna. 

Poprzez lasy Ponarskie. 

Nie było czasu do stracenia. Sta- 
rosta Łukaszewicz wyjechał w towa- 
rzystwe zastępcy komendanta policji 
na powiat, p. Michalewicza i dwuch 
wywiadowców. Pośpieszyliśmy śladem. 
Droga wiodła 

WŚRÓD GÓR I LASÓW. 

  

Wilja koło wsi Buchty. 

sżył osobiście starosta, w  towarzy- 

równiutko traktem stwie aspiranta Michalewicza, prosto 

landwarowskim. Od wschodu dął zim- do chaty bandyty. Nie było go w 

ny wiatr wschodni, 
cze nie było. Piękna droga wiedzie mu teściowej M 

W GODZINĘ PO UJĘCIU. 
i 

  

Bandyta Stanisław Aziulewicz, na tle 
nej chaty. 

na Ponary. Po bokach zielenily się 
sosny, na gołych polach gdzienieg- 
dzie ruń już wzrastać poczęła i biało- 
dziobe gawrony szperały po roli Raz 
wraz, z za pól, wzgórz i lasów prze- 
bijała ku nam jaśniejąca wstęga  Wi- 
ki. Tam gdzie wysokie-góry zamytsu 
ły horyzont, był kres naszej podróży. 

Jadąc szybko przybyliśmy do poste- 

runku przy Kaplicy. Pociągnęły się 

lasy, Dalszą drogę na piechotę już 

trzeba było odbywać, a właśnie z po- 

sterunku wychodził pluton policji na 

obsadzenie wsi, w której areszt się 

miał odbyć. Starosty już ani śladu, Za- 

konspirowani, 
niach, ruszyli przodem.  Wąską 

stecką szliśmy we wskazanym 

kieruku. Las gęstniał to znów rzędniał 

naprzemian, ale okolica głucha woko- 

ło. Jary, doliny porośnięte zbitą ma- 

są chrustu. Z przełęczy gór  ujrzeli- 

śmy szeroką dolinę, a na niej rozrzu- 

cone ludzkie siedziby. To wieś Buchty. 
Wsią ją właściwie nazwać nie można 

gdyż jedną nazwą objęte są wszyst- 

kie chaty w tej okolicy na kilkukilo- 
metrowej przestrzeni rozrzucone. 
dołu majestatycznie płynęła  Wilja, 
W takiej to okolicy, co się zdawało 
rajem być a nie ludzkiem osiedlem, 
zamieszkiwał ten krwawy bandyta. 

„Ręce do góry!...” 

W okolicznych laskach i krzakach 

zasiedli na czatach policjanci z goto- 

wą do strzału bronią. Nie wymknie 

          

w” cywilnych ubra-- 

U — mąż 

ale śniegu jesz- domu.—Gdzie jest?—Na górce w do- 
jchałowskiej. Rewol- 

wery  zarepetowa- 
ne. Ostrożność ta 
nie była zbyteczną 
jak się później oka- 
zało, gdyż Aziule- 
wicz spodziewał, się 
aresztowania i miał 
zawsze w domu 
przygotowaną wy: 
ostrzoną _ siekierę. 
Ale o tem potem. 

Siedział on so- 
bie właśnie w cha- 
cie swych$krewnia- 
ków, a była tojgo- 
dzina może 3 popo- 
łudniu, spokojnie. 
Naraz'zamigotaly za 
oknemi postacie 
obcych osób. Nim 
się zdążył zorjen- 
tować, drzwi roz- 
warły się naoścież... 
Ręce do goryll. Za- 
skoczony w ten 
sposób, zdezorjen- 

„ towany, przyparty 

swojej zaniedba- do muru widokiem 
fot. «Słowa» skierowanych doń 

rewolwerów, oddał się w ręce spra- 
wiedliwości. Z błyskawiczną szybka- 
ścią zarzucił mu kajdanki na ręce 
aspirant Michalewicz. Sprowadzono 

fot, «Słowa». 

dzież z fabryki i nagle po zabójstwie 
Masłowskich począł pieniędzmi +0Z- 
rzucać na prawo i lewo. Bała się go 
żona własna i cała rodzina. Wiktorja, 
tak na imię żony, zeznaje we łzach 
całar — „Taki to ja i sen miała—mó- 
wi stara teściowa — śniło się, że 
wielki krzyż był i obraz święty i ja 
mówiła do niego: Stasiuk nawróć się 
na Pana Boga, a on mówi: co tam 
Pan B6g*!-—Tam, w kolysce, kwili 
dziecko roczne. Zaiste straszna tra- 
gedją zawisła nad tą rodziną. 

Zawiodła siekiera i plan ucieczki. 

Aziulewicz spodziewał się. aresztu. 
Co noc kładł przy szafie wyostrzoną 
siekierę, a na stole nóż. Odgrażał się, 
że w momencie aresztowania zabije 
żonę i siebie. Tymczasem w cichości, 
w tajemnicy przed wszystkimi, przy- 
gotowywał się do ucieczki. Zapóźno... 

Na strzał dany do góry przez sta- 
rostę, zbiegli się policjanci. Okutego 
w kajdany pilnuje dwuch posterun- 
kowych, tymczasem śledztwo toczy 
się wartko. Dziwny też był apetyt te- 
go bandyty. Po chwili zdenerwowa- 
nia uspokoił się znacznie i zaja- 
dał chleb popijając wodą, tylko 
ręka mu trochę drżała. Czy držala 
mu też gdy ociekającą z krwi siekie- 
rą zadawał ciosy w głowy, w tamtą 
tragiczną noc, w folwarku Masłow- 
skich?... 

Około godziny siódmej wieczorem 
przywieziono okutego w. kajdany do 

go wraz z żoną do jego własnej Wilna. Czcka go sprawiedliwa kara, 
chaty. 

Stanisław Aziu- 
lewicz i sen te: 

ściowej. 

Kim jest Aziu- 
lewicz? — Zeznania - 
jego są mętne. Po-. 
chodzi rzekomo *z 
Kowieńszczyzny. W 
litewskiem wojsku 
służył, późaiej w 
polskiem. ! Do winy 
się stanowczo nie 
przyznaje. įSiraszny . 
był to cios dla je- 
go młodej żony 
ta chwila aresztu. 
Oto dwa lata za- 
ledwie minęły gdy 
się pobrali a tu 

bandytą. 
Równe rozgorycze- 
nie panuje wśród 
rodziny. Nie był ten 
człowiek  lubiany 
przez nikogo. Od- 
grażał się zawszetz 
byle „jakiej przy- 
czyny, że zabije, 
zamorduje, czekał 

UKUTY W KAJDANACH. 

  

Obok stoi starosta Łukaszewicz i asp. Mechalewicz. 
: fot. «Słowa» 

go rybołóstwa. 
(Dokończenie.) 

Drugą palącą kwestją, która bez 
wątpienia oddałaby olbrzymie usługi 
dla naszego rybołóstwa i która wprost 
jest niezbędną—to urządzenie rządo- 
wej wylęgarni ryb w Wileńszczyźnie. 
W Polsce mamy wyłęgarnie w Biało: 
stockiem, w Poznańskiem i koło War- 
szawy, lecz jak obecnie naszych po- 
trzeb .one nie są w stanie zaspokoić. 
Znam większość jezior w Wileńszczyź- 
nie i śmiało mogę powiedzieć, że 

_ większość ich nadaje się do hodowli 
sandaczy i leszczy (jako poboczna 
gałęź przy tem, —hodowla raków). Te 
dwa gatunki ryb powinny stanowić 
podstawę naszego rybołóstwa. Może 
kto zapyta, dlaczego tych gatunków 
ryb mamy tak mało?—bo wyłowione. 
Słynne tonie leszczowe na naszych 
jeziorach, gdzie w jednej toni wyła- 
wiano po 1000 pud. leszczy— przeszły 
do historji. O zarybianiu jezior ga- 
tunkami, wpuszczając po kilka, a na- 
wet kilkanaście sztuk—mowy niema. 
Szczególnie sandacz na dalszą od- 
ległość transportu nie przenosi, a 
prymitywna komunikacja tembardziej 
wyklucza takie załatwienie sprawy. 
Siedlisko sandacza u nas—to glow- 
"nie grupa Brasławskich jezior. Słynne 
zaś „Kurjery* na odcinku Dukszty, 
via Brasław, Druja, pędzące z zawrot- 
ną szybkością 6 i pół kilm. na go- 
dzinę. do niedawna jeszcze widocz* 
nie dla urozmaicenia monotonnej po- 
dróży, często się wykolejały;—na ta- 
kie  sarto-mortale . i pasażerowi 
reagowali daleko słabiej, niżby zarea- 
gowały żywe sandacze. Bez zarybka, 
który mogliśmy z łatwością otrzymać 
bez kłopotu i w dowolnej ilości t. j. 
bez swojej wylęgarni, nic nie da się 
zrobić, a mam to głębokie przekona- 
nie, że tylko wyżej wskazane dwa 
gatunki, t. j. sandacz i leszcz, © ile 
mielibyśmy swoją wyłęgiarnię, byłyby 
w-stanie w szybkiem ternpie wyśmieni- 
cie podnieść rybostan naszych jezior. 

Jak ta sprawa jest obecnie posta- 
wiona, przytoczę co przeszedłem sam, 
gdy chciałem w tym roku dostać za- 
rybek sandaczy. Zwróciłem się do 
wylęgarni Białostockiej, odpowiedź— 
nie mają. To samo w Poznańskiem. 
Otóż będąc w Warszawie zwróciłem 
się do Ministerjam Rolnictwa i postano- 
wiłem tam poszperać. Zaczęło się odsy- 
łanie mnie od Annasza do Kaifasza, pa 
długiei wędrówce z pokoju X do po- 
koju Y—co na mnie robiło wrażenie, 
że każdy ztych panów chciał jaknaj- 
prędzej mnie się pozbyć, odsyłał więc 
dałej, nie wiedząc co z tym fantem 
ma zrobić (chyba zapytać czy sanda- 
cze będą w majonezie?). Wskazano 
mi ostatecznie dwa źródła! 1) handiel 
i hodowla ryb koło hal Mirowskich i 
2) towarzystwo rybackie. W pierw 
szym źródle znalazłem żywe karpie i 
sklepik w którym sprzedawano... zło- 
te rybki do akwarjum. Wyruszyłem 
do ostatniego źródła — do Towarzy- 
stwa rybackiego. Urzędnik do które- 
go mnie skierowano, zaczął bardzo 
poważnie ze mną pogawędkę. Nieste- 
ty—telefon na biurku i zmuszony by- 
łem sluchać rozmowę telefoniczną p. 
urzędnika mniej więcej takiej treści: 
„czy panna Tosia pójdzie dziś do ki- 
na? A do którego? o dziewiątej, a p. 
Zosia i Stefcia? te ja zajdę o 8-ej*. 
Rozmowa ciągnęła się dobrych kilka 
minut, co mnie znudziło i zmusiło do 
zrobienia, może i złośliwej uwagi, że 
takich gatunków ryb my wcale nie 
mamy zamiaru rozprowadzać w jezio- 
rach na kresach, bo i w Wilnie ich 
nie brak; rezultat — przeszywający 
wzrok urzędnika i odpowiedź—zaryb- 
ka sandaczy nie mamy, mogę Panu 
daś adres wylęgarni w Czecho-Słowa- 
cj, skąd pan może sprowadzić. Czy 

KURIER GOSPODARCZY 
towarzystwo bierze na siebie dostawę 
zarybku, przy warunku wpłacenia 
przezemnie z góry należności? —Nie 
Nie. Na to zostało mi tyłko powie- 
dzieć, że to mi przypomina epizod z 
Trylogji, kiedy Zagłoba ofiarował Ka- 
rolowi Niderlandy. Na tem skończyła 
się audjencja, a razem z tem i moje 
zabiegi о otrzymanie zarybka san- 
daczy. 

Trzecią kwestją, którą należy roz- 
strzygnąć w związku z podniesieniem 
rybołóstwa, jest ścisłe prawne określe- 
nie władania wodą. Niestety i dawne 
ustawodawstwo rosyjskie tę sprawę 
po macoszemu traktowało; nie zwra- 
cano na to uwagi, a w kraju „półno- 
cno-zachododnim* może i polityka 
odegrała w tem pewną rolę,—stwa- 
rzało to wieczne spory między dwo- 
rem a wsią, co rządowi rosyjskiemu 
było na rękę. Prócz tego w dawne 
czasy na jeziora, jako na objekta bez 
wartości, nie dające prawie żadnego 
dochodu, nie zwracano tak bacznej 
uwagi, i dlatego w dokumentach wła” 
dania było masa niedokładności, któ- 
re i pozostały. Prawo wstępu do je- 
ziora, posiadanie kawałka brzegu ści- 
sle nie określa, czy to jest tylko Uży- 
walność brzegu, prawo wodopoju, 
czy też i prawo połowu ryby, i je- 
żeli tak, to na jakiej przestrzeni. To 
samo prawo wstępu — czy tylko ma 
pewną przestrzeń i na jaką, czy też 
na całe j.zioro. Trzecia forma jeszcze 
mniej określona—prawo połowu ryb, nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 
też bez ścisłego wskazania przestrze- 
ni, na jakiej połów można przepro- 
wadzać. Dużo .nadbrzeżnych wsi bę: 
dzie się opierało па tem, że doku- 
mentów nie mają, lecz łowilo od X 
lat, (prawo dawności). Ma się rozu: 
mieć, że i te sprawy muszą być 
z czasem urehulowene i wyjašnio- 
ne, kto jest rzeczywisty:  właści- 
cielem danego jeziora. Sprawdzenie 
wszystkich starych aktów, dokumen 
tów — to będzie źmudna praca, a 
jednak nie będzie innego wyjścia, jak 
ująć te wszystkie sporne kwestje w 
ściśłe prawne ramki. Przy parcelacji 
dużych majątków, przy sprzedaży je- 
zior, które obecnie czasami przedsta- 
wiają znaczną realną wartość, takie 
sprawy zaczną wyłazić jak szydło z 
worka, 

Na zakończenie muszę powiedzieć 
kilka słów o samym handlu rybą — 
dziedzina, w kiórej też dużo, dużo 
dałoby się zrobić. Prawie wszystkie 
większe jeziora są w ręku žydow- 
skiem, a już sam handel rybą skon- 
centrowany wyłącznie u nich; już to 
jedno wskazuje, że zapewno to do- 
bry interes. 

Cały handelśrybą z terenów wo- 
jewództwa Wileńskiego, skoncentro- 
wany jest w Wilnie w ręku kilku od- 
biorców ryby i literalnie ani kilo ryby 
nie minie ich rąk. Zwykły normalny 
dowóz ryby pochłania same miasto, 
w razie jakiegoś wyjątkowo pomyśl- 
nego połowu, nadmiar ryby wyśyła 
się na dalsze rynki zbytu — Grodno, 
Warszawa. Stolica wogóle ma markę, 
że dostawa tam ryby z Kresów nie 
kalkuluje się, — dlaczego? na razie 
dociec nie mogłem. Żydzi — odbiorcy 
ryby, nie tylko zmonopolizowali w 
Swoim ręku cały handel rybą na te- 4 
renie Województwa, lecz dając swa- ® 
im agentom gotówkę na wydzierža- | 
wianie jezior, dając na kredyt niewo- 
dy, sieci przy warunku spłaty rybą, 
trzymają w garści i wszystkich ryba- © 
ków, rozsianych ma terenie Woje- 
wództwa. Bez pośrednictwa tych kil: 
ku agentów żaden rybak ryby na ryn- 
ku nie sprzeda. Wszystkie dotychcza- 4 
sowe próby jednostek wyłamania się 
z pod tego monopolu, spełzły na ni- 
czem. Tej placówki swojej tacy od- 
biorcy bronią zawzięcie, bronią soli- 
darnie i pójdą mawet czasowo na 
straty, aby tylko zdusić wszelką pry- 4 
watną inicjatywę w tym kierunku. 

    

    

    

    
   
    
   

    

    

    

   
   

  

     

     

    

     
    

    

        

     

    

    

    

    
   

      

     

  

     

     

  

     

    
    

   

W końcu mogę dodać o jedny 
pocieszającym objawie, o którym sły 
szałem, a mianowicie, że przy zwią 
zku kółek rolniczych powstaje sekcji 
rybołóstwa; w budżecie nawet prze 
widziano płatną posadę inspektor: 
rybołóstwa. Na razie będzie to in. 
spektor takiego rybołówstwa, jakieg: 
prowadzić nie należy. Lecz kółka rol 
nicze, skupiając koło siebie wszyst 
kich rybaków, mogą w Wilnie w 
tworzyć poważną organizację, któr 
przyniosłaby olbrzymie korzyści dl 
naszego rybołóstwa, — z jednej siro! 
ny zabezpieczając nasżych rybakó! 
od wyzysku, z drugiej — dobijają 
się u władz centralnych wszystkiego) 
co dla podniesienia naszego rybołó 
stwa jest niezbędne. Sądzę, że w ty 
kierunku i będzie skoncentrowan. 
działalność tej nowej organizacji. Po. 
zostaje tylko życzyć, aby głos i 
organizacji nie był głosem  wolające 
go na puszczy. 

Jan Zawadzki. 

KRONIKA MiEJSCOWA| 
n) Ceny w Wilnie z dnia 

marca rb. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 

43,50 zL za 100 klg., owies 38—42.50 (zalež 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41 
45, na kaszę 36 —40, otręby żytnie 31—325 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Te: 
dencja spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: seradela 35—37 zł. za 100 ke. 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420 —450 
koniczyna biała z domieszką szwedzkiej 360. 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies. 

= 

Mąka pszenna amerykańska 90-100 ( 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, kra 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 68, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. 

1 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. 

e maż az  Eroszans cała 80-90 
p ana 85—! erłowa 80— k 
50—60, jaglana 70-80. a pa 

„_ Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg 
cielęce 110—150, baranie 220—240, wies 
=" o" schab  280—300, boczek 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—48U, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, šmię- 
tana 180--200, twaróg 100 — 150 za I kg., 
ger twarogowy 180 — 200, masło nieso- 
lone 700 — 750, solone 550 — 600, desero: 
we o 

woce: jabłka 60—120 gr. za 1 kg., 
szki 120-200. = -4 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 12—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-i.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 I kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 
200—300 za sztukę. 

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

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 300-320 
za 1 kg, szczupaki żywe 350—380, šniete 
220—250, okonie žywe 380—400, šnigte 251 
—230, karasie żywe (brak), Śnięte (brak) 
karpie żywe (brak), šniete (brak), leszcze 
żywe 380-400, śnięte 320—350, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe 380-400, śnięte 300—320, 
sandacze 380—400, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 100—:20, płocie 180—200, 
drobne 30—80. 
"Drób: kury 3,00 — 6,00 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, 

NA RATY, 
solidny sprzęt radja $ MDJO 4 

4 Kompletne instalacje z nowo- 4) 
czesnych odbiorników. : 

Boa 
( 

„Bezplaine porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w, Wilnie, 
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" Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

© Mickiewicza 23. Tel. 405, 

  

  

  
    

    

  
  

  

  

mo D * ЫОа A "m kino «© a Kao: Si Dzil wielki sensacyjny I SK > 5 
B Test „Polonja“ = Nasjgenjalniejsze arcydzieło filmowe wszystkich czasów! „BE N-H UR“ 3 PY „Stella a > Teatr „Melios Seusačyjno-erotyezny Ira SZ W "al SE wait kos Nawara. 2a kóberie sżtóją kódiecy i 

uj A. Mickiewicza ul. L WI 38. i: i ® A i 

a unnaza GRUNAM z posągowo pięknym RAMON NOVARRO w roll głównej. dREGZGRWNNAUNA R L, Bnid_Rennet jako <upadła>, ia sowie Seng WŁADZIA ZWIRLICZA. 

E Film teo w swym trjumfajnym pochodzie po przez ekrany Świata, jako czarodziejska wizja genjalnego reżysera FREDA M 
|| : NIBLO hypnotyzował i olśniewał miljony zachwyconych i zdumionych widzów. i a 

z UWAGA! Film powyższy udało się nam pozyskać dla wyłącznego wyświetlana w naszych 2 ch kinach. k . : 2 ; 3 

gm W inych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. Orkiestra symfoniczna. g A 8 = : ! , 

"a Bilety honorowe do odwołania nie ważne. (Prócz prasy), m ‚ ‚ 66 
& | ; Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 wiecz. 5 M # G 0 D 0 

5 Miejski Kinematograf ANONS: Od dnia 30 marca do 10 kwietnia A MA pęzie słynny film ф 99 . e i 3 

е 4 в6 Dramat z dziejow walk narod Iski ‚ " 
i Kulturalno Oświatowy „GRACZ W SZA CH a niepodległość. Кн + ‚ О > ‚ RE. 5 : 

$ ala Mie jska (ul. Ostrobram ska 5), Scenarjusz podług powieści H. DUPUY —MAZUEIA. 2 Egz. od 1843, Niemiecka 26, 

Wyjaśnienie Kasy Chorych m. Wilna. 
Z treści reklamacji, wnoszonych do Zarządu Kasy Chorych, daje się zauważyć, że р.р. pracodawcy; 

zatrudniający siużbę domową wzgl. dozorców domowych, często tłomaczą fakt niezgłoszenia tego 
cowników do Kasy tą okolicznością, że dany pracownik (lub pracowniczka) nie pobierał pensji 
pełnił swe obowiązki tylko za mićszkanie lub utrzymanie, albo nie mieszkał u pracodawcy, a przychodził dla 
pełnienia swych zajęć, i t. p. Wobec powyższego Zarząd Kasy Chorych wyjaśnia, że obowiązkowemu ubezpie- 
czeniu w K. Ch. w myśl Ustawy z dnia 19 maja 1920 r. podlegają wszyscy pracownicy, pełniący obowiąz: 
ki służby domówej wzgl. dozorców domowych, niezależnie od istnienia wyżei wyszczególnienych warunków. 

Podając powyższe do wiadomości P.p. pracodawców, Zarząd Kasy Chorych zaznacza, że wyżej wymienie- 
ni pracownicy. winni, w myśl art. 15 Ustawy, być obowiązkowo zgłaszani du K. Ch. w ciągu 3-ch dni od daty 

) / ra R > konirolę pracownikow niezgłoszonych Zarząd, w 
myśl art. 16 tejże Ustawy, prócz Ściągnięcia składki nortnalnej mocen jest nałożyć na pracodawcę karę, wynoszą- 
cą od 1-no do 5 ciokrotnej kwoty składek, i że na przyszłość 
Ustawy i przypuszczeniem, że pracownicy wyżej wymienionych kategotji nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
w Kasie Chorych, nie będą uwzględniane, i do 

przystąpienia do pracy, i uprzedza, że w razie wykrycią 

będą stosowane rygory ustawowe w całej rozciągłości. 

Wilno, dn. 26 marca 1927 r. 

(©) L. Sokołowski. 
Dyrektor. 

tłomaczenia faktu 

P.p. pracodawców, zaniedbujących wskazany 

(—) J. Gradowski. 
Przewodniczący Zarządu. 

rodzaju pra- 
w gotóważ, a 

niezgłoszenia nieznajomością 

wyżej obowiązek, 
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| Nowości wiosenne i letnie. 
' Sukna, Wełny i Jedwabie. 

    
Najmodniejsze kolory. 8 
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"KRONIKA 
— Powszecpne wykłady uni- 

SŁOW O 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Dziś a i śmedaze mu „łórólewicz Trajer“ giównxaymond onifik 
Nad program: <PAN KIBROWNIK TO JA» edja w 2 aktach. 
W poczekainiach koncerty Radjo. Ork estra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepań- 
skiego Ośtatni Seans o godz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gi. 
a. seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty-o godz 4 1 inne dnie o 

ARZEZZRZUZRAKZZZNKUNCZANECEZKEKZEZNAY 

DOGODNE WARUNKI! | . 
Kto jeszcze nie posiada u siebie 

w, domu riaszego cenrika różnych 
towarów, a mianowicie: Harmonjj, 
bałałajek, mandolin, materjałów na 

  

EDZIELA LAC) я 
Wsch, sł. o g. 5 m. 24 wersyteckie. W niedziele, dnia 27-g0 

27 > O marca 1927 roku o godzinie T-ej 
ana Damaz.| Zach. st о g.17 m. 58 wieczorem w Sali Śniadeckich Uni. 
RAL. wersytetu Dyrektor Dr. Stefan Rygiel 

aż wygłosi odcżyt p. t. „Biblioteki wileń- 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zukład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 26 — III 1927 r. 

8 Es j 755 

T. tura 
średnia | AMY 

Opad za do- 
bę w mm, 3 

ais ) Południowo-Wschodni 

, Uwagi: Półpochmurno, śnieg, Mi- 
nimum za dobę — 20 C Tendencja baro- 
metryczna spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— Rekolekcje dla nauczycleli. 

Staraniem Stow.  Chrześc, « Narod. 
Naucz. Szk. Powsz. w dniach 6, 7, 8 
i 9 kwietnia w kościele św. Jerzego 
odbędą się rekolekcje dla ogółu nau: 
czycielstwa m. Wilna. Konferencje 
będzie prowadził osobiście J. Eksce- 
lencja ks. Arcybiskup Metropolita 
Romuald Jałbrzykowski. 

Początek każdej konferencji o godz. 
6 ppoł. \ 

URZĘDOWA. 

— (0) Inwalidzi nie placą po- 
datku lokaowego. Min. Skarbu 
wyjaśniło podległym sobie organom 
że lokale 1 i Z-izbowe, zamieszkane 
przez inwalidów Oraz przez wdowy 
я sieroty po poległych, nie podlegają 
„podatkowi lokalowemu. ' 

— Gęn. Żeligowski w Wilnie: 
"W dniu dzisiejszym przybywa do 
Wilna gen. Żeligowski, który „jako 
prezes komitetu głównego budowy 
pomnika Adama Mickiewicza weźmie 
udział w posiedzeniu komitetu. Po- 
siedzenie te odbędzie się w lokalu 
urzędu wojewódzkiego o godz. 6 po 
poł. w dniu dzisiejszym. 

Szuster wyznaczony 
przez ministerstwo  tłómaczem 
przy Kuratorjum. Ministerstwo Wy- 
zaań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego wydało dekret, mocą które- 
go nauczyciel gimnazjum žydow- 
skiego w Wilnie Józef Dawid Szus- 
ter wyznaczony jest na Stanowisko 
tłómacza języka żydowskiego i przed- 
miotów wykładowych w tym języku 
w wileńskich gimnazjach żydowskich. 
„Mocą tego zarządzenia p. Szuster bę- 
<dzie obecny przy wizytacjach doko- 
nywarych w,gimnazjach żydowskich 
i zadanie jego sprowadzać się będzie 
do tłómaczenia pytań wizytatora i 
odpowiedzi uczni szkół żydowskich. 

— Osobiste. Prezes Okręzowega_ LIrze- 
du Ziemskiego w Wilnie St. zyski w 
dnia dzisiejszym wyjechał w sprawach służ- 
bewych do Warszawy. 

SAMORZĄDOWA. 

— (o) Rozpoczęcie urzędowa- 
nia w nowoutworzonej gminie 

Michaliskiej. Z dniem 1 kwietnia 

rb. rozpoczyna swe czynności w m. 

Gierwiaty, urząd nowoutworzonej gmi- 

ny Michaliskiej. Do czasu przeprowa- 

dzenia wyborów, władze gminne tym- 

czasowo zostały mianowane przez 

Starostę pow. wiieńsko-iiockiego. * 

WOJSKOWA. 
— Ulgi i odroczenia wojsko- 

we. Poborowi rocznika 1906 i star- 

szych, którzy pragną w roku bieżą- 

cym ubiegać o odroczenia lub ulgi na 
- zasadzie ustawy wojskowej, Winni 

składać podania do Komisarjatu Rzą- 

du na m. Wilno (pokój Nr. 2) naj- 

dalej do dnia 10 maja 1927 r., t. Ъ 

przed terminem rozpoczęca I ogól- 

nego poboru. : wł 

Jedynie ubiegający Się o ulgi ja: 

ko jedyni żywiciele rodzin, winni 

składać podania w tym samym - ter- 

skie i korzystanie z nich". Wstęp 50 
gr., dla młodzieży 20 gr. 

RÓŻNE. 
— Wiosenna zima. Od paru 

dni temperatura znacznie się oziębiła, 
skutkiem wdarcia się fal zimna ze 
Szpitzbergu. W Rosji są nawet po- 
kaźne mrozy. Śnieg, który spadł 
wczoraj bardzo obficie pokrył bia: 
łym całunem całą powierzchnię, sło- 
wem mamy powrotną zimę. Czy bę- 
dzie długa? Nie należy przypuszczać, 
rychło bowiem życiodajne promienie 
słońca odniosą zwycięstwo, na CO“ 
wskazuje znaczna ilość skowronków, 
które od dwóch niema! tygodni już 
zawitały do nas, : 

. Zarząd Chóru męskiego <Echo» 
zawiadamia, że próba generalna Koncertu 
religijnego odbędzie się w dniu 28 b m. o 
godzinie 6 min. 30 w sali prób przy ul. 
Oranżeryjnej Nr 3 

‚ ‚ — (о) Nowe stawki komornego. Staw- 
ki komornego na Il kwartał 1927 1. (kwie- 
ciefń—czerwiec) wynoszą: | 

1) za mieszkania jeonopokojowe (kuchnia 
i przedpokoje w rachubę nie wchodzą) — 43 
proc. przedwojennego komornego. 

2) da mieszkań dwu i uzy pokojowych, 
dla lokali handlowych i przecs ębiorstw, wy--, 
kupujących świadectwa przemysłowe AV ka- 
tegorji i dia lokali, mieszczących pracownie 
rzemieślnicze,  wykupujących świadectwa 
przemysłowe VIII katego:ji—78 proc. przed 
wojennego komornego. р 

3) dla mieszkań czteropokojowych, dla 
pomieszczeń, zajmowanych przez Zaxłady 
naukowe i wychowawcze, zaregistrowane 
przez państwowe władze oświatowe i dla ło-* 
kali, mieszczących pracownie rzemieślaicze, 
wykupujące świadectwa przemysłowe Vil“ 
kategorji—83 proc. 2 

4) dla skiepów i innych pomieszczeń 
handlowych i przemysłowych, za które pod- 
stawowe komorne w stosunku rccznym nie 
przekraczało 600 rubli, dla pensjonatów (po- 
koje umeblowane), oraz dia mieszkań, złożo- 
nych conajmni:j z 7 povoi—88 proc. 

7 5) Фа sklspów i innych pomieszczeń 
handlowych i pizemysłowych, niepodiegają- 
ze pizepisom powyższym, oraz dla hoteli— 

proc. | ; 
Z chwilą, gdy komorne dosięgło 75 proc. 

oi komornego, ustają wszysteie 
wiadczenia na rzecz właścicieli domów. 

— Zarząd Koła Kuźniczanek 
wzywa wszystkie dawne wychowanki 

Zakładu Kórnickiego, aby zgłosiły swe 
adresy i chęć uczestniczenia w ogól- 
nym Zjeździe Kuźniczanek w _ dniu 
22 i 23 kwietnia r. b. w Warszawie. 
Zgłoszenia jaknajśpieszniejsze niezbę- 
„dne są, aby Zarząd mógł przygoto- 
wać odpowiednią liczbę nociegów. 
Zniżka kolejowa 66 proc. w drodze 
powrotnej jest zapewniona. Koszt 
utizymania z noclegiem wyniesie na 
dohe K 71 Ala peayje- 4-7 - 

Uazial w kosztach organizacyjnych 
Zjazdu obliczono na 5zł. dla wszyst- 
kich. Wiadomości przesyłać należy 
pod adresem p. Krytowej, Warszawa, 
Przeskok 2. Biižszych informacyj u- 
dzieła Jadwiga Bchuszewiczowa w 
Wilnie Kaszianowa 7 m. 2. 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. <Sen> 
Dziś ostatnie dwa przedstawienia sztuki Fe- 
licji Kruszewskiej <$Sen» w 7 miu obrazach 
o g. 4j pp. przedstawienie popularne po 
cenach najniższych od 15 gr. do 2 zł. i o g. 
8-ej w. po cenach zwykłych ed 20 gr. do 
2 zł. 50 gr. 
© — «Żywa maska» (Henryk IV). Jutro 
powtórzenie tragedji w 3-ch aktach L. Pi- 
randello <Żywa maska (Henryk IV). 
‚ ‚ — Koncert Olgi Qlginy (Larar). W 
środę 30 b. m. o g. S-ej wystąpi w <Redu- 
cie» znakomita śpiewaczką k.|oraiurowa, ar- 
tystka Opery w Belgradzie, Olga Olgina, 
znana w Wilnie pod nazwiskiem Larar. 

Ostatnio „ p. Olga Olgina występowała 
w Operze Warszawskiej w «Traviacie», gdzie © 
odniosła zn-komity sukces. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). +Je- 
dyny ratunek» świetna anegdota sceni- 
czna Molnara, ukaże się dziś po raz ostatni 
na scenie Teatru Polskiego w koncertowem 
wykonaniu wybitniejszych sił zespołu arty- 
<stycznego: E. Frenklowny, K. Wyrwicz- 

  

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). | 5.) Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. t dz, 3 
w. 30 i inne dnie:0d godz. 4 m. 30. ‚ _ a 07” MALL? 

  

SPROBÓJCIE PAIENTO WANE 
(Gilzy (tutki) „„Dwuwatki'' 
które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 

dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 
wszystkich gatunków  tytoni bez najmniejszej 
szkody dla zdrowia pp. palaczy bo nie przepu- 
szczają nkotyny. Oprócz tego tutki DWUWATKi 
wykonywane są z bibuły wyrabianej z wysokocen- 
nych surowców jako też usinik nie staje sę miękkim. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ". Warszawa, W. Kwasniewski 
i F. Pecholczyk. 

  

PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA         
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GE OLZA JAY į 
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Na sezon wiosenny i letni 
NADESZŁY 2 

ostatnie nowosci. 
konfekcji męskiej, sukien i palt damskch, 

bielizny, obuwia i galanterji 

D.-H, W; JANKOWSKI i -$-ka- 
Wilno, ul. Wielka Nr 42, tel. 120) | 

(w byłym łokalu Br. Alszwane). 

  

Wileński Prywatny Bank Handowy 
n'nieįszym podaje do wiadomości, że rozpóciął Wy- 
dawanie skonwertowanych 4 i pół proc. lidów za- 
stawnych Wileńskiego Banku Ziemskiego wzanian za 
złożone przed wojną „światową do depozyta takież 
listy zastawne w walucie rublowej. | т 

Jednocześnie powiadamia dłużników z tytuju udzie- 
łonych przed rokiem 1921 kredytów Oa Cali'owych, 
zabezpieczonych powyższemi 
terminie piętnastodniowym od daty niniejszego ogło- 
szenia nieżpokryją swych zadłużeń na rachunkach Qn 
Call'owych, to papiery procentowe, ą 
takowe rachunki będą sprzedane przez Baak na Gieł- 
dzie Wileńskiej, a otrzymane kwoty będą wpłacone 

na pokrycie należności bankowi. Klienci nie posiada 
jacy zadłużenia na swym rachunku On Cali zechcą 

niezwłocznie, a najpóźniej do dnia 15 kwietnia r. b., 

zgłosić się po odbiór skonwertowanych 

PIZSGNKW Z aśS5W a kiehunek Depozytów i będą 

podlegały opłacie podług norm niżej podanych. 

Za przechowanie w depozycie papierów Bank po- 

biera tytułem zwrotu kosztów przechowania i prowizji 

1/4 proc. w stosunku półrocznym od nominalnej war-   tości walorów. 

2
2
0
0
9
2
0
0
 

  

     

    

i krajowych nowe 
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RADIO 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

T-wo Radio-Techniczn 

„Elektrit“ М, 
ilno, ul. Wileńska 24, 
telef. Nr 10—38, 

na raty: 
Ceny konkurencyjne. 

DDZIAŁY: GŁĘSOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO 

  

  

   

   
   

watnego Banku Handlowego w Wil- 
nie swoje akcje, łub dowady depozy- 
towe o złożonych ‚ па przechowanie 
akcjach w instytucjach kredytowych, 
najpóźniej dnia 22 kwietnia r. b. do 
godziny 12-tej w południe ($ 58 Sia- 
tutu). Ugoważnienię na prawo głosu 
w formie listu winno. być złożone w 

Dyrekcji Banku najpóźni:j na dni trzy 
przed „dniem Walńego Zgromadzenia 

  

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

ALBGRIL 
A 

srodek do prania . 
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obrusów, plateru, 
it d., powinien 

rowy 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć z fachowe kore- 

prof. 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
spondencyjne 

czają listownie: bu 
wości 

oraz KO 
sprzedania, ul. 

Do sprzedania 

futro 
fokowe 

centryfuga i skarabe- 
usz. Mickiewicza 19-12 

  

Na dzierżawy 
posiadamy bardzo 

poważnych 
reflektantów, zgła- 
szać natychmiast 
do Domu H.-K. 

  

ubrania, palt, bielizny, kap, Kołder, 

swój adres "Warszawa, Dom ' Towa- 
wieca i S-ka. Skrzynka poczto- 
wa Nr 552, 

...220040400000000000000000000080 

О piecklej, 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

$ prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. 

į ŻĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® 

ARUNURPUDUNNUNNZURADUNNENAEM 

Jaja wylęgowe & 
« 

od kur ZZA nagrodz. złot. medal. = 
U T Y rasowe są do g 

Smoleńska 3 m. 1, u 
(obok słupów W. Pohulanki), © 
codziennie od 7—11 rano. " 

444440464444444+> 44 12 00 040644464 

| Fabryka tutek 
  

pończoch, skarpetek 
zażądać i podać      

$0
 ч
а
о
о
о
б
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б
ч
 о
о
с
о
в
е
с
о
 

Cutedna 6, 

  

Sekułowicza, 

chalterji, rachunko- 
korespondencji 

  

papierosowych w 
dużem mieście 2 
maszynami najno- 
wszej konstrukcji, 
oraz fabryką pude- 
łek tanio do sprze* 

dania 
D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tel. 9-05 

Wydzierżawimy 

Pensjonat w Za- 

  

  

  

  

  

: Е 3 u || kopanem: willa o 
Komitet wykonawczy Rady Wi- DOKTÓR „ZACHĘTA 10 pokojach z 

* Оаайвка 6 tel. 905. V kuchnią, słoneczna 
leńskiego Prywatnego Banku |[j, ZELDOWIGZ | ————— | pieraie“ położona. 

Handlowego chor.WENERYCZ. || Mająteczki || !ntetes dochodowy. 
niniejszym zawiadamia p.p. akcjonar: | NE SRRE zania de „ZACHĘTA* 
juszy, zez tnie z $ 62 Statutu Banku, | od 10-1, od 5-8 w, || dozodnym  sprze- | PE = 
iż dnia kwietnia r. 1927 o godzi- — damy najdogodniej -9—05. 
nie 6 ej po południu w lokalu Banku- DOKTÓR | Dom sk... —FOLTARK=j 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza Nr. 8, | $ Jęldowiczowa || „Z? CHE TA о AR к 
odbedzie się Žwyczejae  Zgromadze- | KOBIECE, WENE. |LO4zūska 6, tel. 9405 2 PD 
nie Walne akcjonarjuszy z następu- | RYCZNE :_ chor. : mi wydzierżawimy | 
jącym porządkiem dziennym: DRÓG MOCZ. Pokój duży zaraz na dłuższy 

1) zagajenie i wybór przewodni- | Prz. 122 iod 46 czas 
czącego; х a z osobnem wejściem | „ ACH EL p. 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie spra- ——w"Zar"Nr. do wynajęcia. Gdańska 6, tel. 9 05. 
ore ASH OTAZ rachunku  zy- sę c= Tafarska 11 m..1, | R" 
ków i strat Za Ton-<nog į i i zerka 

omitetowi Nala ady i Wi Smiałowska SE oe Požyczkę | 
i i : i absolutorjum; jmuje od godz. A K w każdej  sumię | 

So RZ En zotałzanie preliminarza Wy” Fa 19, Micki Ewicze pati o nie. | załatwi 46 О ao 

datków na rok 1927; | NR sóbbwanich pół kplleńskie „ „andio- 
zabezpieczające 4) powiększenie kapitału zaklado- , rodziców do odstąpie-| we kar Gozowans 

wego Banku; y Dr. 6. Wolisi. nia. Na życzenie foto | uj. migiewicza 4 

5). ustalenie wynagrodzenia dla weneryczne, moczo: grafje. Adres: Fr. iais 

władz Banku z wyboru; płciowe i skórne, ul. "tek, e i ——— 

6) upoważnienie Rady Banku do Wileńska 7, tel. 1067. —р ELA | dobre zaberpi į 
nabywania, sprzedawania i obciąžania | folwark Emy ši aaa 

listów, w | nieruchomości należących do Banku;  Lekarz-Dentysta | dla Sade każdą kwoię pie- 

a inzeniesiūe + 4) UslaieniE исхоу смопком Rady; MARYA į wade kekes “> Nlėjną r 
8) wybory członków Rady i Komi- eńskie Biuro || Wileńskie Biuro 

i Rewizyjośj: 0i r k $ | k Komisowo-Handlo* Kumisowo- Handlo- ' 

sji Rewizyjnej; : Zyns d-9MOISKA | we kauojonowane [| we Kaucjonowane 
9) wolne wnioski. ul. Mickiewicza 21, || ul. MiekiEwicza 21, 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć Ghoroby iamy ustnej. tei 1523530 tel. 152. 7) 

udział w Wałnem Zgromadzeniu zech- nie zębów bez bólu. . › Pa 
cą złożyć w Dyrekcji Wileńskiego Pry- Porcelatowe | złote Mieszkania _ MOJLBACH 

korony. Sztuczne zęby. z 4 pokoi z wygo da: FORTEPIAN <Migion> 
Wojskowym, urzędni- mi w centrum miasta 
kom i uczącym sie psszukuję. Wiłkomier- 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. ska 3 m. 2, tel. 7—48. 

Wydz. Zdr. Ne 3. 
  

0.10 10 30 kim. 
Technik zębów odiegły od Wilna 
_ sztucznych | folwark nabędzie: 

: ° | my na dogodnych L. Minker | "RSL 
Wileńska 21, W.ileńskie Biuro 

Komisowo Handlo- 

    

    

do sp zedania. 
Mickiewicza 48—5, 

  

SZREDERA  FORIE- 
PIAN w b. dobrym 
stanie, okazyjnie do 

sprzedania, 
UL. Sawicz 11, m, 6. 

  

  

DO WYNAJĘCIA 

  

  

  

minie za pośrednictwem właściwych Wichrowskiego, L. Detkowskiego, T. Piwiń- 

komisarjatów policji, a to celem prze- 

prowadzenia wywiadów o stanie ma- 

jątkowym i rodzinaym poborowego. 

W nagłówku podania należy wskazać 

imię, nazwisko, rok urodzenia, P.K.U, 

Komisatjat policji, Nr. listy pobo- 

ej. DAJE ali 
Podania wniesione po _ terminie 

ustanowionym, będą bezwzględnie w 

roku bieżącym pozostawiane bez roz- 

patrzenia. : 

ZEBRANIA |! ODCZYTY 

— Walne Zgromadzenie Członków 

skiego, L. Wołłegki i Z. Opolskiego. _ 
— Premjera sztuki <Szał>» w 

trze Polskim. Jutro w poniedziałek — pre- 
mjera efektownej i nader interesującej sztuki 
MEić <Szał», osnutej na tle emigracji rosyj* 
skiej w Paryżu. Sztuka wywiera głębokie 
niezatarte wrażenie. й 
z K. Wyrwicz-Wichrowski, 

Tea- 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z 
kawiarni «Gastronomia». 2 

Poniedziałek. 15.00—15.25, Komunika- 

Firma istnieje od 1860 r. 

zisiejsza popołudniówka w T€- ty — gospodarczy i meteorologiczny. 
atrze Polskim. Dziś og. 3 m. 30 pp, — 
ukaże się pełna humoru i zabawnych sytu- 

Bolbec i jego mąż». 

” 

— Program stacji warszawskiej. 
Niedziela. 14.14—14.40. Odczyt p.t. <Kwie- 

15.30—17.30. 
1 zal 17.30—17.55. Odc t. <Zagadnienia 

acji komedja Berra 1 Vernsuilla <Mecenas reformy szkolnictwa = wd >, zwał 
+ 9 

› ADJO RADIO 

18, 

. Stacja nieczynna. 

ławomir Czerwiński. (Dział <Pedagogika>). 
18,00—18.40. Koncert popołudniowy. 

nsmisja muzyki tanecznej z kawiarni 
<Gastronomja». 

40—19.00. Rozmaitości. 

e 
Ф 

Dr. © przeprowadza 

  

———————————————————
—————— 

CJ a: : 

„Bank Liemiański w Warszawie gy 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 

Przedstawicielstwo w Wilnie 
ul. Mickiewicza 8, tel. 4-43. 

parcelację nierucho $> 

mości ziemskich w województwach © 
ф Viieiškiem i Nowogrėdzkiem 

dogodnych dla właścicieli warunkach Ф 
© udzielą zaliczek na parcelację, Wy” 
gidnywa” pożyczki -w Państwowym. ė 

  

roboty 

brylantówe według rysunków . pary- 
4 skich. Szacunek bezpłatny. 

© Ogrodnika 
staiszego samotnego 
poszukuje zarząd ma- 
jątku Meyszty, poczta 

Dukszty, 
woj, Wileńskie. 

Mieszkanie 
z 4-ćh pokoi (osobniak- 
w ogrodzie owoco. 
wym. Ełektryczność) 

Ф 
Ф 

  

  

j i Oddziału ciak jabłkowiec i mól namiotnik, — ich Ży- 19.00—19.25. 43-cia lekcja kursu alemen. Banku Rolnym, dokonywa pomiarów Antokol 43, 

Wileńskiego owy Przsciwgazowej.. cie 4 zwalczanie», wygł p. inż. Światosław tarnego języka francuskiego. Lrktor prof- © przeprowadza likwidację słażebności, gy E iais 

w A | aragrafu 28 Statutu Tow. Obrony Nowicki. (Dziat <Rolnictwos). Lucien REY" ż - — ‹ 

Рп:с‘:{: Ьоче]—()вбіпе Zgromadzenie de- Po odczycie komunikś meteor. ‚ ‚ — 1930—19.45, Komunikat rolniczy. я Гие all] 
te ras Wil. Woj. Oddziału odo dzie ję 15.10. Transmisja z - lbarmonji War- 19.45-20.10. Odczyt p. t. <Epoka Stani- URO WEN KEES Ana ] 

adna dzisiejszym 'o godzinie 12 w sali Za- szawskiej 6-tego koncertu symfonicznego z. sława Augusta l jej znaczenie w rozwoju A 2 

kładu Farmakognozji U. S. B. ul. Objazdo- cyklu. Beethovena. Wyk_aawcy: Orkiestra Warszawy», wygł. prof. Wincenty* Troja” Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- działkę 

wa 2—II piętro Filharmonji Warszawskiej pod dyr. Grzego- nowski. daje dó pablłołaci wiadomości, że Okięgo- я 
Porz: i dzienny: 1) Zagajenie, 2) Wy. rza Fitelberga i Erwina Brokeszowa _(skrz.). 20.16—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie e Komi zr wia o na posiedze: zdrzewioną 

bór prezydjum, 3) Sprawozdanie Zarządu i 17.00—17.25 Program dla dzieci (red. komunikaty. VR rai rar 20 irc PoRtEnOŁ ю 

K ‚ рпэ…’: jnej 4) Sprawa Instytutu B.- Wł. Kopczewski). ‚ 20.30. Koncert. Na zakończenie sygnał Ur iS 9 września 19: Ž р NCR przy Kalwarii. 

AM chmiezch, ) zarieh PĘ pg Rea pono. Program eisi KOMA tei JA pato pnp ML | ias Šiais 
jałalności na r. 1927 i odczytanie wnio- kabaretowy. -: ь * i > OC ы 

:';‘3„‘3‘5'.'„'2„.'2‹;'&'6…3„3‹›. 6) Wybory: a) 1810. Koncert. Wykonawcy: Orklestra kołajewskiej, powiatu dziśnieńskiego. Qrze- | „Słówa». | 

Zarządu, Kom. Rewizyjnej na r. 1927 r., b, 

Delegata na walne zgromadzenie w Warsza- 

wie, 7) Wolne wnioski. „A 

ы Zgromadzenie bez względu na ilość 

obecnych delegatów będzie prawomocne. 
Wstęp dla członków .i sympatyków 

wolny. 4 

— Walne Zebranie Koła Bibij. im. 
T. Zana P. M. Sz. odbędzie się dn. 28 mąr- 

© ab. r. w lokalu Czyteini im. T. Zana W, 
Pohulanka 14, o godz. 7 wiecz. ; 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
członków, następne zebranie odbędzie się 
tegoż dnia o godz. 7 min. 30. 

— Koncert na wpisy. Koncert, urzą- 
dzany przez Opiekę Szkojną gimnazjum Le- 
lewela na rzecz wpisów dla niezamożnych 
uczni tegoż gimnazjum odbędzie się w gma- 

chu gimnazjum Leleweia w dn. 3 kwietnia 

r. b 

P. R. pod dyr. Jana Dworakowskiego. 
18.40—19,00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt p t. <Zygmunt Au- 

gust i Barbara Radziwiłłówna», wygłosi zjęniu Łukiskiem od dłuższego już Czasu 
p p. Mościcki. (Dział <Historja sjędział zamknięty w celi Nr 125 niejaki 
Polska»). 

Arjów w świeńe nowych 
cznych», wygłosi Stanisław Poniatowski. 

cyklu «Nasi sąsiedzi»). 
+ 30.25-20.30. Przerwa. 

20.30. Koncert. ; 

2200. Sygnał czasu. Komunikaty, 

męski T-wa Śpiewaczego <Harfa> pod Chór 
Wacława Lachmana, orkiestra P. dyr. 

100 dyr. Jana Dworskowskiego, 
celi Sowilski ($piew). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Jeden dzień na wolności. W wię- 

: _ Piotr Ostro „ski osadzony za kradzież. W 
19.30—19.55. Odczyt p. t. «Pochodzenie gnju 25 bm. Ostrowski po odsiedzeniu ter- 

badań etnografi- minu kary został przez Urząd Więzienny 
> wypuszczony na wolność. Najstraszniejszy 

19.55—20.20. Odczyt p.t. «Litwa współ- +9 moment dla wykolejonych pozostających 
czesna» (—!) wygłosi min. Leon Wasilewski pez żadnego zajęcia więźni Stać się 

niarzem recydywistą jedyne wyjście z stra- 

sznego czasem położenia. Tak było i z Pio- 
trem Ostrowskim. Wypuszczony 27 bm. na 
wolność cieszył się nią tylko dzień jeden i 

20.30. A wieczorny. Wykonawcy: już w dniu 26 bm. został osadzony w wię- 
zieniu za popełnioną kradzież w sklepie 

R. Chojnicziezo przy ul. Beliny : Nr 11, gdzie 
oraz Mar- Ostrowski skradł wiktuałów na 80 zł. 

zorod- 

pada 1926 r. 
czeuie to uprawoimocniło się dnia 29 listo- 

Wobec powyższego Okręgowy Urząd 
Ziemski ogłasza o zamknięciu postępowania 
s:aleniowego w powyższej sprawie. 

4826—V1 
+2€0000001066005000000SRE000GNRNUF 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomości, že Okręgo- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze= 
niu w dniu 30 października 1926 r. postano- 
wiła wdrożyć postępowanie scaleniow: na 
obszarze około 160,23 ha gruntów, należą- 
cych do gospodarzy folwarku 

gminy dokszyckiej, powiatu dziśnieńskiego. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 

3 matca 1927 roku. 
we 

ASTRA E IEA AS, Šia Di i 

Poszukuję 
do 

bony chłopczyka 

6-letniego. 

Ul, Subocz 6-A, m, 5. 
  

  

Niez *łoczn'e 
kupi folwark [ub 
ośrodek całkowicie 

za gotówkę 
Wileūskie Biuro 
Komisowo- Handio- 

ul. Mickie- 
152. 

Olszezyzna, 

4827 —VI 

lub w pobliżu, w 
Po długim pobycie w puakcie handio- 
Paryżu i w Anglji 

udziełam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej. 
— 

Do sprzedania 

wym 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152 

  

Poszukuje 
kupna domów w 
cenie 1.600, 2.000, 
3000, 4.000, 5,000 

  

niedrogo dolarów ul. Mickiewicza 21, 

FLET więóowość Wileńskie Biuro tel. 152 
ul. Antokolska 74—8.| Komisowo-Handio- —— 
Dąbrowski. we (kąucjonowane), Za gotówkę 
    ul. Micksewicza 21, 

tei 152, 
L— "     Lekcyį francus . 

kiego udziela. raty. L ETNISKO ne 
nowana nauczycielka" wsi, niedaleko 
Mickiewicza 45m. 4: Wilna, blisko 
od godz. 1—3. st. Jaszuny, w leśnej 

malowniczej miejsco- 
wości, z utrzymanićm 

  
  

FOLWARK lub bez. Infor avkėje: por 

    

do sprzedania Tamże meble do sprze- 

budowaniami i ogro- 

w pobliżu rz, Wilji tanio ma Swięta, pod 

5 90 7 wiecz. M. Po- wysyłam franko na 

liczką 5 kg. blaszanka 

SAMOTNA do dworu gor ROZENBAUM 

p. Dukszty, 

| kowskiego 

  

  

  

WYSK—ul. Gana Ne = Nr 108, LIDA—BMQ (uwaga 1 do $ 59 Statutu). "M SI we kaucjonowane mieszkanie 
WD 8 ` ul. Mickiewicza 21, 6 pokoi. 

A EB i a 0 A AU AMA A Mikołaj Błoch tel. 152. w. Pobniznka 33,m.1 

a o 3:ch kamieniach pg SU). - 
en © a Młyn wodny COR BA s m Bowgzyw =" Ob zyj A PENSJĘ lub | ękarz Dentysta 

ERA SZ jola, jaki siew, taki plbn ia), odległy o 12 kilm. o „„kobiece, В wysoką prowizję Kupujcie tylko pewne nasiona, bo į sp P 48 Ei rai, оы wydzierżawienia- a Pizyjmuje kM sz 12 g a poszukują z ka- L. Augustyn 0- 
ZAKŁADY OGRODNICZE 4 E od 23 kwietnia r. b. Dowiedzieć się № 4—5, Šu e: " żdej miejscowości wy- *- 

‚ 4 I aporijera Wileńskiego Banku Handlo- pg own: mownych Panów Gowinzgyją ul. gołta- 
«| - ; © : wego, Mickiewicza 8, pomiędzy godz.. M 400-500 dolarów ,!ozprzedaży książek niska 6. 

| WelLera :"..uuzuasszunsarnuma |aim"zot | ооа mace РЕа ав я ал о 3 MMS | warunkach dogod- ю + tej do 7-ej więcz. 

© и $ е ое лт EE nych i korzystnych psych Olcerek iwydź. Zdr. Nr 8, 
Sadowa 8. — — Zawalna 18. 3 : шъ„вг 8“ T 2 za nad 4 [pa 1 hipotėkę do: = Pa» 

zawiadamia szanow. klijentelę iż otrzymano ф $ wiej 26,.N A WIELKĄ Ne 27, m 6. © A Pe. Ozkaska. 12, tb 

ŚWIEŻ NA Z!GRANICZNE ) Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁÓ- $ — | Dacia p zoo aa. Sprzedam pozykóół 
IEŻE NASIO -1 KRAJOWE, TA, SREBRA i różnych. kamieni do $ С KUPMY  |ozrótia do adlieó 

Ce , — niki na żądanie, własnego wyrobu; płacę najwyższe э 6-7 tys, [I |zestauracji- O wa- 

SE sięz = : ceny. Wykonuję naj'epsze Gdańska 6, tel. 9.05 sp m Założ rutikach dowiedzieč 

się na miejscu, ul. Nie- 
miecka 1 m. 2, 

gi BB 
„DOM 

za 2000 do 3.000 
dolarow w rejonie 
Pohulanki, Siera- 

lub w 
pobliżu t S ME 
kupimy za gotówkę 
Wileńskie Błuro | 
Komisowo Handlo- 
we (kaucjonowane) 

całkowicie kupię 
dom w dobrym 
pumkcie.  Zzłosze- 

nia do 
Wileńskiego Biura 
Komisowo Handlo- 

wego 
ul, Mickiewicza 21, 

tel 152, 
  

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. Odp. 
Wilno, al.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. | 
Fabryka i skład 

meblis ы 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, | 
łóżka niężowejikć 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, Szaty, 
biurka, krzesła 
dębowe it, d. . 

Dogodne warunki i 
na raty:     

ul, Mickiewi za 1 m. 4. 

od Wilna 15 h. z za- 

uroczej miejscowości . M 1 0 D 

od 8 do 9 rano i od czysty miód pszczelny, 

i opakowaniem, za za* 

szanka zł. 2550. lzy” 

zarąz, maj. Meyszty, (Małopoiska). 

w odległości 6 klm. dania, od g. 4 do 7. 

dem owocowym, w 

Wiadomość codziennie gwarancją _ naturalny 

hulanka 16 m. 2. miejsce wraz z portem 
—— 

Kucharka =: 1320, i0 ka. bla 

wiejskiego potrzebna  pPodwoloczyskai 

wojew. Wilefskie. Umm zem 

а 
& 

 



  

Rejeste Hamdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5885 wciągnięto, 
R. H. A. |.-5895. Bojarski Wolf, Berkowicz Boruch 

i Gutman Garry S-ka». Pracownia krawiecka w Lidzie ul. Sa- 

dowa 19. Firma istnieje od 1927 roku. Wspólnicy zamieszkali 

w Lidzie: Bojzrski Wa uł. Sadowej 19, Berkowicz Bo- 
ruch—przy ul. Sadowej 18 i Gutman Garry—przy ul. 3 Maja 29. 

Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 5 lutego 

1927 r. ma czas nieokreślony. Zarnąd należy do wszystkich 
wspólników lecz každen z nich samodzielnie uprawniony jest 
do podpisywania za spółkę. 4661—VI 

Do Rejestru pod Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 8-Iil 1927 r. pod Nr. 5986 wciągnięto: 3% 

R. H.A. 1.—5986. «Kinkulkinowa Marjasza> w Wilnie, 
ul. Leoniszki 9. Młyn wodny. Firma istnieje od 1927 .roku. 
Właścicielka—Kinkuikinowa Marjasza, zam. przy ul. Kwaszel- 
nej 19. 4662—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 8-1ll 27 r. pod Nr. 5987 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5987. «Lewin Elja» w Wilejce. Sklep mięsa. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel — Lewin Elja zam. 

tamże. 4663—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu okr. w Wilnie 
w dniu 9-Iil 1927 r. pod Nr. 5993 wciągnięto: : 

R. H. A. 1.—5993. <Suchowska Jenta» w Wilnie, ul. 
W, Pohulanka 14. Sklep spożywczo-tytuniowy. Firma istnieje 
od 1917 roku. Właścicielka — Suchowska dry w: oe 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 9-Ill 27 r. pod Nr. 5994 wciągnięto: 3 : 

R H. A, I.—5904, <Szeftel lzrael> w lwju pow. Lidz- 
kim. Skup bydła i sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1900 roku. 
Właściciel—Szeftel Jzrael, zam. tamże. 4665 — VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 9Ili 27 r. pod Nr. 5995 wciągnięto: 4 
R. H A. 1.—5995, «Nochimowska Rejna» w Wilnie, ul. 

Kurlandska 34. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właścicie|— Nochimowska Rejna, zam. tamże. 4666—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 9-Iil 27 r. pod Nr. 5996 wciągnięto: : 
R.H. A. 1.—5996. +Czepielewski J6zef> w Rukojniach, 

pow.Wileńsko-Trockim. Piwiarnia z przekąskami. Firma istnie- 
je od 1925 roku. Właściciel—Czepielewski BOR: 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 9-Ill 27 r. pod Nr. 5997 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5907. «Chrul Adam» w Lidzie, ul. 3 Ma- 
ja 21. Sklep spożywczy, Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel—Chrul Adam, zam. tamże. 4668—V1 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 9-ill 27 » pod Nr. 5998 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5098 «Józefa Dubicka i 5-ka» handel wy- | 

robami włóknistemi i > Wilno, ul. Wileńska 33. Firma 
istnieje od 1927 roku. Wspólnicy, zam. w Wilnies Jerzy Janu- 
szewski—przy ul. Tatżrskiej 1 i Józefa Dubicka—przy ul. Wi- 
leńskiej 33. Spółka firn owa, „zawarta na mocy umowy z dnia 
21 lutego 1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd spółki należy 
do obydwóch wspólników. Każden ze wspólników ma prawo 
do samodzielnego podpisywania w imieniu spółki wszelkiego 
rodzaju rmow, weksji, pełnomocnictw, zcbowiązań, pokwito- 
wań, korespondencji i t. p. 4669—V1 

Do A Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 311 27 r. pod Nr. 3127 wciągnięto wpis. dodatkowy: 

R. H. A. li. 3127. <Eitroim Gotler» Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 4670— р 

- —wilnie 
w c Do Rej stru Handlowego Dział A Sądu ©” dodatkowy: 

4JM 27 r. pod Nr. 2205 wciągnięto Vfeksander Ket- 
czem», Pij. A: 1—2205. <TWÓRCZOŚĆ ae i wykreśla się 
z rejestru. "dsiębiorstwo zostało ziikw” 4671—VI 

" - = miał A Sądu Okr. м Wilni 
Do Rejesyu Handlowej Wclaznie JE į ągnieto wpis dodatkowy: w dn. dill 27 r. pod 7 уу GREKOPÓL-Akim Poz». «On 

As W „ ia si .. 
д„во‘___дцдшц"".‘;‚? zmienia в1 па Шгте: — «Огекоро! — 
„R ciej Akim Poz, zam. w Wilnie przy ul. ma 

atraliej "i: Niołże” aktu zeznanego w dniu 16 listopada 1926 r. Sa Alcksaz gz Rožncwskim Notarjuszem przy Wydziale 
Hipctecznzń Sądu Okręgowego w Wilnie repertorjum Nr. 8596 
Alekszzder Poss zbył przedsiębiorstwo na rzecz A Poza. 

4672—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 22- 27 r. pod Nr, 5843 wciągnięto; 

R. H.A. 1.—5843. «Altman Szprinca> w Ejszyszkach pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji Firma Jstmeje od 1927 
roku, Włeściciel—Aliman Szprinca, zam. tamże, 4675—V] 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dniu 8-1 27 r. pod Nr. 2820 
wciągnięto wpis dodatkowy: : т 

R. H. A. II — 2829. «<Murpo! — Mieczysław 
Jędr:eįkowski» Firma: «Murpai Fortunai Poklewski 
—Koziell» zmienia się na „Murpo!- Mieczyslaw Ję- 

« drzejkowski», Właścicielem firmy jest Mieczysław 
Jędrzejkowski, zam. w Wilnie przy ul. Góra Boufało- 
wa 19. Na mocy aktu zeznanego w dniu 15 stycznia 
1927 r. repertorjum Nr. 413 przed Janem Klottem 
Notarjuszem przy Kancelarji Hipoteczneį Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie, Fortunat Poklewski—Kozielł sprze- 
dał przedsiębiorstwo wraz z firmą Mieczysławowi 
Jędrzejkowskiemu. 3 4673—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział B Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie w dr. 28-11 1927 r. pod Nr. 335 

wciągnięto: ; . 2 

R. H. B L—335. «lszkimchi—spėlka z ogra- 
n'czoną odpowiedzialnošcią> w Wilnie, ul. Za- 
walna 48. Skup chleba w ziarnie, przemiał ziarna oraz 

handel wszelkiemi produktami przemiału i artykułami 
spożywczemi. Firma istnieje od 1927 roku. Kapitał 
zakładowy 12500 zł. dzieli się na 125 udziałów po 
100 zł. każdy całkowic e wpłacony. Zarząd spółki sta- 

nowią zamieszkali w Wiłnie: Mejłach Berezin — przy 

ul. W. Stefańskiej 13, Dawid Kacew ptzy ul. W. Ste- 
fańskiej 5 i Szloma Pupko—przy ul. Kijowskiej 2, 

Wszelkie akta i dokumenty, plenipotencje, weksle, 
czeki i inne pisma winny być podpisywane przez 
dwóch członków zarządu, w tej liczbie obowiązują- 
cym jest podpis Mejłacha Berezina. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 
znanego przed Janen Klottem Notarjuszem przy Kan- 
celarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w 
dniu 24 lutego 1927 r. repertorjium Nr. 1438 na czas 
nieograniczony. 4674—VI 

` Do Rejestru Handiowego Dział A sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22-Il 1927 r. pod Nr. 5844 wciągnięto: 

R. H A. 1.—5844 «Aronson Jaremja» w Ró- 
żance, pow. Lidzkim. Sklep spożywczorkolonjalny. Fir- 
ma istnieje od 1924 roku. Właściciel — Aronson 
Jeremja, zam. tamże. 4676—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn, 1 Ill 1927 r. pod "Nr. 5945 wciągnięto: 

"R. H. A. 1.—5945. «jurkański Pinchus» w 
Ejszyszkach, pow. Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje 
od 1880 roku. Właścicie! — Jurkański Pinchus, zam, 
tamże, | 4677—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr, 

  

  

w Wilnie w dn. 1-lli 27 r. pod Nr. 5046 wciągnięto: | 
R. H. A. |--5946. „Kabacznik Mendel* w Ej.. 

szyszkach pow. Liczkim. Sklep spożywczy, kolonialny, 
galanterji i zboża. Firma istnieje od 1925 r. Właści- 
ciel — Kabacznik Mendel, zam. tamże. 4678—VI 

` 

Midawca Stanisiaw Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowi:dzialny za40goszenia Zenon Ławiński. 

- gnięto: 

zam. tamże. 

5 ŁO w M 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 1-Ill 1927 r. pod Nr. 5947 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5047. „Kaganow Lejba* w Ej- 

szyszkach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma 

istnieje od 1926 roku. Właściciel—Kaganow  Lejba, 

zam. tamże. 4679— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 11ll 1927 r. pod Nr. 5948 wciągnięto: 

R. H. A. |--5948, „Kopelman Markiel* w Ej- 

szyszkach, pow. Lidzkim. Skład apteczny. Firma ist- 

nieje od 1880 r. Wlašcicje-Kopelman Markiel, zam. 

tamże. 4680—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 1-ill 1927 r. pod Nr. 5949 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5949. <Kopelman Basia* w Ejszysz- 

kach, pow. Lidzkim. Sklep tajansu, szkła i naczyń. 

Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — Kopełman 

Basia, zam. tamże, 4684—VI 

Do Rejestru Hanoiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 1-11] 2927 r. pod Nr. 5950 wciągnięto: 

R. H. A. 1--5950. „Kowarska Eika* w Ejszysz: 

kach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy, bakalji i ga- 

lanterji. Firma istnieje od 1925 roku.. W łaścicielka— 

Kowarska Elka, zam. tamże. 4682—VI 

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Or. W 

Wilnie w dn. 1-1. 1927 r. pod.N 5951 wciągnięto: 

R. H.A. |.—5051. „Krajnowicz Tajba” w Ej- 

szyszkach, pow. Liszkim. Sklep manufaktury. Firma 

"istnieje od 1926 roku Włeściciel Krajnowicz  Tajba, 

zam. tamże. 4683 —V 

Do Rejestru H«ndiowego Dżiał A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 1-1] 1927 r. pod Nr. 5952 wciągnięto: 

R. H. A. |.—50952. „Krysiłow Szejna* w Ej- 

szyszkach pow. Lidzkim* Sklep spożywczy, bikalji i 

galanterji. Firma istnieje od 1897 roku. Właśdciel— 

Krysiłow Szejna, zam. tamże 4684—V 

Do Rejestru Handlowego. Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie 2 dn. O.lll.-27 r. pod Nr. 4867 wcijgnięto 

jsjdodatkowy: 
: 

R H. A. i, 4867. „Wenetia-CieślikowskaAnna". 

Przedsiębiostwa zostało zhikwidowane i > 

sie z rejestru. : 4631—1 - 

Do Reesiiu Handlowego, Dział A S4ul Okr. 

w Wilnie w dn. 1.II—27 r. pod Nr. 5058 wejgnięto: 
R. H. A. I.—5058. „Wolf Herman" w HSZysz” 

kach, pow* Lidzkim. a Pa Piemaiiidick, 

iciel— rman, zam. tmże. 
od 1924 r. Właściciel—W o: e | Za VI 

Do Rejesuu Handlowago, Dział A Sąiu Okr. 

w Wilnie ka 11il-27 r. pod Nr. 5957 Wel gnięto. 

R. H. A. 1.—5067, „Wituklewicz F ilja“ w 

Jurzdykach, pow. Lidzk'm. Sklep spożywczołytunio- 

wy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciella—Wi- 

- tukiewicz Emilia, zam. tamże, A 

mia=ru Tlandiowego, Dział A Sąau Okr. w 

Wi „29 Śn. 1.1-27 r. poa Nr. 5956 wciągnięto: 

RH. A. ].—5956, „Wzjdenberg Josiel' w Ej- 

szyszkach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma | 
istnieje od 1924 roku. Właściciel — Waidenbzrg Jo- 

Siel, zam. tamże, 1 4688—Vi .° 

Do Rejesiru Handiowego, Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dne Lili, 1927 r. pod Nr. 5955 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1—5955. „Szuster Hoda“ wEjszysz- 
kach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktvny. Firma ist: 
nieje od 1921 r. Właściciel-Szuster Hoda, zam. tamże. 

BZCMEVII 
Do Rejesuu Hanaiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 1,11.27 r. pod Nr. 5054 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5954, „Słonimska Dwejra” w El: 
szyszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy, kalonjal- 

my i galantesji. Firma istnieje od 1921 roku. Własci- 

cielka—Słonimska Dwejra, zam. tamże. 
4686—VI 

Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 1.1l-27 r. pod Nr. 5953 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5053, „Rzenik Chjena* w Ej- 

szyszkach, pow. Lidzkim. Skiep spożywczy, kolonial- 

ny i galanterji Firma istnieje od 1921 roku. Właści- 

.cielka—Reznik Chjena, zam. tamże.  4685—VI- 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 3.11 1927 rąku pod nr. 5974 „wcią 
gnięto: | 

R. H. A. 1—5974 „Baniewiczowa Luiza" w 
Wilnie, Hala Miejska B. Piwiarnia. Firma istnieje od 
1919 r. Właścicielka—Baniewiczowa Luiza zam. przy 
Końskiej 24. | 4692—Vł 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr. 
w Wilnie w dn. 31ił 1927 roku pod nr. 5975 wcią- 

gnięto; 

  

pow. Lidzkim. Sklep spożywczo-kolonialny. Firma 
istnieje od 1900 roku. Właściciel—Błoch Jankiel zam. 

tamże. й 4693—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
'w Wilnie w dn. 31il 1927 roku pod nr. 5976 wcią 

R. H. A. 1.—5976 „Dekowa Felicja" w Lidzie, 
ul. Piłsudskiego 5. Sklep spożywczy i tytuniowy. 
Firma istnieje od 1923 r. Właścicielka—Dekowa Fee 
lieja, żam. tamże, 4694—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Qkr. 
w Wilnie w dniu 3.Il 1927 roku pod nr. 5977 wcią- 
gnięto: ; : 

R. H. A. |.—5977 „Nemzerowa Marja“ w 
Wilnie, ul. Wilenska 16. Sklep apteczny. Firma ist- 
nieje od 1924 r. Właścicielka — oj: 1 

3 —VI 

_Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 

  

  

w Wilnie w dniu 4.ll! 1927 roku pod Nr. 5978 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5978 „Chejfec Szewel-icko* w 
Wilnie, ui. 2 Jatkowa 11. Sklep spożywczy. „Firma 
istnieje od 1919 r. Właściciel — Chejiec-Szewel-Icko, 
zam. tamże. i * 4696—VI 

_;_ Do Rejestru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 4.1ll 1927 roku pod nr. 5980 wcią- 
gnięto: || K ! CA 
„R. H. A. I-—-5980 „Gamarska Rywa“ w Wil- 

nie ul. 2 Raduńska 36, Sklep spożywczo-tytuniowy- 
Firma istnieje od 1923 r. Właściciel — Gamarska Ry- 
wa zam. tamże. й : 4698—VI 

Do Rejestru Hanoiowego Dziat A Sąau Okr. w 
Wilnie w dn. 4—Ill. 1927 r. pod Nr. 5981 wciąg- 
nięto: ‚ : н 

R. H. [A. 11—5981, „Ginko Wincenty“ ® 
Tużbicy, pow. Postawskim. Diobny handel. Firma 
istnieje od 1924 roku. Właściciel — Ginko Wincenty, 
zam, tamże. 4699—VI 

tamże. 

RB A. 1.—5975 „Bloch Jankiel“ w Iwju, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 4.11 1927 roku pod nr. 5979 wcią- 

ięto: 
" R. H. A. 1.—5079 „DGAM.Tewel Szelubski, 
Izrael Kalmanowicz i S-ka“—sprzedaž śledzi i in- 
nych artyktłów. Siedziba— Lida, ul. Krzywa 2. Firma 
istnieje od 1927 roku. Ws: ólnicy zamieszkali w Li- 
dzie: Lejba Abramowicz—ul. Lidzka 11, Konopko 
Efroim—ul. Szkolna 19, Kalmanowicz Mowsza—ul. 
Komercyjna 13, Szelubski Izrael, ul. Krzywa 11, Sze- 
lubski Tewel—ul. Lidzka 8, Sołomiak Berel—ul. Ry- 
nek 20, Ilutowicz Jankiel—ul. Suwalska 77 i Kalma- 
nowicz lzrael—ul. Komercyjna 12. Spółka Firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 16 stycznia 1927 r. 
na czas nieograniczony. Zarząd spólki należy do 
wszystkich wspólników. Do podpisywania w imieniu 
spółki weksli, umów i wogóle wszelkich zobowiązań 
i pełnomocnictw uprawnieni są Tewel Szelubski, Lej- 
ba Abramowicz, Izrael Kalmanowicz i Jankiel Iluto- 
wicz łącznie. 4697—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 4—lll, 1927 r. pod Nr. 5982 wciąg* 
nięto: 

R. H. A. 1.—5982. „Młyn parowy TACHA. 
NO—Mojżesz Krygiel* w Lidzie, ul. Postawska 25. 
Młyn parówy. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel—Krygiel Mojżesz, zam. tamże. 4700—VI 

Do Rejesiru Handlowrgo Dział „A Sądu Okr. 
w ią w dn. 4—ill. 1927 r. pod Nr. 5983 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5983. „Najfeld Chana :Liba” w 
Lebiedziowie, pow. Mołodeczańskim. Sklep resztek 
łokciowych. Firma istnieje od 1906 roku. Właściciel- 
ka—Najfeid Chana-Liba, zam. tamże. 4701—VI 

” Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr. 
w Wilnie w dn. 4—lil. 1927 r. pod Nr. 5984 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1,— 5984. «РогесКк! Newach» w Ró. 
żance, pow. Lidzkim. Piwiarnia, Firma istnieje od 
1927 roku. Wlašcicie!-Porecki a. zam. tamże, 

4102—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A_ Sądu Okr. 

  

  

  

  

w Wilnie w dn. 4—ill. 1927 r. pod Nr. 5985 wciąg- 

nięto: 5 
r R. H. A. 1.—5985. «Złacowska Fejga» w Wil- 

nie, ul. II. jatkowa 13. Sklep spożywczy. Firma istnie- 

je od 1915 r. Właściciel — A EA zam. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—HI. 1927 r. pod Nr. 6074 wciąg- 
nięto: 

: В. Н. А. 1.—6074. «Bas Bejla» w Wasiliszkach, 
pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i galanterji. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel—Bas Bejla, zam. 
tamże. | 4719 -VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 14—1ll. 1927 r. pod Nr. 6075 wciąg- 
nigto: 

й R. H. A. 1.—6075. «Bieszański Izaak> w Wa- 

siliszkach, pow. Liazkim. Sklep spožywczy i galante- 

rji. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel —Bi+szań- 
ski Izaak, zam. tamże, 4720—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąuu Okr. 
w Wilnie z dn. 14 Il). 1927 r. pod Nr: 6076 wciąg- 

nięto: 3 
‚ R. H. A. 11—6076. „Cofnas Margola” w Wa- 

siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy, kolonjal- 
ny i galanterji. Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
CIEi— 0 (ias Mur guia, Ul. iuirka. A701 Vi 
  

› ° Ро Rejestru Handlowego Dziat A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 14 III. 1927 r. pod Nr. 6077 wciąg- 

nięto: : 3 
R. H. A. 1.—6077. '„Derewiański Abrąm* 

w Żołudku, pow. Lidzkim. . Sklep zboża. Firma ist- 
nieje od 1923 r. Właściciel — Derewiański Abram, 
zam. tamże. 4722—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 14 III. 1927 r. pod Nr. 6078 wciag- 
nięto: 

  

liszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i kolonial- 
ny. Firma istnieje od 1899 roku. w laścicielka — Ga- 
wurin C*aja, zam. tamże. 4723—VI. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłnie w dn. 14 Ill. 1927 r. pod Nr. 6079 wciąg- 

nięto. ONY " w / 
R. H. A. 1—6079. „Gercowski Eija* w Żo- 

Judku, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnie- 
je od 1927 roku. Właściciel—Gercowski Elfa, zam. 
tamże. 4724—V, 

|. . Do Rejestuu Hanałowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 Ill. 1927 r. pod Nr. 6080 wciąg- 

nięto: й 
R. H. A. 11—6080. „Ginzburg Sara" w Wasi- 

liszkach, pow. Lidzkim. Sklep wyrobów żelaznych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Ginzburg 
Sara, zam. tamże. 4125—VI, 

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sąau Okr. 
м ше ж dn. 14 ill. 1927 r. pod Nr. 6081 wciąg- 

nięto: M AS | 
R. H. A. I.—6081. „Gordon Abram” w Wa- 

siliszkach, pow. Lidzkim. Handel bydłem. Firma ist- 
nieje od 1921 roku. Właściciel—Gordon Abram, zam. 
tamże. 4726 —VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
W Wilnie w dn. 14 Il. 1927 r. pod Nr. 6082 wciąg- 

nięto: : k ; 
„| R. H. A. 1—6082. „G'embocka Elka* w Wa- 

siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i obuwia- 
*Właścicielka—Glembocka Elka, zam. tamże. 

4721 —Vi, 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14. II, 27 r. pod Nr. 6087 wciągaięto: 
„RH A. I. — 6087. „Kapłan Etel" w Žalia, 

ku, pow. Lidzkim. Sklep kolonialny į galanterji, Fir. 
ma istnieje od 1890 roku. Właścicieł — Kanłan Etel 
zam. tamże. 4132—VI 

' Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14. III. 27 r. pod Nr. 6088 wciągnięto: 

R. H. A, I. -- 6088, «Krawiec Etel» w Wasi- 
liszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji. 

„Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel — Krawiec 
Ete), zam. tamże. 4733—VI 

Do Rejestru Handiowego Dziai A Sądu Okr, w 
  

Nilnie w dn. 14. III. 27 r. pod Nr. 6089 wciągnięto: 
„R. H. A. I. — 6089. „Kuszner Cywa“ w Wa- 

siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma 
istnieje od 1912 roku. Właściciel — Kuszner Cywa 
zam. tamże. i 4734—VI 

R. H. A, 1.—6078 „Gawurin Chaja* w Wasi- 

dziecki Jan Cezar, zam, tamże, 

. „tamže. 

Do Rejestru Handlowego Dział Ą Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14 III, 1927 r. pod Nr. 6083 wciąg- 

nięto: : 
R..H. A. I. — 6083. „Glazer Margola* w 

Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. 
Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel — Olazer 
Margola, zam. tamże. 4728—1V 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14. Ill. 27 r. pod Nr. 6084 wciągnięto: ' 

, R.H.A 1.—6084 „Kaufman Jakób'* w Wasilisz- 
kach, pow. Lidzkim. Skład apteczny. Firma istnieje 
od 1901 r. Właściciel — Kaufman Jakob, zam, tamże. 

4729—VI 

Do Rejestru Handlowegs Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14. II. 27 r. pod Nr. 6085 wciągnięto: * 

R.H. A. |. — 6085. „Kopelman Owsiej* w 
Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i wy- 
robów żelaznych. Firma istnieje od 1922 roku. 
W/łaściciel|-—Kopelman Owsiej, zam. tamże. 4730—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14. Ill. 1927 r. pod Nr. 6086 wciag- 
nięto: 

R H. A. I. — 6086. „Krawiec Szloma“ w 
Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep gotowego ubra- 
nia. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel — Kra- 
wiec Szloma, zam. : tamże. 4731—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 14:11l 27 r. pod Nr. 6090 wciągnięto: 

R. H. A.1.—6090. „Łazowska Doba” w Wasi- 
liszkach, pow. Lidzkim. Sklep kolonjainy i galanterji. 
Firma istnieje od 1927 r. Właścicielka — Łazowska 
Doba, zam. tamże. 4735—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 141II. 27:r. pod Nr. 6091 wciągnięto: 

R. H. A. 11—6091. „Luski lzrael* w Wasilisz- 
kach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel-Łuski Izrael, 
zam. tamże. 4736—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 1411.27 r. pod Nr. 6092 wciągnięto: 

R. H. A, 1.— 6092, „Mechanik Chaja* w Żo- 
łudku. pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje, 
od 1927 r. Właścicieł—Mechanik Chaja, ae. tamże 

: ; 4737—VI 

: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 14 lll 27 r. pod Nr. 6093 wciągnięto: 

R. H. A. 1—6093. „Мейтска Fejga* w Żo- 
łudku, pow Lidzkim, Sklep kolonialny. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel —Mednicka Tega, W : 4738— 

"Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 14 III 27 r. 
nięto: 

R. H. A, 1—6094. „Pupko Morduch* w Wa- 

  

  

  

  

siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i farb. 
Firma istnieje od 1884 roku. Właściciel — Pupko 
Morduch, zam. tamże. 4739—VI 
  

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 III 27 r. pod Nr. 6095 wciąg- 

nięto: ' 

pod Nr. 6094 wciąg- |; 

R. H. A. 1.—6005, „Pupko Reweka“ w Wa2-- 
siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel — Puoko Reweka, 
zam. tamże. 4740 —Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 Il! 1927 r. pod Nr. 6096 wciąg- 
nięto: 

88 R. H. A. 1—6096 „Poczter Jankiel" w Wasi- 
Jiszkach. pow. Lidzkim. Skłep wyrobów żelaznych. 
Firma istnieje od 1894 roku. Właściciel — Poczter 
Jankiel, zam. tamże. 4741—VI 

Do „Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr. 
w Wilnie w dv. 14 Ill. 27 roku pod Nr. 6097 wcią: 
gnięto: : 

К. Н. А. 1.—6097 „Rachmiiewicz Zelik“ w 
Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Skiep skórzanych wyro- 
'bów i dodatków szewckich. Firma istnieje od 1897 
roku. Właściciel — Rachmiłewicz Zelik, zam. tamże. 

‚ 4742—VI 

: Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Alez w dn. 14 III. 27 roku pod Nr. 6098 . wcią» 
gnięto: ` Н 

R. H. A. |1.—6098. „Rudziecki Jan-Cezar* w 
Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i tytu- 

„niowy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel—Ru- 
4143—VI 

"Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 ill. 27 roku pod Nr. 6099 wcią- 
gnięto: 2 

R. H. A. I.—-6099. „Staniecka Pesza“ w Wa 
siliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spožywczy, bakalej- 
ny i galanterji. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
Ściciel—Staniecka Pesza, zam. tamże. 4744 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w 20 w dn. 14 III. 27 roku pod Nr. 6100 wcią- 
gnięto: у 

R. H. A, 1.—6100. „Szechtmejster Sima” w 

  

, Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i skó- 
_ rzanych towarów. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel-Szechtmajster Sima, zam. tamże. 4745—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A 5ąau Okr. 
w Wilnie w dn. 14 Ill. 27 roku pod Nr. 6101 wcią» 
gnięto: | ы 

R. H. A.l.—6101. „Sztejn Ejzer“ w Žoludku, pow. 
Lidzkim. Sklep zboža, Firma istaieje od 1920 rcku. 
Wlašciciel— Sztejn Ejzer, zam. tamże. 4746—VI 

. Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr.: 
„w Wilnie w dn, 14 III, 1927 roku pod Nr. 6102 wcią- 
gnięto: i 4 : 
„ R. H. A. L-6102. „Szlapocznik Szewel“ w 
Žoludku, pow. Lidzkim. Sklep spožywczo-kolsnjalny, 
Firma istnieję od 1927 roku. Właściciel —Szlapocznik 
Szewel, zam. tamże. 4747—VI 

"Do Rejestru Handlowego Dział A Sącu Okr. 
w Wilnie w dn. 14 lil. 27 roku pod Nr. 6103 wcią- 

gnięto: : ' ; 
' R. H. A, 1.—6103, „Szwarc Natan* w Wasi- 
liszkach, pow. Lidzkim. Sklep. manufaktury. Firma 
istnieje od 1872 r. Właściciel — Szwarc Natan, zam, 

х ; 4748 —\| 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. - 
w Wilnie w dn. 14 III. 1927 r, pod Nr. 6104 wciąg- 

|» nięto: 
R. H. A. 1. — 6104, „Szyfmanowicz Szyfra* 

-w Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i galan- - 
terji, Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel—Szyf- 
manowicz Szyfra, zam. tamże. 4749—Vi 
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