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Pożyczka zagraniczna dla 
Polski. 

Co mówi prof. Krzyżanowski. 

Onegdaj powrócili do "Warszawy 
pp. Młynarski i prof. Krzyżanowski, 
delegaci rządu polskiego, którzy wrę- 
czyli w Ameryce odpowiedź na me- 
morjał prof. Kemmerera oraz przepro- 
wadzili rokowania w '$prawie 'uzyska- 
nia pożyczki zagranicznej dla Polski. 

W rozmowie z dziennikarzami u- 
dzielił prof. Krzyżanowski  następu- 
jących szczegółów 0. wynikach - swej 
misji w Ameryce. 

— Przedewszystkiem szukališmy— 
zaznaczył prof. Krzyżanowski— kon- 
taktu z inisją prof. Kemmerera. — W 
Nowym Jorku konterowaliśmy z człon- 
kami musji, p. Clarck Wallace, pre. 
Grahame'm i: p. Broderick z National 
Bank of: Commerce. 

Ponadto konferowaliśmy z całym 
szeregiem poważnych bankierów. 

Ustaliliśmy z nimi pewne zasady 
działania wałutowo-finansowego, któ- 
reby dały Polsce stałe: zaufanie u 
tych sfer. i 

Jak wiadomo zaufanie do Polski 
było dotychczas bardzo małe, czego 
dowodem najlepszym niski kurs po- 
życzki Dillonowskiej, choć pożyczki 
inne, gorsze nawet dla wierzycieli, 
miały znacznie lepszy kurs na” giel- 
dach, a tem samem były korzystniej- 
sze dla dłużnika, 

Uirudnialo, a nawet uniemożliwia- 
ło to stały przypływ kapitału do Pol- 
ski. 

Aby ten. brak zaufania przeła- 
mać, — musieliśmy ustalić te pewne 
zasady, za podstawę „których _służył 
mam raport prof. Kemmerera. A 

W konferericjach naszych omó- 
wiliśmy przedewszystkiem stabilizację 
parytetu złoiego i sprawę. udzielenia 
Polsce pożyczki. 

Co do sprawy pożyczki mogę 
oświadczyć, że rokowania co do po: 
życzki są na bardzo dobrej drodze i 
idą — zdaniem mojem — do pozy: 
tywnego rozwiązania. 
‘„ т Czy. obecne siasiai. poli CZ. 
ne RPA 'panom zadanie 

— Obecne stosunki ogromnie 
ułatwiały nam. rozmowy i to zarówno 
stosunki zagraniczne; jak i wewnętrzne. 
Pozatem zaś zależy i Ameryce coś 
niecoś na Polsce, tak politycznie, jak 
i ekonomicznie. 

— A warunki pożyczki. ? 
— Targujemy się o jaknajlepsze. 

Zależy to też w dużym stopniu od 
koniunktury w chwili podpisywania. 

Będzie to dopiera w ostatniej 
chwili rozstrzygnięte. 

— Czy była omawiana możliwość 
kontroli? 47 

— O kontroli nad budżetem nie-“ 
ma mowy; nie proponowano nam 
takich warunków, jak w swoim cza- 
sie Austrji, ) 

Czy chwilowe konflikty euro- 
„pejskie i światowe nie oddziaływały 
, ujemnie? 

— Giełdy światowe są zupełnie 
spokojne. Sfery finansowe Ameryki 
nie wierzą w wojnę. Nie denerwiiją 
giełdy ani wiadomości z Szanghaju, 
ani z Albanji, jak również z Makay“ 
ku i Nikaragui. i 

— Od kogo otrzymamy  po- 

žyczkę, od jakiego banku...? į 

— Koncern banków nie jest jesz- 
cze ustalony ostatecznie. Jest to. w 
każdym razie b. poważny zespół 
banków. | PW 

— Dillon?— 
— Nie, nie jest to Dillonowski 

koncern. Powaźną częścią jego jest 
„Bankers Trust“. Jest to koncern rze- 
czowo bardzo silny i poważny. 

— A wysokość pożyczki? 
_ — Rzecz ta nie jest jeszcze osta- 

tecznie rozstrzygnięta. Będzie ona 
mniejsza od 100 miljonów dolarów 
prawdopodobnie. Nie chodzi zresztą 
o wysokość tej pożyczki, chodzi o 
to, że gdy ta pożyczka główna, 
pierwsza dojdzie do skutku — to 

„przyjdą i następne — dla przemysłu, 
handlu, samorządów. ||| 

Nad tem właśnie pracujemy. 
Bank Polski będzie odgrywał tu | "PAT. W 

votum nieufności ministrowi Reichswehry Gesslerowi został odrzucony - ogromną rolę. Pożyczka ta dźwignie 
nas ogromnie, Chodzi przedewszyst- 
kiem o to, abyśmy na stałe weszli do 
rzędu krajów o niskiej stopie pro- 
centowej i wysokich płacach robot- 

, niczych. 
Dla zapoczątkowańego przez rząd 

dalszego postępu ra tej drodze po- 
Życzka jest konieczna. 
,— Akcje Polski — kończy swoją 

Tozmowę prof. Krzyżanowski — na 
terenie politycznym i ekonomicznym 
Stoją świetnie. Sfery zagraniczne го- 
kują obecnie Polsce najlepszą przysz- 
cść. 

Jest wielkie zwycięstwo "do wy- 
grania, —mam nadzieję, że je wygra- 
my! A będzie ono zwycięstwem  za- 
równo politycznem, jak i ekonomicz- 
nem. Nie jest to robota na parę lat 
tylko, ale na długi okres. 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. 

Litod występuje z Ligi Narodów 
Ryski organ prawicowy „Jaunakas Zinas* zamieścił 

wiadomość, że główny sekretarz Ligi Narodów sire Erik 
Drumond otrzymał od Rządu litewskiego w Kownie za- 
wiadomienie, że z dn. 1 kwietnia Litwa występuje z Ligi 
Narodów. : 

Według wiadomóści z Kowna, narazie wiadomość ta 
nie jest jeszcze potwierdzona. Wiadome jest natomiast, 
że Rząd kowieński: zlikwidował specjalnego przedstawiciela 
Litwy przy Lidze Narodów. 

Wybory prezydenta na Łotwie 
odbędą się dn. 5 kwietnia. 

RYGA, 30.III, PAT. Wybory prezydenta republiki zostały odłożone 
do dnia 5 kwietnia, gdyż rokowania międzyfrakcyjne nie doprowadziły do 
wyjaśnienia sytuacji. 

Nowi kandydaci na prezydenta Łotwy. 
RYGA, 30. IlL Pat. Po odroczeniu wyborów na prezydenta "do przy= 

szłego wtorku zostały wysunięte dwie nowe kandytatury: b. konsula łotęw- 
skiego w Londynie Bisseneksa i posła łotewskiego w Kownie  Balodisa. 
Kandydaci powyżsi mają małe szanse. Związek włościański w dalszym 
ciągu popiera kandydaturę Kwiesisa, który ma szanse otrzymania najwię- 
kszej ilości głosów. Wbrew pierwotnej uchwale nowy prezydent. będzie 
wybrany na trzy lata. z 

WOBEC KA GE I T IA AST IIS TS KT KES 

Zredukowanie armij Świata. 
GENEWA, 30 lll PAT. Komisja przygotowawcza konferencji 

rozbrojeniowej prowadziła na posiedzeniu odbytem we środę 
przęd południem w dalszym ciągu dyskusję nad sprawą ograni- 
czenia stanu liczebnego wojsk. Ho dyskusji, w której zabierali 
głos Paul-Boncour (Francja), lord Cecii (Anglja), de Marinis (Wło- 
chy) de Broucker (Be gja), Sato (Japonjaj i Bernsdorf (Niemcy) 
os ągnięto porozumien e co do czterech następujących punktów: 

Ogólny stan liczebny wojsk, zarówno.stan wojsk w kraju 
macierzystym jako też i stan wojsk w kolonjach ma być ograni- 
czony.W reszcie musi być czynione wyraźne rozróżnienie pomię- 
dzy wo skami, naeżącemi do armji krajowych, a temi wojskami 
które należą do formacyj armji kolonialnych. : 

GENEw A. 30 iil. PAT. Komisja przygotowawcza konferencji rozbro: 
jeniowej zakończyła na południowem swem posiedzeniu pierwsze czytanie 
rozdziału: „Ograniczenie stanu liczebnego wojsk czynnych" i< przyjęła z 
nieznacznemi zmianami zawartą we francuskim projekci: wykładnię takich 
między inaemi. pojęć jak zorganizowanie wojskowych formacyj, mobilizacja, 
rzeczywiste i inne siany liczebne wojsk. Ważną sprawę wyszkolonych re- 
zerw pozostawiono otwartą, W dyskusji zabierali głos Pau'-Boncour,  Ce- 
Gil, de Marinis, Broucker, Bernsdorf. Następne posiedzenie komisji odbę- 
dzie się jutro po południu. 4 

„„Jugoslawja zabezpiecza granice. 
 BIAŁOGRÓD, 30.II1'PAT. Według doniesień pism tutejszych 

rokowania gabinetów europejskich w sprawie zatargu włosko- 
jugosłowiańskiego utknęły na martwym punkcie. Jugosławja za: 
znaczyła w nocie swej wystosowanej do mocarstw, że mobiiiza- 
cja albańska wymaga zabezp eczenia granic ze strony Jugosławii. 
Pułkownik angielski Sterning otrzymał polecenie zbadania sytua- 
cji na północnych granicach Aibanj:. 

Wysiłki Paryża i Londynu; 
PARYŻ. 30.IlI, PAT, <Petit Parisien» zauważa, iż wysiłki Paryża i 

Londynu zdają się obzcnie zmierzać w kierunku doprowadzenia do bez- 
pośredniej wymiany zdań pomiędzy Rzymem a Białogrodem nad cało- 
kształtem sprawy albańskiej. Idea przeprowadzenia ankiety międzynarodo- 
wej zeszła — jak się zdaje — na drugi plan. : 

„ . według «Le Matin» Francja i Anglija są podobno zdania, że naje- 
żałoby utworzyć komisję. rzeczoznawców wojskowych © uprawnieniach 
stałego organu kontrolnego, któryby był czynny na granicy serb: ko- 
albańskiej, aż do zupełnego odprężenia w stosunkach między zaintereso” 
wanemi krajami. 

Sprzeczne wiadomości o sytuacji. 
PARYŻ, 30—lil. PAT. Pisma zamieszczają sprzeczne wiadomości co 

do obecnych tendencyj w sprawie sporu włosko-jugosłowiańskiego, Jak 
się dowiaduje „Matin* kom'sja ankietowa składać się będzie z techników 
wojskowych i stanowić będzie trwałą organizację kontrolną. Dziennik do- 
daje, że zarówno Francja, jak i Anglja popierają ideeę bezpośrednich ro- 
kowań. Na to prawdopodobnie Włochy zgodzą się, pragnąc uzyskać ułat- 
wienia dia swych obywateli w Słowenji wzamian za złagodzenie pewnych 
postanowien traktatu zawartego w Tiranie. za 

"Wedle „Petit Parisien* idea przeprowadzenia ankiety zeszła na drugi 
plan, ponieważ Serbja pragnie także uzyskać dane co do przygotowań ze 
strony Włoch, Rzymski korespondent „Petit Parisien* donosi, że Włochy 
domagają się, aby komisja ankietowa przeprowadziła swe prace nietylko 
na pograniczu lecz także i na reszcie terytorjum  Jugosławjj, a nawet w 
arsenałach i magazynach wojskowych. Dziennik konkiuduje, że w sprawie 
sporu włosko-jugosłowiańskiego zdąża się jeszcze wciąż poomacku, 

«La Voion'ė» sądzi, że Mussolini powstrzymał się w swych, usiło= 
waniach, gdyż zobaczył, jak wiele hałasu wywołał jego gest. Dziennik 
zaleca interwencję Ligi wrazie, gdyby. bezpośrednie rokowania stron nie 
doprowadz ły do pomyślnego wyniku. Korespondent paryskiego wydania 
«Daily Mail» w Tiranie donosi, że przygotowania wojskowe po obu stro- 
nach granicy zostały wstrzymane jednakże niebezpieczeństwo nie jest jesz- 
cze dostatecznie zażegnane. | ; 

Budżet Reichswehry przyjęty: | 
BERLIN, 30—1l. PAT. Wniosek socjalistów i komunistów, wyrażający 

wszystkiemi głosami przeciwko głosom wnioskodawców. Reichstag przyjął 
pozatem cały budżet Reichswehry. i ; 

Znowu zaburzenia w Maroku. 
TANGER, 30 lil. PAT. Według otrzymanych fu doniesień Z wu 

wykryto wielką aferę przemytniczą. Władze hiszpańskie podjęły sledztwo 
w tej sprawie. W okolicach Ketanama położenie jest podobno bardzo 
niepokojące. Wysłane tam pośpieszne posiłki miały wpaść w zasadzkę 
ponosząc jakoby poważne Raki. W okolicach Beni Edder prowadzona 
jest na szeroką skalę akcja policyjna, przyczem oddziały policyjne po- 
niosły również znaczne straty. W pocliżu Dżebel Haddid uzbrojona banda 
napadła na posterunek złożony z 15 ludzi, którzy zostali wszyscy wymor- 
dowani. W niektórych okolicach powstańcy dokonali licznych gwałtów 
i grabieży. 

Zgon Ryszarda Straussa. 
KRAKÓW, 30-III. PAT. «Nowy Dzięnnik» donosi z Wiednia, że w tamtej- 

szych kełach artystycznych rozeszła się pogłoska, jakcby wczoraj zmarł w Dreź- 
nie wskutek udaru sercowego Ryszard Strauss, jeden z najwybitniejszych współ- 
czesnych kompozytorów. Potwierdzenia tei wiadomości dotychczas niema. Naj- 
bliższa rodzina muzyka wyjechała samolotem do Drezna. 

W eprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pochowa uiszezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamóewionych nie zwracą. 

  

- skiej, Czang-Tso-Lin 
Mugdenu i nie zdradza większego za 

    

Ukazała się na półkach księgarskich książka 

  

STANISŁAWA MACKIEWICZA 

roszy. Kronika reklamowa lub 

Chiny i Albanja. 
Uwaga 'opinji publicznej nie tylko 

Europy, lecz całego świata skoncen- 
trowana jest w dalszym ciągu dooko- 
ławypadków w Chinach i w Albanji. 
Niema w tej chwili tak ważnej spra- 
wy w polityce międzyrarodowej jak 

wyżej wymienione. Wypadki w Chi: 

nach weszły już na drogę wydarzeń 
dziejowych i czy w ten czy w inny 

sposób zostaną zakończone, zawsze 

pozostawią niezatarte, ślądy w historji. 

Zmiana konfiguracji ' politycznej na 

Dalekim Wschodzie, przesunięcia w 

układzie sił fa jednocześnie wejście 
na arenę polityki" międzynarodowej 

nowego czynnika samodzielnych Chin 

wydaje się być nieuniknioną konsek- 

wencją rozpoczętych w roku ubiegłym 

wałk. 

Konflikt wlosko-jugoslowianski Z 

powodu Albanji ma oczywišcie mniej- 

szą skalę, lecz tem niemniej jest groź- 
ny ze względu na łatwo zapalny  te- 
ren jakim są Bałkany. Iskra, „która 

wywołała wielką wojnę, padła właśnie 

na Bałkanach, stąd też słuszne były 

obawy aby i teraz z nieznacznego 
na pozór incydentu nie wybuchło 

płomię nowej wojny. ma 
Sytuacja w ostatnich dniach u- 

legła dość znacznemu odpręženiu. 
Jugosławja zgodziła się. na przyjęcie 
Komisji, która ma zbadać prawdzi- 
wość istnienia zbrojeń, lecz jednocześ- 

nie wysunęła warunek aby komisja 
taka cbjęła swą działalnością również 

Włochy i Aibanję. Ponadto rząd kró- 
lestwa SHS. przygotowuje podobno 
memorandum, mające wykazać, że 
Włochy od dawna prowadzą przygo- 
towania wojenne przeciwko swym 

sąsiadom.  W'' ten jsposób powstały 

nowe trudności do załatwienia zatargu, 
a tymczasem w Albanji, jak donoszą 
ostatnie depesze, panuje atmosfera nie- 
slychanie napręžona i wobec tego nie 
wykluczona jest możliwość powikłania 
sytuacji, 

Przejdźmy jednak do Chin, gdzie 
położenie w chwili obecnej przedsta- 
wia się o wiele, wiele powaźniej. Zwy- 
cięski marsz armji kantońskiej trwa 
nie napotykając nigdzie większego 

"oporu. Wojska marszałka Czan-Kai- 
Szeka niebawem przekroczą rzekę 

Jang-Tse-Kiang i rozpoczną pochód 
na Pekin. Nie można się łudzić, że 

Pekin potrafi stawiać długi i skutecz- 
ny opór. jedyny jego obrońca, który 
może się przeciwstawić armji kantoń- 

pału do podjęcia walki z: wojskami 

południowemi.  Czang-Tso-Lin nie 

chce ryzykować i snadnie przypusz- 

cza, że zawsze uda mu się porozu- 

mieć z Czan-Kai-Szekiem. Czang Tso- 
Lin jest bardzo zręcznym generałem 

i politykiem. Jest on wrogiem  bol- 
„szewików, lecz jak każdy chińczyk 
uważa, że przywileje które dotychczas 
posiadali cudzoziemcy w - Chinach 
ograniczały suwerenność państwową 
Chin i jako takie powinny być znie* 
sione. Ponieważ zwycięski wódz armji 
południowej Czan-Kai-Szek należy do 
prawicowego odłamu Kue-Ming-Tangu 
więc możliwość porozumienia: dwóch 
dowódców chińskich nie wydaje się 

rzeczą nieprawdopodobną, | ! 
—. ]едпакае ше 10` м52у5!Ко Котр!- 
kuje sytuację. Ciężar jej w tej chwili 

* znajduje się w Szanghaju, gdzie jak: , 
donoszą panuje niesłychane wzburze- 
nie chińczyków przeciwko cudzoziem- 

com, podsycane umiejętnie przez 

skrajne żywioły KuosMing-Tangu, bę- 
dące jak wiadomo narzędziem w rę- |- 

„kach Sowietów. Wysiłki rządu kan- 
tofńiskiego a zwłaszcza Ministra Spraw ‚ 
Zagranicznych Czena, zmierzające do 
zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa 
życia cudzoziemcom, wobec nieobli- 
czalnych skutków propagandy agen- 
tów bBorodina mogą spełznąć na ni- 
czem. 

Pozostają więc jedynie bardzo nie- | 
liczne w porównaniu do mas chiń- 
skich siły wojskowe cudzoziemców, 
Czy się potrafią w razie ataku wzbu- 

rzonych tlumów długo się bronić? | 

powrócił do . 

Wypadki w Chinach pozostawio- 
ne są teraz własnemu biegowi.  Mi- 
mo zwycięstw, nad sytuacją nie pa- 
nuje ani dowództwo armji kantoń- 
skiej, ani rząd. Któż może przewi- 
dzieć niespodzianki ze strony rozagi- 
towanego tłumu. chińskiego i dlatego 
położenie w Szanghaju jest takgrcźne. 

Stanowisko / rządu angielskiego 
jest nadal wyczekujące, minister Chaw- 
berlainnie chce powie dzieć ostatniego 
słowa, liczy bowiem na to, że: uda 
mu się stworzyć wspólny front wszy- 
stkich mocarstw posiadających swe 
interesa w Chinach, które przecie są 
jednakówo zagrożone. Nadzieje te 
jednak zdaje się są płonne, oto bo- 
wiem Ameryka oświadczyła wyraź- 
nie, że jest przeciwna oddaniu do- 
wództwa nad wszystkiemi silami waj: 
skowemi w ręce generała angiel- 

skiego. 

Podczas gdy rząd angielski za- 
chowuje się wyczekująco, nastroje w 
Anglji uległy wyraźnej zmianie, czego 
najlepszym wyrazem jest prasa. O ile 
przedtem przewążały nastroje  pojed- 
nawcze,j teraz cała niemał prasa an- 

gielska domaga się wysłania wojsk 
do Szanghaju w celu zagwarantowa- 

nia bezpieczeństwa i spokoju w kon- 
cesjach. Równocześnie z tem  rozle- 
gają się coraz liczniejsze głosy  do- 
magające się zerwania z Sowietami 

które—zdaniem opinji angielskiej —są 
głównym motorem rozgrywających Się 
wypadków. 

Najlepszem potwierdzeniem słusz- 
ności oskarżenia angielskiego są licz- 

ne manifestacje w -Moskwie na część 
"zwycigžkiej armji Kantonu., 

< 5 so” 

Olbrzymia kradzież fater. 

BERLIN, 30.11 PAT, Składy. futer 
sowieckiego przedstawicielstwa haad- 
lowego.w Lipsku zostaly okradzione. 
Z zapasów bizłych lisów, soboli i t. 
p. które miały być sprzedane przez 
delegację sowiecką na przetargu w 
dniu 5 kwietnia, skradziono futer na 

sumę 30 miljonów marek. 

Ochrona republiki 
żona. 

BERLIN, 30.11 PAT.  „Vossische 
Z!g.* donosi, że ustawa o ochronie 
ustroju republiki, której moc obo- 
wiązująca wygasa w dniu 21 _ lipca 
ma zostać przedłużona. Rząd ma. 
złożyć Reichstagowi odnośny wnio-- 

sek przed ferjami letniemi. ||| 

Skazanie szpiegów. 

KRÓLEWSKA HUTA, 30—lll. Pat. 
W dniu dzisiejszym odbyla się przed 
izbą karną rozprawa o szpiegostwo na 
rzecz ościennego państwa, uprawiane 
przez Oskara Symbola, leśniczego, 
Celinę Hiklewską i Kasparka. Oskar= 
żeni zostali uznani za winnych i ska- 
zani Symbul — na 6 lat ciężkiego 

przedłu- 

więzienia i pozbawienie praw obywa- 
telskich przez łat 5, Hiklewska na 2 
i pół roku ciężkiego więzienia i po- 
zbawienie praw obywatelskich przez 
5 lat, Kasparek na 6 miesięcy ciężkie- 
go więzienia. 5 

Zaręczyny Miss Vanderblidt; 
PARYŻ, Zostały ogłoszone zarę- 

czyny księcia Godfryda Hohenlche- 
Langesburg, siostrzeńca królowej ru- 
muńskiej z miss Glorją Vanderbild, 
córką znanego miljardera amerykań< 
skiego a wnuczką znanego bankiera. 

„Morgana, i 
600 ofiar,. | 

HARRISBURG, (Pensylwanja). 30 
Il, PAT. Skutkiem wybuchu w kopal- 
ni węgla został» zasypanych podob- 
no 500—600 górników. 

Ch. Krasnosielski Lekarz- 
Dentysta 

  ul. Wieka 21. przyjmuje: 10—2 1 4—7. 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
tywne i mięk.; kraj. i zagr. 

CZAPKI: sport. |! Ostatnie nowości! 

       
# ANT =“ M 
"DENTYSTA: I Feldsztejn 
przeprowadził się z ul. Wiejkiej 

na ul. WiLEŃSKĄ 16. į 
'60000009090 

„zaznaczając, że Górny 

. m . m 3 „Kropki nad i“, 
Skład główny: Warszawa, „Dom ksiąžki polskiej“. Plac Trzech Krzyžy 8. W Wilnie do nabycia 

we wszystkich księgarniach i w Administracji „Słowa. 

  

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltówy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznyci 

Sejm i Rząd. 
Powrót p. p. Młynarskiego i 
prof. Krzyżanowskiego z Ame- 

ryki. ) 

WARSZAWA, 30.III. (żel. wł. Słowa) 
We wtorek powrócili do Warszawy 
p. p. Młynarski i prof. Krzyżanow- 
ski 'W dniu dzisiejszym delegaci 
złożyli sprawozdanie z przebiegu 
swej misji Prezydentowi Rzeczypos- 
politej oraz rządowi. Pozatem brali 
udział w szeregu konferencyj. Rząd 
jest bardzo zadowolony z wyników 
podróży vice-prezesa Młynarskiego'i 
ptof. Krzyżanowskięgo, czego najlep- 
szym dowodem jest obiad wydany w 
dniu dzisiejszym przez vice-premjera 
Bartla na cześć delegatów. 

Posiedzenie Rady. Ministrów 
w piątek. 

WARSZAWA, 30 1II. (żel.wł. Słowa) 
Posiedzenie. Rady Ministrów. wyzna: 
czone „na dzień dzisiejszy zostało 
odroczone do piątku. 

Kolejarze śląscy u Prezydenta 
Mościckiego, 

WARSZAWA, 30—lil. Pat. Dnia 
30 b. m. p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej przyjął pana Ministra komunika- 
cji inż, Pawła Romockiego. P. Mini- 
ster przedstawił Panu Prezydentowi 
delegację warsztatów kolejowych w 
Katowicach, której przewodniczył pre- 
zes Dyrekcji kolejowej inż, Bogusław 
Dobrzycki, oraz” naczelnik wydziału 
mechanicznego inż.  Aureli * Rybicki. 
Delegacja złożona z wyzwolonych 
uczniów warsztatowych — Górnoślą- 
zaków, ofiarowała Panu Prezydento- 
wi z okazji szóstej rocznicy plebiscy- 
tu pięknie wykonaną metalową tabli- 
cę pamiątkową, przyczem p. Prezes 
Dobrzycki wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, na które w serdtcznych 
słowach odpowiedział Pan Prezydent, 

Śląski jest 
specjalnie bliski jego sercu i że tę 
dzielnicę otacza stale troskliwą opieką. 

Projekt Rozporządzenia w spra- 
wie naruszenia art. 22 Kon. 

stytucji. 

WARSZAWA 30 3 PAT. Mini- 
sterstwo Sprawiedliwości opracowało 
projekt. rozporządzenia . Prezydenta 
Rzeczypospolitej o postępowaniu są- 
dowem wrazie naruszenia postano- 
wień art, 22 Konstytucji Projekt ten 
po rozpatrzeniu go przez radę praw-. 
niczą był dnia 18 marca rb. wniesio- 
ny do Rady Ministrów. Projekt . po- 
wyższego rozporządzenia opracowany 
wskutek upoważnienia udzielonego 
Prezydentowi Rzeczypospolitej art, 1 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku 
(Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 443) za. 
wiera Aa I wykonawcze, 
przewidziane art. Konstytucji, a 
mianowicit: szczegóły * postępowania 
sądowego przed sądem najwyższym 
w wypadkach. naruszenia przez posła 
(senatora) postanowień tego artykułu | 
zabraniającego posłom (senatorom) 
kupowania lub  dzierżawienia dóbr 
państwowych, przyjmowania dostaw 
publicznych i robót publicznych, 
otrzymywania od rządu koncesyj i in- 
nych korzyści osobistych choćby na 
obce imię, tudzież otrzymywania od- 
znaczeń z wyjątkiem wojskowych. 

Zjazd prezesów Sądu Apelacji 
wileńskiej. 

WARSZAWA, 30-1ll. PAT: W dniu 
wczorajszym 29 b.m. powrócił z Wil- 
na do Warszawy minister sprawiedli- 
wości p. Meysztowicz, który uczestni- 
czył w obradach, związanych ze zjaz- 
dem prezesów Sądów Okręgowych 
apelacji wileńskiej. W obradach tych 
brali udział: prezes Sądu  Apelacyjne- 
go w Wilnie Sumorok, wiceprezes 
tegoż sądu Bochwie, oraz prezesi Są- 
dów Okręgowych z Wilna: Szczep- 
kowski, z Grodna— Giedrojć, z No- 
wogródka—Gałęziewicz, z. Pińska— 
Rdułtowski. Tematem konferencji by- 
ły debaty nad aktualnemi potrzebami 
sądownictwa, zwłaszcza w zakresie 
apelacji wileńskiej. Następnie po ukoń- 
czeniu obrad p. minister Meysztowicz 
przyjął podprokuratorów przy Sądzie 
Apelacyjnym w Wilnie Kaduszkiewi- 
cza i Przyłuskiego, prokuratora Sądu 
Okręgowego Steinmana oraz wielu 
innych przedstawicieli sądownictwa i 
prokuratury wileńskiej. 

Konfiskata, 
KATOWICE, 30.II, PAT. MWczo- 

rajszy numer czasopisma „Głos Gór- 
nego Sląska“ uległ konfiskacie za ar- 
tykuł zniesławiający p. Wojewodę dr: 
OGrażyńskiego i obniżający. jego auto- 

" rytet jako przedstawiciela państwa: 
Również dzisiejsza „Polonia” zo- 

stała skonfiskowana z powodu za- 
mieszczenia listu otwartego dr. Za- 
bawskiego, zarzucającego p. Woje- 
wodzie rzekome tolerowanie gwałtów. 

z
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_ Koronacja Obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

* 

Wczoraj wieczorem odbyło się w 
wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego zebranie przedstawi- 
cieli wszystkich warstw katolickiego 
społeczeństwa wileńskiego. Przewod- 
niczył JE. ks. arcybiskup-metropolita 
Jałbrzykowski, zaprosiwszy do stołu 
prezydjainego księży biskupów Bandur- 
skiego i Michalkiewicza, p. wojewodę 
Raczkiewicza, prezydenta miasta, 
rektora uniwersytetu, pp. Sumoroka 
Restytuta i Hipolita Gieczewicza, prof. 
Parczewskiego, pułkownika Ożeńskie- 
go, dyr. |. Korolca, ks. L. Chaleckiego 
a na sekretarza ks. A. Mościckiego. 

W dłuższem przemówieniu zobra- 
'zowal ks. arcybiskup cel zgromadze- 
ia tudzież wielka, drogą sercom naszym 
uroczystość, którą mamy wspólnemi 
siłami przygotować tak, aby wypadła 
najwspanialej ale też i z największą 
wygodą dla spodziewanych gości 
Wilna. 

Obraz Matki Boskiej Ostrobrąm- 
skiej nie jest do dziś dnia koronowa- 
my. Wieńczą Najśw. Maryę Pannę 
dwie korony prowizoryczne. Jedna 
srebrna złocoria, druga z bronzu zło- 
cona. Koronowany jest obraz Matki 
Boskiej z kościoła św. Michała oraz 
obraz Matki Boskiej znajdującej się 
w Trokach.. Ks. arcybiskup Jałbrzy: 
kowski przeświadczony, że cudami 
słynący obraz Ostrcbramski powinien 
narówni z Częstochowskim uczczony 
być koronacyjną uroczystością, pod- 
czas bytności swej w Rzymie złożył 
osobiście Ojcu Świętemu dnia 22 stycz- 
nia r. b. suplikę o zarządzenie koro- 
nacji, które to zarządzenie już w lu- 
tym nastąpiło. Ojciec Święty—mówił 
ks. arcybiskup—wyraził dla tradycyjaej 
Wilna poboźności serdeczne uznanię 
i chęć 'ukoronowania obrazu tak w 
całej Polsce czczonego od wieków 
jak Ostrobramski górąco zaaprobo- 
wał. W dobrej ma pamięci oglądane 
własnemi oczyma w Wilnie oznaki 
szczerego nabożeństwa dla Maryi 
Panny Ostrobramskiej nietylko wśród 
ludu tutejszego lecz i wśród wileń- 
skiej inteligencji. 

Koronacja — mówił dalej ks, 
atcybiskup—odbędzie się 2-go lipca. 
Początkowo był projekt odbycia jej 
na którym z placów, przoniósłszy nań 
obraz z kaplicy Ostrobramskiej. Oka- 
zało się jednak, że ruszyć obrazu z 
nad ołtarza nie można. Aczkolwiek 
obraz jest w dobrym stanie, jak 
stwierdziły oględziny konserwatorskie, 
wszelako przy wyjmowaniu z ołtarza 
mógłby uledz uszkodzeniu. 

Stanęło przeto na tem, że będą 
sporządzone dwie korony sżczerozło- 
te, Poświęcenie ich nastąpi przed ©ł- 
tarzem wzniesionym ; przed głównemi 
podwojami Bazyliki, Poświęcone ko- 
rony będą z wielką uroczystością 
przeniesione z placu Katedralnego do 
kaplicy Ostrobramskiej gdzie je nad 
głową Matki Boskiej przytwierdzi je- 
żeli nie, przybyły do Wilna Nuncjusz 
Papieski, to J. E, kardynał Kakowski. 

‚ Na tem się uroczystość zakończy. 
Mają przybyć na nią do Wilna 

Prezydent Rzeczypospolitej, marsza- 
Hu. OPEOECDEEFODOUEDRRPOCREGEE 

Poszukiwany na Wilno i okolice 

dobrze ustosunkowany 

celem objęcia YE Wy- 
robów fabryk Lever Brother Limi- 
ted (Anglja), a mianowice: <Lux>, 

<Sunlait», <Rinso» i <Vim>., 

Gwarancja finansowa 1 znajomość 
: branży mydła niezbędne. 

Tylko pierwszorzędne siły lub firmy 

zechcą zgłaszać się do firmy: L. REID, 

Warszawa, ul. Moniuszki 11. 
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INTERMEZZO. 
Wystawienie w operze warszawskiej 

«Parsifala» oglądane przez; pryzmat 
wspomnienia z przed trzynastu lat. 
—,„Ostatnie stowa* wielkich ludzi.-- 
Warszawskie laury wilóńskich arty- 

stów plastyków. 

W operze warszawskiej wystawio- 
no „Parsifala“... 

Spóźniono się o 13 lat. Jak wia- 
domo, zastrzegł był Wagner aby о- 
stataie i największe jego dzieło nie 
było nigdzie po za Bayreuthem wy- 
stawiane, aż upłynie 30 lat od jego, 
Wagnera śmierci. Tak się i stąło. W 
styczniu 1914-go r. upłynął ten termin. 
Z bayreuckiej złotej klatki wyfrunął— 
choćby na świat cały—„Parsifal*. 

Wielkie opery Świata już się były 
dawno przed tem gotowały na taką 
premjerę. Skoro więc tylko pękły przed 
«Parsifalem»  wrzeciądze U podwoi 
Bayreuckiej świątyni—niemal w tymże 
momencie w Paryżu, w Berlinie, w 
Wiedniu, w Medjołanie, ba w New 
Jorku, padł labądź ugodzony strzałą 

. Czystego Prostaczka, runął w czeluś- 
cie ziemi zamek Kiingsora i na Mon- 
salwacie rozkołysały się dzwony... 

Na wielkie, uroczysfe misterjum, 
na wagnerowski Biihnenweihfestspiel, 
nie trzeba już było odtąd pielgrzy- 
mować jak do Mekki jakiej, do grobu 
Proroka. 

Wybuchła atoli wojna. Da War- 
szawy ledwie zdążyły isinym cudem 
nadejść z Wiednia przygotowane tam 
dla optry warszawskiej wspaniałe de- 
koracje.. Mowy nie było o wysta: 

# 

Przygotowania, 

łek Piłsudski, marszałkowie Sejmu i 
Senatu, przedstawiciele rządu, wszyscy 
biskupi i delegaci z całejPolski. Spo- 
dziewane jest przybycie do Wilna do 
200.000 osób. 

Po przemówieniu ks. arcybiskupa- 
metropolity i krótkiej dyskusji zapro- 
ponował ks. biskup Michalkiewicz 
zaproszenie do prezydjum honoro- 
wego Komitetu, który ma się zająć 
zorganizowaniem uroczystości, tudzież 
do Komitetu tych wszystkich osób, 
które stanowiły Komitet ingresu ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego łącznie 
z sekcjami: finansowo-gospodarczą, 
dekoracyjno-artystyczną etc. 

Propozycja została jednogłośnie 
przyjęta. 

Tylko dr. Olsejko podał do wiado- 
mości, że jego wstąpienie do Komi- 
tetu zależne jest od decyzji pod tym 
względem tej organizacji do której 
nalęży (dr. Oisejko przewodniczy Tym- 
czasowemu Komitetowi Litewskiemu). 

Ks. arcybiskup zapewnił, że wszel- 
kle związane z uroczystością koszty 
uważać należy za pokryte z góry. 
Wszelako jeśii by ktokolwiek złożył 
w ofierze dia wtopienia w koronę mo- 
metę złotą, obrączkę ślubną i t.yp. 
ofiara, rzecz prosta mile będzie wi- 
aziana. 4 

Po wszelkie informacje tudziež wo- 
gėle w sprawach odnoszących się do 
uroczystości zwracać się należy do 
biura Komitetu, do Kurji Metropo- 
litalnej przy ul. Zamkowej, specjalnie 
do księży Chaleckiego i A: Mościckie- 
go. Ks. Mościcki jest sekretarzem 
Komitetu. 
RACE OPTIO TSR CRZYSEZKIZEROZZARZEA 

Literatura i Sztuka. 
© Akademja Polska — mająca być 

czemś w jądząjn: Paryskiej Akademji Fran- 
cuskiej 40-tu Nieśmiertelnych—zbliża się do 
urzeczywistnienia. Dobrucki bardzo życzliwie 
jest dla projektu usposobiony. Akademja |i- 
czyć będzie 21 go Członka, z których 15-tu 
pierwszych zamianuje Prezydent Rzeczypo- 
spolitej. Pozostałych sześciu miańowaliby 
nominaci. Ak:demicy polscy pobieraliby sta- 
łe za skarbu państwa uposażenie. 

/0 Sprowadzeniem zwłok Słowac- 
kiego ma zająć się specjalny komitet. Już 
zorganizował się w Krakowie, Wszelako osta- 
teczne ukonstytuowanie się Komitetu ma, 
również w Krakowie, a między 3 
kwietnia (78 rocznica zgonu Słowackiego) a 
10 kwietnia. W zebraniu. i naradzie mają 
wziąć udział przedstawiciele innych miast. 
Jest nadzieja, że Wilno tym razem nie bę- 
dzie pominięte i... przeoczone. 

© Juljan Tuwim oświadczył gotowość 
przybycia do Wilna (którego wcale nie zna) 
na autorski swój wieczór. Organizacją wie- 
Czoru ma, L słychać, zająć się nasz Zwią- 
zek Literatów. 

© Kornel Makuszyński — który po 
dłuższej przerwie w pracy, wywołanej cięż- 
kim ciosem zgonu żony znowu wrócił do 
literackich i dziennikarskich zajęć — wygłosił 
w Katowicach odczyt o humorze w dziełach 
Fredry. t 

© Polska Akądemja Umiejętności 
odbyła w Krakowie w tych dniach walne 
swoje zgromadzenie. Przewodniczył prezes 
prof. Rozwadowski. Uchwalono na cele na- 
ukowe 360,000 zł. pierwszą po wojnie tak 
znaczną sumę. 

w Ku czci Kasprowicza odbyła się 
uroczysta akademja w Zagrzebiu SE: рго- 
tektoratem tamtejszego uniwersytetu, 

© Towarzystwo Polsko - Japońskie 
urządza w Warszawie w dn. 3 kwietnią na- 
der interesującą uroczystość ex re zaślubin 
cesarza Hirohito. Odbędzie się ona w Kino 
Palace. P. Stelan Łubieński wygłosi odczyt 
<Dusza Japonjl», poczem będą wyświetlone 
oryginalne filmy japońskie. W Warszawie 
już funkcjonują kursy języka japońskiego. 

w Uroczystości Beetiovenowskie, w 
których bierze udzieł cały Świat cywilizo- 
wany, rozpcczęły się punktua'nie 26 marca 
w Wiedniu. Na wielkiem zebraniu w sali To- 
warzystwa Muzycznego, na którem było 
obecne całe przedstawicielstwo obcych 
państw z Nurcjuszem Aoostołskim na czele 
przemawiali, „między innymi, . prezydent 
Republiki Ausgrjackiej Hainisch, kanclerz 

 Selpel, niemiecki minister spraw wewnętrz- 

„ujęty przez organa K O, P'u w 

ż O W O 5 

Jutro wszyscy będą się šmiali czytając numer prima—aprilisowy 

odnika Illust 
Cudzoziemcy © Szanghaju. 

HANKOU, 30—1ll. PAT. Położenie cudzoziemców a zwłaszcza Angli- 
ków wskutek terroru ze strony komunistów stało się nieznośne. Kilku 
Anglików, znajdujących się jeszcze w Hankou przebywa na wybrzeżu, aby 
móc wrazie niebezpieczeństwa niezwłocznie wyjechać. Nawet konsul ame- 
rykański zmuszony jest mieszkać na wybrzeżu. Wpływ czynników umiar- 
kowanych Kuomintangu a między innemi i ministra Czena został . całko- 
wicie stłumiony. Banki cudzoziemskie musiały zamknąć swoje biura z po- 
wodu niemożliwych do przyjęcia żądań personelu. 

Niebezpieczeństwo zakłócenia spokoju. 
LONDYN, 30 3 PAT. Według doniesień z Szanghaju położenie 

uległo znowu znacznej poprawie. Praca prawie wszędzie została wznowie- 
na mimo, że istnieje jeszcze niebezpieczeństwo zakłócenia spokoju. Usu- 
nięcie ludności angielskiej i amerykańskiej z Tung-King, I-Czong, Czang- 
Sza i kilku innych miejscowości, położonych wzdłuż wybrzeży rzeki Wang- 
Tse, uznano tu za krok rozważny, gdyż sytuacja w wymienionych mia- 
stach jest w dalszym ciągu bardzo niepewna. Normalny bieg życia we 
wszystkich tych miejscowościach został wstrzymany. Misje  chrześcjańskie 
i prowadzone przez nie instytucje były w wielu wypadkach zmuszone do 
przerwania działalności. Majątek misyj rozgrabiono, u wielu misjonarzy 
zaledwie zdołało ujść z życiem. 

Rokowania wrogich generałów. 
SZANGHAJ, 30 Ill. PAT. Obiega tu w dalszym ciągu pogłoska o 

rozpoczęciu się rokowań pomiędzy Czan-Tso-Linem a Czang-Kai-Szekiem. 

Posiłki francuskie. 
LONDYN, 30 Iłl. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się, że rząd 

francuski postanowił wysłać do Szanghaju posiłki uznając, iż sily obronne 
na terytorjum koncesji francuskiej są za słabe. 

Posiłki angielskie. 
HONG-KONG, 30—lll. PAT. Nowy bataljon piechoty oraz dwa 

oddziały artylerji odjechały do Szanghaju. 
  

  

Ujęcie defraudanta na pograniczu sowieckiem. 
W ostatnim tygodniu act pocztowy w Marcinkaficach niejaki Lemański, 

popełniwszy kradzież gotówki z kasy tegoż urzędu w sumie 5,000 zł. ulotnił 
się w piewiądomym kierunku. 3 

Zawiadomione o powyższem odnośne władze pocztowe zarządziły ener- 
giczne poszukiwania defraudanta, w wyniku których Lemański został onegdaj 

pobliżu stacji pogranicznej Stołpce, gdzie za- 
mierzał zbiec do Rosji Sowieckiej. ! ё PEC 

Defraudanta odesłano do dyspozycji władz sądowych. 

Gwałtowna burza pod Baranewiczami. 
WARSZAWA, 30-II1. PAT. Dnia 28 b. m. na linjach kolejowych w pob'iżu 

Baranowicz silna burza zniszczyła ma przestrzeni kilku kilometrów słupy tele- 
graficzne, przerzucając je na tor kolejowy. skutek =. cały szćreg pociągów , 
kursujących па tym szlaku doznał opóźnienia, dochodzącego w kilku wypad- 
kach w wóch godzin. Re goń > a 

Przytrzymanie spirytusu pochodzącego z tajnej 
_ 2 gorzelni, 

Od pewnego czasu policjapow. Wi- zam. w Wilnie przy ul, Raduńskiej 
leńsko-Trockiego posiadała informacje, Nr. 58 m. 2, Obydwaj przytrzymani 
że na terenie powiatu funkcjonuje za- dają wykrętne odpowiedzi mówiąc, 
konspirowana gorzelnia.  Wszczęto że spirytus nabyli wypadkowo od 
śledztwo, które doprowadziło do przy: nieznanego im włościanina. Rewizja 
trzymania fury jadącej w stronę Wil- przeprowadzona w domostwach ich 
na. Przy rewidowaniu fury znaleziono 

  

Kwestja, własności w 
" Z.S.S.R. 
Wielu obywateli. polskich, którzy 

po zawarciu pokoju w Rydze powró: 
cili do Ojczyzny, pozostawili w Rosji 
zdobyty w pocie czoła swój majątek 
nie mając żadnej nadziei na odzyska- 
nie go w jakichkolwiek bądź formie. 
Z chwilą jednak gdy w' Bolszewiji 

' wszedł w życie nowy Kodeks cywil- 
my, sprawa odzyskania choć w części 
własności pozostawionej w Rosji sta- 
ła się aktualną, Ze względu na znacz: 
ne zainteresowanie tą kwestją Sszero- 
kiego ogółu zwróciliśmy się do p. 
'prof. Petrusewicza, który łaskawie 
podzielił się z nami następującemi 
informacjami: 

Wprowadzenie w życie przez wła- 
dze sowieckie  nowoopracowanego 
Kodeksu Cywilnego  wpłynęlo do 
pewnego stopnia na uregulowanie 
sprawa własności w odniesieniu do 
obywateli polskich, których mienie 
została na terytorjum objętera przez 
władzę sowiecką, a którzy legalnie 
(ze stanowiska ustawodawstwa so- 
wieckiego) wyjechali z Rosji. Kodeks 
ten przewiduje więc rzeczowe prawa 
wspomnianych obywateli do nieru- 
chomości w postaci t. z. „prawa za- 
budowania*. W myśl tego na mocy 
Specjalnych koncesji udzielonych przez 
komuny wiejskie i miejskie obywa- 
tel ma prawo na władanie nierucho- 
mością (domem)— murowaną w prze- 

ciągu lat 40-tu, a drewnianą w prze- 
ciągu lat 20-tu. 

Po tym czasie nieruchomość prze- 
chodzi na właściwość komuny 0 ile 
w koncesji nie było wyraźnie zazna: 
czone inne wyjście z tej umowy. 

„Kodeks ten przewiduje też prawo 
dziedziczenia, przyczem w tym wy- 
padku wysokość spadku ograniczo- 
na jest maksymalną sumą 10 tys. 
rubli złotych na wszystkich spadko- 
bierców, podczas gdy «prawo zabu: 
dowania» nie robi w tym względzie 
żadnych ograniczeń. Do tej sumy 
(10:tys. publi) nie włącza się wartoś- 
ci sprzętów domowych oraz. kosztów 
leczenia i pogrzebu spadkodawcy, na- 
tomiast precjoza wszełkie wchodzą w 
tę sumę. 
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LOWANE 
Obydwa te punkty dotyczą, jak 

jak już zaznaczyliśmy, mienia osób, 
które wyjechały z Rosji legalnie t. j. 
w trybie reocatrjacji i one tylko mogą 
robić starania o zatwierdzenie ich w 
drawach spadku lub „prawa zabudo- 
wania". Tak samo jest i z wlasnoš- 
cią wiejską, która też jedynie drogą 
czasowego użytkowania może być 
przywrócona prawemu właścicielowi. 
Termin do zgłaszania prawa spadko- 
wego przewidziany jest sześć miesię- 
cy i osoby, które terminowi temu 
'uchybią, tracą możność odzyskania 
tych praw. Naogół biorąc sprawa ode 
zyskania nieruchomości lub utrwale- 
nia się w prawach spadkowych nie 
zawsze jest jeszcze do realnego zała- 
twienia. Ingerencja czynników rządo- 
wych jest tu też prawie zupełnie wy- 
kluczona, a starania rządu ogranicza* 
ja się jedynie do pomocy konsularnej, 
gdyż w myśl art. 13 konwencji -kon- 
sularnej zawartej pomiędzy Połską a 
S. S. R., obowiązek udzielania i za- 
sięgania informacji i zaświadczeń, do- 
tyczących kwestji prywatno-prawnych 
włożony został na konsulów. Opłata 
za informacje i zaświadczenia przewi- 
dziana jest ' w wysokości 5 rb. złotych 
lub równoważnika ich w dolarach 
oraz 7 zł. polskich. Suma ta może 
być wpłacona do Centralnej Kasy 
Państwa przez urzędy pocztowe. 
„ Mówiąc jednak o kwestji zwrotu 
przez rząd sowiecki mienia (w posta* 
ci nieruchomości) obywatelom pol- 
skim wskazać należy, że niejedno- 
krotnie notowane były wypadki po- 
nownego nacjonalizowania nierucho- 
mości, zdenacjonalizowanych uprzed- 
nio przez władze sowieckie, zwróco- 
nych prawym właścicielom i odre- 
montowanych przez nich ma koszt 
własny. Iš 

Nowošci wydawnicze. 
— Wojciech Górski: <Od elementa- 

rza do matury». Uwagi w sprawie reorga- 
nizacji szkolnictwa. Warszawa. 1927. 

— J. Wotoszynowski: «O Twardow- 
skim synu ziemianki, obywatelu piekieł, 
dziś księżycowym lokatorze». Warszawa. 
Wydawnictwo J. Mortkowicza. 1927. 

Bardzo oryginalnie i ciekawie pisana 
rzecz, będąca na poły powieścią, na poły 
biografją, na poły fantazją. 

schowane w sianie naczynia zawiera* 
jące Spirytus t. zw. „Samogonowy* 
"będący produktem tajnej gorzelni. Ja- 
dący ią furmanką okazali się Fran- 
ciszkięm Wałczakiem ze wsi Kiewlany 
gm. Ejszyszki i Józefem Przelickim 

nie dała rezultatów, pomimo to ujęcie 
tego transportu ułatwi władzem poli- 
cyjnym wykrycie tajnej gorzelni. 

Przytrzymany Spirytus w ilości 
przeszł» dwudziestu litrów skonfi- 
Sskowano. 

Wykrycie potajemnej fabryki sącharyny. 
Urząd śledczy m. Wilna od Gluž- 

szego już czasu prowadził baczną 
obserwację kamienicy Nr. 6 przy ul. 
Stefańskiej, gdzie według otrzyma- 
nych informacji  konfidencjonainych 
mieściła się w mieszkaniu Nr. 21 City 
Wajn potajemna fabryka sacharyny. 
Wywiady i obserwacje doprowadziły 
do wykrycia bandy fałszerzy sprze- 
dających na miejscu fabrykowaną Sa- 
charynę. W dn. 29 b. m. wywiadowcy 
urzędu śledczego dokonali rewizji w 
mieszkaniu „fabrykantki* Wajn. Przy 
rewizji znaleziono znaczniejszą ilość 

sacharyny w -pastylkach, fałszywe 
pieczątki metalowe do wyrabiania ety- 

kiet pam z marką „wiewiór- 
ka“, pewną ilość etykiet z marką „Lis“, 
oraz falszowane banderole monopolu 
państwowego. Prócz tego znaleziono 
specjalną wagę do rozważania sacha- 
тупу i stosy pudełek 1/4 i 1/2 klg. 

W czasie rewizji zostały areszto- 
wane „fabrykantka" Wajn Cita, oraz 
jej główna pomccnica Klegier Estera. 
Policja jest na tropie reszty członków 
bandy fałszerzy sacharyny. 

Znów zapadnięcie się bruku miejskiego. 
Wcoraj na ul. Dominikańskiej po- 

nych Keudef, belgijski minister spraw zagra: | i raz niewi 
niccznych, trancuski minister oświaty Fier- wtórzył się po jewiadomo już 
riot.. W imieniu Polski przemawiał delegat który fakt zapadnięcia się bruku, Tym 
naszego rządu dr. J. Twardowski. _ razem ofiarą nieumiejętnego <kierow- 

wieniu  „Parsifala", Nie czas był po _ Godzina pierwsza. Niedziela. Przed- 
temu. Poszło w długą odwłokę. za- stawienie ma się zacząć o 2-giej (dla- 
mierzone, wielkie dzielo. Dopiero po tego aby nie kolidowalo ze zwykłem 
trzynastu latach—stało się. zdwojonem niedzielami  ožywieniėm 

W Bayreucie «Parsifala» nie sły- wieczornem w salach gry). Parsival! 
szałem. Poszczęściło mi. się słyszeć Niel Tego przecie opuścić niema 
i oglądać «Walkirję», więc jako by* sposobu. : 
najmniej nie entuzjasta Wagnera, nie Cudem, istnym cudem znalazł Się... 
tentowałem o nic więcej. „Parsifal*? nie fotel, lecz sźraponiin, i to jeszcze 
Oczywiście... „Parsifal*! Wielka rzecz. trafem zwrócony przed chwilą do 
Swoją drogą jednak, gdy w 1914-tym kasy. Mniejsza, że normalna cena, 
wyjątkowo wcześnie, bo w pierwszych jak każdego innego miejsca: 20 fran- 
dniach kwietnia wypadło mi puścić ków (złotem przedwojennem, złotem), 
się—jak rok rocznie od lat wielu—z ale strapontin... Co jest strapontin? 
Warszawy na kuracyjny mój wypo- Wierutne narzędzie tortury; prosta 
czynek na frincuską Rivierę, minąłem deska na zawiasach. Ani poręcza ani 
najspokojniej Medjolan gdzie w La oparcia. Siedź tu na czemś takiem... 
Scali wciąż jeszcze „Parsifal* nie mając osobliwie za sobą tyle to a 
schodził ze sceny. Kundry śpiewała, tyle godzin kolei bez przerwy od sa- 
dobrze pamiętam, Margot Kaftal. mej Warszawy i gdy się przed mniej 

Przedwojenny bystry Siidexpress, niż godziną wysiadło z wagonul 
dopadłszy wcześńym rankiem, w San I gdy się po raz pierwszy w życiu 
Pier d'Arena, złoto-lazurowego morza, słucha... „Parsifala”! 
przeleciał całą Rivierę di Ponente, _ | — i wysiedziałem i wysłucha- 
dał tylko w ,Ventimiglji wymacać im- łem, |, ręczę słowem, nie czułem, że 
pertynencko'celnikom francuskim nasze w pałąg zgięty siedzę na straponte- 
sakwojaże, i wyrzucił mnie, wespół nie i — i nigdy mi w życiu, ani 
ze sporą garścią rozprostowujących pierwej ani potem nie dała Sztuka 
stężałe członki pasażerów—w Monte tak potężnego wrażenia i tak wspa- 

Carlo. niałej a górnej rozkoszy. 
— Acenseur! Aa — cen — ssseur! _ Chyba Sztuka Muzyczna? Nie, 
Tłoczenie się do windy. Minuta bynajmniej. Najwyraźniej: Sztuka, 

majestatycznego unoszenia się w gó- Ars—wogóle. Bo w  „Parsifalu* 
rę.. Ołośmy na asfalcie esplanady Wagnera jest podniesione do naj- 
przed Kasynem, wśród palm, laurów, wyższej potencji zarówno to, co sta- 
kaktusów, agaw i alcesów. nowi wielkość „Fausta* i „Dziewią- 

Kiosk z gazetami, Afisz.. Z da- tej Symfonji”, „Madonny Sykstyń- 
leka rzuca się w oczy.. „Parsifal*! skiej*, „Mojżesza*" Michała Anioła, 
Więc jeszcze opera jesi? Jestl Ale— tumu Kolońskiego i Św. Stefana w 
ostatnie przedstawienie. | ostatni raz Wiedniu. „Parsifal* to jakby podnie- 
„Parsifal“, siona do maksymalnego napięcia syn: 

nictwa miejskich robót kanalizacyj- 
ńych stał się automobil asėnizacyjny. 
Po udzieleniu pomocy doraźnej auto 
odjechało. ‚ 

    

teza wszystkich | Sztuk Pięknych, 
łącznie z łączącą je potężną i wspa-' 
niałą ideą filozoficzną. „Parsifal'* to, 
mówiąc krótko, największe, najszczyt- 
niejsze dzieło, jakie wydała wogóle 
Sztuka. ; 

Bynajmniej nie zostało mi to wra- 
żenie po „Parsifalu*, ponieważ owe- 
go, na zawsze dla mnie pamiętnego 
dnia, 5'go kwietnia 1914-go roku, 
śpiewała partję Kundry, niewątpliwie 
znakomita p. Litvinne, mówiąc na- 
wiasem, już wówczas nad miarę kor- 
pulentna, że Parsifala Śpiewał dziw- 
nie pięknie choć mało znany tenor 
Rousseliere, że słuchałem orkiestry 
jednej z pierwszych na Świecie a za 
dyrekcji Gunsbourg'a nie wystawiano 
w Monte Carlo oper inaczej jak prze- 
świetnie. Nie dla tego. jeśli się słu- 
cha „Parsifala“ w miernem wykona- 
niu, można ubolewać... Lecz wielkości 
jego żaden wykonawczy kryminał nie 
zatrze. „Parsifal* to.. ostatnie słowo. 
Na nim, tak mi się zdaje, kończy się 
w Sztuce możliwość ludzka. 

W operze warszawskiej wystawio- 
no dwa dni temu „Parsifala“, Akurat 
jakby dla uczczenia stulecia zgonu 
Beethovena. Czemże 
można bylo taką datę upamiętnić? 

Czy — wystawienie w operze War- 

szawskiej „Parsifała* poruszyło choć 

odrobinę np. nasze Wilno? 
Nie spostrzegłem. 
Hml.. Także by komu był w glo- 

wie «Parsifal» gdy oto wojska gene- 
rała Czeng Kai-Szeka eiągną na Pe- 
kin, Litwa z Łotwą kładą się móstem 
między Niemcami i Rosją a nowy 
preliminarz budżetowy już się druku- 

/ 

L у = е kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 
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Ą Restauracja Myśliwska £ 
(MICKIEWICZA 9) 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że z dniem 1 kwietnia r. b. kie: 
rownictwo kuchni obejmie specjalnie zaangażowany wybitny kuchmistrz, 
dotychczasowy długoletni pracownik restauracji Hotelu Europejskiego w 

Warszawie. 

Jednocześnie zarząd restauracji <Myśliwskiejj ma zaszczyt zawiadomić 
Sz. Publiczność, że od dnia 1 kwietnia podczas obiadów i kolacji przy* 

grywać będzie ь 

wspanialszem 

orkiestra 
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je w Dzienniku Urzędowym! 
Zresztą — jeżeliby juź, pocisnąw- 

szy portmonetkę, pojechać extra do 
Warszawy, to już chyba.. na rewję 
«Byczo jestl» w Qui-pro-Quol 

* 

Z okazji stulecia Beethovena po- 
myślmy: ile to w prasie całego Świata 
zapisano szpałt, stronic całych nume- 
rów okolicznościowemi artykułami, 
studjami, «przyczynkami».. Tomy, ca- 
łe tomy, cała bibijoteka! 

A czego nie przypominano! 
Jak to ojciec przyszłego twórcy 

symfonij i sonat urzynał się przy by- 
le sposobności, jak sam Beethoven 
passjami lubił pieczeń cielęcą i kiszkę 
kaszankę; jak często przesiadywał w 
garkuchni zum Blumenstocke na 
Ballgasse, jak bywało, przez roztarg- 
nienie, nie tknie wcale obiadu, zapła- 
ci i pójdzie sobie... Jak w ciągu 35 
letniego swego pobytu w Wiedniu 
zmienił co najmniej pięćdziesiąt razy 
mieszkanie... 

Oczywiście kto jak kto ale Bee- 
thoven musiał na łożu śmierci wypo- 
wiedzieć sakramentalne swoje <ostat- 
nie słowa», swoje Mehr Licht 

Między innymi nie omieszkał n. 
B. Szarlitt, warszawski korespondent, 
wiedeńskiej «Neue Freie Presse», 
zawsze pisujący w niej ze szczerą dla 
nas życzliwością zawadzić w ostatnim 
„Tygodniku Ilustrowanym” o ostanie 
chwile Beethovena. 

Jak wiadomo, gdy konał Beetho- 
v:n, bardzo niezwykła w marcu gwał-' 
towna burza z piorunami szalała nad 
Wiedniem. «Umierający mistrz — pi- 
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damska. 

sze p. Szarlitt — podniósł się nagle 
na łożu śmiertelnem i — wygroziw- 
szy pięścią niebiosom, wyzionął 
ducha». = 

Czyż istotnie tak być mogło? Sam 
przecie p. Szarlitt utrzymuje najwyraź: 
niej, że w słynnych kwartetach ostat- 
nich, które Beethoven skomponował, 
«dokonało się zupełne pojednanie z 
Bogiem jego udręczonej duszy». 

Myślę, że gestu prometeuszowskie- 
go, © którym pisze p. Szarlitt — nie 
było. P. Hulewicz, którego erudycji 
możemy bez zastrzeżeń zaufać, przy” 
tacza fakt (str. 371), że umierający 
Beethoven sam prosił o księdza, a. 

gdy przyjął Sakramenty, tzekł do 
spowiednika: 

— Oicze, przyniosłeś mi pocie” 
szenie, Dziękuję... | 

Jakże tę przedśmiertną chwilę po* 
kory i ukojenia pogodzić z tem, co 
tu, na.tem miejscu przytoczył p. Mi“ 
chał Józefowicz? Napisał, że Beetho* 
ven umarł ze słowami na ustach: 

— La comedia e finita... | 
* Też nie sądzę aby tak być m'ało: 

Już choćby dla tej jednej przyczyny” 
że jak Stwierdzili wiarygodni history“ 
cy literatury, Rabelais umierając 'nó 
374 lata przed Beethovenem, powie” 
dział do swego otoczenia: 

— Tirez le rideau; la farce eski 
jouće! Ściągnijcie firanki, farsa skoń” 
czona. 

Jakoś misię nie widzi, aby takiem! 
człowiekowi jak Beeihcvan nie miał 
w ostatnim życia momencie nic 2 
nego przyjść na myśl tylko akurat t0 
co Rabelais umierając powiedział... 

о  
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; KOŚCIELNA. 

— Adoracja Przenajświętszego 
Sakramentu. Zarząd. Katolickiego 
Związku Polek przypomina, że 1-go 
kwietnia jako w pierwszy piątek mie- 
siąca odbędzie się w Kaplicy Serca 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) 
adoracja Przenajświętszego Sakramen- 
tu, która się rozpocznie o godz. 4i 
pół a zakończy © 7 1 pół błogosła- 
wieństwem Przen. Sakramentem. 

URZĘDOWA 
— (i) Pan Woj-woda Racz- 

kiewicz jedzie na Zjazd Wojewo: 
dów. W najbliższą sobotę t.j. w dn. 
2 kwietnia odbędzie się- w Warsza- 
wie Zfazd Wojewodów z całej Polski. 
Na zjazd ten wyjeżdża w dniu 1 
kwietnia p. Wojewoda Raczkiewicz w 
towarzystwie sekretarza osobistego p. 
5, Staniewicza. 

Pan Wojewoda poruszy na tym 
zjeździe „paląca Sprawę; odbudowy 
gmin przyfrontowych, najbardziej do- 
tkniętych przez wojnę. 

— Komisarjat Rządu podaje do 
wiadomości, -że-względem „inwalidów 
wojennych ociemniałych, mają być 
zastosowane postanowienia w  Spra- 
wie dodatku na utrzymanie psa prze- 
wodnika, względnie równoważnika w 
razie rezygnacji z uzasadnionych po* 
wodów z-przydziału psa. ` 

Osoby zainteresowane w powyż- 
szej sprawie winny się zwrócić do 
Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Pracy 
i Op. Społecznej. 

— (o) W sprawie o nadanie 
obywatelstwa. Min. Spr: Wewnętrz- 
nych -podało- ostatnio „do. wiadomości 
śekspozytur i starostw, że akta po- 
twierdzające „tożsamości, załączane ' 
przez petentów do spraw © nadanie 
obywatelstwa i innych, nie będą na- 
«dal uznawane, ponieważ archiwa Rosji 
zostały już uporządkowane i każdy 
może otrzymać oryginalne dokumenty. 

MIEJSKA. 

— (o) Zposiedzenia miejskiej 
Komisji Finansowej. Dnia 29 mar- 
ca odbyło się posiedzenie miejskiej 
Komisji Finansowej. 

Na posiedzeniu tem został roz- 
patrzony i zatwierdzony preliminarz — 
budżetu nadzwyczajnego na okres od 
dnia 1 kwietnia 1927 r, do 31 marca 
1928 r. Prełiminarz ten, zbilansowany 
przez Magistrat w ogólnej sumie 
451.400 zł, zawiera wydatki na prze- 
prowadzenie kanalizacji na zaułku Ga- 
zowym, ul, Lelewela i Mostowej oraz 
odcinku od uł. Sniadeckich do Arse- 
nalskiej. Pozatem jest wstawiona su- 
ma na likwidację prac Komisji w 
sprawie potwierdzenia * obywatelstwa 

» dudności m. Wilna w wysokości 6.400 
złotych. 

Następnie Komisja przyjeła wnio- 
ski: a) o przeniesieniu kredytów, a) o 

skasowaniu w sekcji rzeźni i rynków 
jednego etatu rachmistrza a ustano- 
wieniu jednego etatu kasjerakasy po-- 

mocniczej. 
Z powodu późnego rozesłania 

przez Magistrat zaproszeń posiedzenie 
Komisji odbyło się przy nielicznym 
udziale członków. 

— Roboty miejskie będą pro- 
wadzore w poprzednim rozmia- 
rze. W wyniku konferencji, w któ: 
rej wzięli udzial: 'p. Wojewoda Racz- 
kiewicz, prezydent miasta p. Bańko: 
wski, w. prezydent p. Łokuciewski i 
naczelnik Wydz. Opieki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego p. Jocz u- 
chwalono obecnie nie przerywać ro- 
bót miejskich i zwrócić się do władz 
centralnych o przyznanie Wilnu po-. 
życzki w sumie 150 tys, złotych na 
dałsze prowadzenie tych robót. Jak 
wiadomo przewidziana redukcja robót 
miejskich pozbawiła by pracy liczne 
rzesze robotników. Konferencja wspo- 
mniana zwołana została z racji tego, 
że delegacja robotników  interwenjo- 
wała w tej sprawie u prezydenta Bań- 
kowskiego prosząc © kontynuowanie 
robót. 

— (x) 4000zł na zakończenie 
budowy kościoła na Soltanisz- 
kach. Onegda; odbyło sę w urzędzie 
Komisarza Rządu na m. Wilno, pod 
przewodnictwem p. Komisarza Rządu 
oraz przy współudziale delegata urzę- 
du wojewódzkiego, ławnika Magistratu 
p. inż. Piegutkowskiego i przedsta- 
wiciela Magistratu p. Ludwika Ostrejki, 
posiedzenie komisji odbudowy m. 
Wilna. - 

Na posiedzeniu tem rozpatrywana 
Sprawę zakończenia budowy. kościoła 
im. Panny Marji Niepokalanego Po- 
częcia na Sołtaniszkach, oraz uchwa- 
lono wyasygnować na pomieniony“ 
cel 4.000 zł. г 

— (o! Przedłużenie terminu 
składania zeznań o podatku do- 
chodowym. |Jak się. dowiadujemy, 
na skutek starań centrali związku 
kupców, termin zeznań o podatku 
dochodowym dla osób fizycznych, 
który się kończy dnia 1 kwietnia, zo» 
stał przeniesiony du dnia 1 maja r.b. 

NEKROLOGIA. 
— Sp. inż Władysław Bro- 

nowski. W dniu 29 marca w godzi- 
nach wieczorowych zmarł nagie na 
udar sercowy Ś. p. inż. Władysław 
'Bronowski, Naczelnik Oddziału Dro- 
gowego w Wileńskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim. 

Urodzony 30.I1 1866 r. w majątku 
Hołoblewszczyzna w powiecie Osz- 
miańskim, ukończył szkołę realną w 
Wilnie oraz Instytut Techniczny w Pe- 
tersburgu z dyplomem inżyniera. Zaj- 
mował kolejno szereg wybitnych sta- 
nowisk w Rosji, a w dniu 15 maja 
1921 roku wstąpił na służbę do De- 
partamentu Pracy, Komunikacji i Ro- 
bót Publicznych w Wilnie, Od 1 lip- 
ca 1922 r. aż do ostatniej chwili peł- 
ni! nieprzerwanie służbę w OQkręgo- 
wej Dyrekcji Rcbót Publicznych w 
Wiłnie, jako Naczelnik Oddziału Dro: 
gowego. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy . Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 28 
marca r. b' załatwił m. in. następu- 
jące sprawy: przyjął do wiadomości 
komunikaty Dyrektora w sprawach 
bieżących i odnośnych zarządzeniach 
władz nadzorczych, kierując je do 
właściwych komisyj do załatwienia; 
zaakceptował zarządzenie przewodai- 
czącego zarządu, dotyczące niepotrą- 
cania pracownikom w m-cu kwietniu 
r. b. raty udzielonej im pożyczki; przy- 
jał do wiadomości sprawozdanie prze- 
wodniczącego zarządu z załatwionych 
przez niego spraw; zatwierdził wnioski 
Komisji Prezydjalnej w sprawach: skie- 
rowania spraw do sądu za korzysta- 
nie ze świadczeń Kasy przez «osoby 
nieuprawnione, zaliczenia na etat oraz 

ii Z A AE OCE ZETA a S 

Ach, te „ostatnie słowa" wielkich 
ludzi! 

Wspomniałem o ostatnim nume- 
rze „Tygodnika Ilustrowanego*. 

Niech z niego przytoczę opinję 
dużej dziś powagi w sprawach i rze- 
czach sztuk plastycznych dotyczących 
mianowicie p. W. Husarskiego, o 
obrazach .p. Michała Rouby, naszego 
wilnianina, wystawionych obecnie w 
Warszawie — a i wogóle o talencie 
twórcy «Drogi do kościoła». Stawia 
go p. -Husarski tuż przy Slendziń- 
Skim. Pisze: «Jest to obok Sleńdziń- 
skiego najoryginalniejszy i najpowa- 
źżniejszy twórca w Wileńskiem Towa- 
rzystwie Plastyków». A i pierwej je- 
szcze, p. j. Kleczyński krytyk malar- 
ski „Kurjera Warszawskiego", pisząc 
© pilnie zwiedzanej obecnie w War- 
szawie wystawie (w gmachu Zachęty) 
Wileńskiego Towarystwa_ Artystów- 
Plastyków, wyraził się: „Bardzo pię- 
kne, świetnie skomponowane _całości 
artystyczne wystawił Michał Rouba“, 
zaś „Drogę do miasta" nazwał „pie- 
Śnią malarską”. 

Lecz i całej wystawie W. T. P. 
krytyka warszawska nie szczędzi go: 
rących słów, pisząc bez ogródek, że 
wystawy te wileńskie „są zawsze 
Ožywczem źródłem czystej Sztuki, 
górnej i poważnej”, że jest to jedno 

z najpoważniejszych w Polsce zrze- 
szeń artystycznych. 

Brawo, i po dziesięćkroć brawol 
A bynajmniej nie ściągajmy wszyst- 

kich łaurów warszawskich na głowę 
wyłącznie p. Michała Rouby. Ludo- 

  

mir Śleńdziński — który, niestety, 
Wilno tak dobrze jak opušcil—uzna- 
ny już jest za talent niezwykły, Sa- 
modzielny, dla którego, jak wyrażają się 

krytycy, trudno znaleść odpowiednik 
w szluce europejskiej. Rozwija się z 
szybkością fenomenalną. W jego np. 
portretach: matematyczna precyzja 
formy, jasność pełnej prostoty faktu- 
ry, wytworna szczerość wyrazu, nie- 
pospolite zalety barwy. › 

Ale i p. Bronisław Jamontt, p 
Adamska - Rouba, pp. Kulesza, Kar- 
niej,  Skangiel, Międzybłocki, Dawi- 
dowski... mają najrzetelniejsze prawo 
do tej — chluby, którą Wilnu przy- 
noszą. 

Raduje się dusza, że Wilno za- 

czyna źakie zajmować miejsce w no- 
woczesnem malarstwie polskiem. 1 

My tylko tu na miejscu, jakbyśmy 
swoim obyczajem, nie wiedzieli, że 

2 tutejszych, nietylko na ministrów 
stać... 

Nasi artyści-malarze wystawiają w 
Warszawie i tam ciągną ludzie pro- 
cesją oglądać ich prace. Słuchajcie! — 
chciałoby się im powiedzieć — dla- 
czego nie urządzacie wystaw w Wil- 
nie? Czy to swoim „špiewač“ nie 
najmilej?“ 

Lecz lepiej nie odzywać się. Pp. 
artyści-małarze i rzeźbiarze przypo- 
mną nam... najrzetelniejsze pustki na 
urządzanych tu, w Wilnie, wysta- 
wach. 

I będzię wstyd. 
: * Cz. J. 

ЗЭ 

' stwa Dobroczynnego pod nazwą dzielny w Teatrze Pol 

„(ul. Ad. Mickiewicza.19—2) o 7-ej 

SŁ" OWY G 

zmiany uposażenia pracowników Kasy, 
trybu załatwiania sprzecznych z usta- 
wą uchwał Komisji Rozjemczej, uzu- 
pełnienia regulaminu Zarządu; zaak- 
ceptował wniosek Komisji Świadczeń, 
dotyczący nowego podziału miasta 
na rejony przy obsługiwaniu obložnie 
chorych przez lekarzy Kasy; .na sku- 
tek raportu dyrektora p. Sokołowskie- 
go o bliskiem wygasnięciu jego umo- 
wy pracy uchwalił, zgodnie z treścią 
tejże umowy, przywrócić mu stano- 
wisko naczelnika wydziału I-go, pro- 
sząc jednocześnie o dalsze pełnienie 
funkcji do czasu powołania dyrektora, 
pełnienie zaś funkcji naczelnika wy- 
działu I-go powierzając na tenże czas 
dotychczasowemu naczelnikowi 
działu |-go p. Godwodowi. 

  

WY, jeta tytułowa). jak również swą treś' 
cią, naprawdę rzeczową i pozbawio- 

SZKOLNA. na wszelkiej polityki, a składającą się 
z rozmaitych, pożytecznych dla włoś- 

— Wizytacja gimnazjum Bia: cianina, porad i wiadomości gospo” 
łoruskiego. W tych dniach na sku- darczych. 
tek zarządzenia ministerstwa oświaty Wydawcą tego miesięcznika jest 
przedstawiciel Rządu p. Janusz Ję- sen. A. Własow, redaktorem odpo- 
drzejewski dokonał wizytacji gimna- wiedzialnym — W. Pawełkowisz. 
jum białoruskiego w Wilnie. Wizy- Co się zaś tyczy miesięcznika 
ator był obecny na lekcjach matema- „Rodnyja honi* jest to perjodyk po- 

tyki, polskiego, białoruskiego, psy- święcony zagadnieniom białoruskiej 
chologji i arytmetyki. literatury i sztuki, oraz kwestjom na- 

Po przesłuchaniu lekcji wizytator ukowym. Wydawcą, oraz redaktorem 
p. Jędrzejewski zwiedził internat dla tego czasopisma jest p. Wiera Dzig: 
uczni Białorusinów. W czasie wizytacji ciarówna. Nr. „Rodnych honiau“ za- 

przedstawiciel rządu w dłuższej roz- wiera 48 stron „in octo". Z pośród 
mowie z.personelem gimnazjum inte- nader urozmaiconej treści miesięczni. 
resował się wszystkiemi szczegółami ka wyróżnia się kilka ciekawych 
prac gimnazjum, ; : artykulow. 

Białorusini wileńscy przywiązują | W najbližszą sobotę ukažą sięi:— 
do bytności wizytatora  ministerstwa „Došwitki“ (Przedświt). 
w gimnazjum białoruskiem ogromną Będzie to obficie ilustrowany mie- 
wagę. sięcznik, poświęcony wyłącznie litera- 

ZEBRANIA I ODCZYTY, „ah 2 kra 2 
> > stron-druku „in 'quarto". Na 

— (0 Ogólne zebranie Zw. Za pisma stoi kolegjum redakcyjne 
właścicieli drobnej nieruchomo- A5£0ha Żić 8)! -Świetózura, B Druckie- 
ści. W dniu 3 kwietnia r.'b. odbę- ВНО Рар 

; ; я > i H. Konopackiege. dzie się w sali „Pasaż” ul, Nikodem- 89 ! | 3 
ska 2 ogólne zebranie związku — а- yi a» = Dietai Ur ae 

ścicieli drobnej nieruchomości Wilna Gžie się doroczna wiosenna kwesta 
i okolic. Porządsk dzienny przewidu- ha Ztabak imi Maryi. Zarząd Żłobka 

je informacje o działalności związku, zwraca się do. społeczeństwa  wileń- 
sprawy gospodarczo ekonomiczne, skiego z,gorącą prośbą, by zechciało 
sprawy przymusowej asekuracji i wy- w.dniu tym pamiętać o -biednych 

SE o. PWC IE Ró. dzieciach, które tak potrzebują pomo- 
W EAC. cy. Niech każdy złoży  najskromniej- 

związku oraz wolne wnioski. 
— (x) I-sze posiedzenie komisji 

terenowej wystawy „Targów 
Półaecnych' w Wilnie. W dniu 
2 kwietnia r. b. o godz. 6 wiecz. od- 
będzie się w  Magistracie' pierwsze 
posiedzenie komisji terenowej wysta- 
wy „Targów Północnych" w Wilnie 
która się odbędzie w sierpniu 1928 r. 
Głównem zadaniem tej komisji będzie 
opracowanie planu terenu dla przyszłej ; skarbonki 

p — Wezwanie do zwrotu list ofiar. 
Jak nas informują, głównym tere- Towarzystwo  Chrześcijańskiego Domu Lu- 

nem wystawy ma być: prawdopodob- dowego w Wilnie prosi © jaknajrychiejszy 

Da og Ops urośnie pokaźna su- 
m 

Zebranie organizacyjne kwesty od- 
będzie się we czwartek 31 b. m. o 
godz. 6:ej роро!, w mieszkaniu p. 
Zawadzkiej (Zamkowa 24). 

Panie, które zechcą łaskawie do- 
pomóc w organizacji kwesty, będą 
mogły otrzymać wówczas legitymacje 

nie park im. Żeligowskiego i przy- zwrot rozesłanych w swoim Czasie list ofiar 
Ę я bez wzgiędu na wynik zbiórki pod adresem 

ległe brzegi nad Wilją. Towai Šai Wilno, ul. ŻamkóWa 8. 
— zebranie spółdzielni ucz- — Wieczór humoru i Śmiechu, XV 

dniu 5 kwietnia Koło przyjaciół Harcerstwa 
aa w PP Placki U. į <Wie- 

: 2 + ® = ‚„ czór Humoru 1 ch е rz 
ganizacji spółdzielczości uczniowskiej, współudziale amtysiów 2 Reduty i Litni 
autora książki > t pie Dochód przeznaczony na obozy harcerskie. 
Uczniowskie”, p. Franciszka Dąbrow- : ‹ 
skiego sekcja szkolna rady okręgo- TEATR i MUZYKA. 
wej przy wileńskim oddziałe związku ! 

я — «Reduta» na Pohulance. Premje- 
spóldzielni spożywców Rzeczypospo- ra <Cyda>». Dziś o g. 8-ej w. po raz pierw- 
litej Polskiej organizuje zebranie 0- szy poemat bohaterski w 5-ciu aktach P. 
piekunów i zarządów spółdzielni i Corneille'a—St. Wyspiańskiego <Cyd>. 
skłepów uczniowskich m. Wilna i o- Jutro Dai E asis Sinkas 

kolic z następującym porządkiem «Płomienna moc» w Teatrze Polskim. 
obrad: ; Dziś w celu urozmaicenia repertnaru, grana 

1. Zagajenie. 2. a) historja Spół- będzie barwna sztuka Lengyelia <Płomienna 
dzielni uczniowskiej „Mrówka* przy noc», ciesząca się ma naszej scenie wyjątko- 

niowskich. Korzystając z pobytu w 
Wilnie znanego działacza na polu or- 

Seminarjum, Nauczycielskie  męs- Pe Baki 22 Kaotytk giakk będzie та 
kiem w Wilnie, b) powstanie i tylko jutro w piątek. 
rozwoju spółdzielni uczniowskiej przy — <Szał» — Mćórć grany będzie w so- 
państw. Szkole Technicznej w Wilnie, botę. ю > + oi p c) informacje o innych spółdzielniach Ślepa a? dibywzją się 
uczniowskich, d) dyskusja. 3. Jak codziennie z dwuch najnowszych komedji 
pracują spółdzielnie uczniowskie gdzie- repertuaru teatrów warszawskich, a miano: 
indziej w Połsce i zagranicą—ref. p. Wa Ró i ao 

z < ajskim ogrodzie»—komedja w 

hr Poe dyskusja. 4. Wol- attach Bernauera i Osterrelchera. (wiedeń- 
RAE 3 Czyków), oraz najnowszej omedji St. Kie- 

Po zebraniu z udziałem młlodzie- drzyńskiego <Nie trzeba się niczemu dziwić». 
ży szkolnej, odbędzie się konferen- . . Obie te niezmiernie Jnbaeaażąc nowo- 

с manezycielstwem, które interesuje ści aż sę jeg pezninotena. w 
się i zajmuje organizacjami tej mło- rocznicę stulecia śmierci genjalnego muzyka, 
dzieży, Zagai konferencję na temat: w soboię 2-go kwietnia o g. 5-ej w. odbę- 
«Znaczenie  spoleczno-wychowawcze RK bi w gmachu Teatru Polskiego KE 

i i i nia») uroczysty koncert symioniczny Z udzia- 

Pe Doc. mlodzieży szkolnej» — p. tem Wil. Orkiestry. Symfonicznej i wybit- 
- Dąbrowski. žaidi nych solistów: A. Kontorowicz (skrzypce) i 
Zebranie odbędzie się w sobotę R. Nadelmanówna (fortepian). Całe Wilno 

2-go kwietnia r.b. o godz. 17 m, 30 muzykaine zgromadzi się na tej podniosłej 
w lokalu oddziału związku—ul. Mała manifestacji w której solidaryzują się wszyst- 

kie narody świata. 3 
Pohulanka 12. + Przemawiać będzie Witold Hulewicz. 
Wstęp wolny dla wszystkich in- Dyryguje Adam Wyleżyński. 

teresujących się zagadnieniem  spół- ilety od 50 gr. są do nabycia w kasie 
dzielczości uczniowskiej. Teatru Polskiego od 11—9 w. bez przerwy. 

z Koncert-poranek J. Kružanki 
— Walne Zebranie Towarzy- Teatrze Polakiiw: Naja poranek nie. 

8 im wypełnią arje i 

Dom Serca Jezusowego*. 12-go pieśni w interpretacji wybitnej Śpiewaczki 

kwietnia b. r i wtorek dress się Ves ania, Kea о6 ВЕ. 
pa SE ! Z now; m re- 

zwyczajne doroczne Walne Zebranie Aa pertuarem. 
T-wa „Domu Serca jezusowego* w 

Jodko, który wykona na cytrze szereg utwo- 

szą choćby ofiarę — a z małych dzie: 8' 

3 

SEETCANENNEZEKINARONIECECH NS TEATRAS SE 

-— ‚ Władysław Bronowski 
INŻYNIER—TECHNOLOG 

żona, 

   
Wład MAL: ysław 
Naczel 

o godz. 10 ej rano, 
st, ra Koledzy i 

wody niezwykie poważnej i wykwintnej tre- 
ści swych 4mprez, należy przeto się spodzie- 
wać że i obecna audycja ściągnie liczne 
zastępy melomanów tembardziej, iż dochód 
z niej jest przeznaczony dla niezamożnych 
uczniów gimnazjum Mickiewicza. 

— Wieczór artystyczny N.O.K. 
Dnia 2/IV—27 o godz. 8:ej w. wsa- 
li hotelu S$. Georges odbędzie się 
raut pod o 0 kierunkiem 
prof. SŁ Matusiaka. W świetnie po- 
myślanych żywych obrazach znajdzie- 
my swoich znajomych. Pozatem ła: 
skawie przyrzekły swój współudział: 
znana nasza pieśniarka p. Z. Wyle- 
żyńska i p. M. Bystrzanowska, która 
wystąpi w fantazjach plastycznych. 
Podczas trwania rautu przygrywać 
będzie orkiestra zespołu akademickie: 
0. t 

„Bilety do nabycia u pań gospo: 
dyń. 

RADJO 

— aa stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty, —- gospodar- 

Czy if meteorologiczny. 
z 15.30-17.00. Stacja nieczynna. || | 

17.00—17.25. Odczyt p. t. <Rola witamin 
w odżywianiu człowieka i zwierząt», wygł. 
prof. Dr. J. Rostafiūski. (Dział <Rolnictwo»). 

17.30—17.55. «Wśród książek» —najnow- 
sze wydawnictwa omówi prof. Henryk Mo- 

ścieki. 3 й 
18.00. Koncert popoludniowy. Transmi- 

sja muzyki tanecznej z kawiarni <Gastrono- 
mja», w Płęnaniu orkiestry Schiissiera, 
Pewznera i Sinkowa. 

18,40—19.00. Rozmaitości. х 
1900—19.25. 13-ta lekcja kursu elemen- 

tarnego języka angielskiego. Lektorka p. Me- 
mi Gardiner. . 

1930 —19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p t. «Podstawy na- 

szego odżywiania», wygł. Dr. Jakób Węgier- 
ko, (Dział <FHigjena—medycyna>). 

20.10—20.30. Przerwa. 
komunikaty. 

20.30. Koncert. Na zakończenie 
Czasu. Komunikaty, 

20.30. Koncert wieczorny. Transmisja -z 
Krakowa. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Bilans dnia. Dn. 29 b. m. w Wilnie 

dotonano 9 kradzieży (wykryto 5). * 
— Święta się zbliżają. Wincentemu 

Supo (w. Niewieryszki gm, Mickuńskiej) skra- 
dziono 180 klg. szynek i słoniny wartości 
885 zł. 

— F. Łukaszewiczowi (Beliny 40) za po- 
mocą wypiłowania desek od dacnu składzika 
skradziono wędliny wartości 430 zł. 

— Pożar. We wsi Chlebowszczyzna 
gm. Jodzkiej spaliły się dwa domy mieszkal- 
ne i chlew na szkodę Stanisława Curunka i 
Stanisława Pieciukiewicza. Straty wynoszą 
5000_zł. . 

Przyczyna požaru nieostrožne obchodze- 
nie się z ogniem. 

sygnał 

nik Oddziału Drogowego Okręgowej Dyfėkeji Robót Publicznych 
zmarł 29 marca r. b. w Wilnie, Cześć Jego pamięci! 

Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Sierakowskiego 25 m. 4 do 
Kościoła Św. Jakóba nastąpi w dniu 31 marca o godz. 6 wieczór. Pogrzeb 
na cmentarz po Bernardyński nastąpi po nabożeństwie w dniu 1 kwietnia 

Okręgowej Dyrekcji Robót Pub icznych. 

Przypuszczalnie *, 

ur. w r. 1866 w majątku rodzinnym Hołohlewszczyzna, pow. Oszmiańskiego, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach 
opatrzony Ś. S. Sakramentami zmarł dnia 29 marca 1927 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Sierakowskiego Nr 25 m. 4) do Kościoła Św. Jakóba odbędzie się we 
czwartek dnia 31 marca r. b. o godz. 6 wieczorem, 

Nabożeństwo żałobne w tym że Kościele odbędzie się dnia 1.go kwietnia r. b. o godz. 
nastąpi pogrzeb na cmentarzu po Bernardyńskim, 

O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i zpajomych pogrążteni w głębokim smutku 

10 rano. Poczem 

siostra i rodzina, 

INŻYNIER    

    
    

    

Bronowski 

Współpracownicy 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
‚ 30 marca 1927 r. 

Dowiny i waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary | 8,92 8,94 8,90 
Holandja 358,65 358,95 357,15 
Londyn 43 47 43 58 43.36 
Nowy-York 8.93 ‚ 895 891 
Pa 35,10 35,05 35,14 
Praga 26.51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,18 17261 171.75 
Wiedeń 125.89 126.20 125.58 
Włochy 41.10 41,20 41,— 

: Papiery Procentowe 
5 pr. požycz. konw 59,75 59,70 59,60 
Dofarowa 52,25 51.75. 
Kolejowa 103, 
4 i pół proc. listy zast. ziems. zł. 55,— 55,25 
$ proc. warszawskie zł. 74 75, 
5 proc. warszawskie zł, 60, 50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 30 marca 1927 r. 

A Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,91!/2 8,90;/* 
Złoto. 

Ruble 4,70!/- 4,68 
" Papiery państwowe. ‚ 

8 ргос. райз!м. ро’. kon 1 zł. w zł. 
с * [0,581/, 0591/4 proc. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 41,80 41,70 

›ФФ ФФФФ 

Nowość wydawnicza 
" WITOLD ŚWIDA 

„POJEDYNEK“ 
ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena 1 zł. 60 .gr. - 

  

Wydział Elektryczny Magistratu 
miasta Wilna ogłasza przetarg 

na dostawę: 
500) sztak płytek żelazo betonowych dla 
kabli elektrycznych. 1000 sztuk betonow ych 
płytek fasonowych. 

Płytki mają być wykonane z betonu 
1i3 przytem używany żwir powinien być 
ostry i gruby, drut lany 3 m/m. 

Oferta powinna zawierać cenę od 
sztuki A jętej loco budka  transformato- 
rowa W. Pohulanka 33. Wzory płytek są 
do obejrzenia w Wydziale Elektrycznym. 
Termin składania ofert do 14 kwietnia 1927 r. 
Wadjum 5 proc. od ogólnej wartości dostawy. 

3 GLATMAN. 
Dyrektor Elektrowai Miejskie 

Inżynier. 

|ISESEEEEZZAR 

  

  

wszystkich gatunków 'tytani bez 

wykonywane są z bibuły  wyrabianej 

+ Е. Pecholczyk. 

„„ SPROBOJCIE PATENTO wANE 

Gilzy (tutki) „„Dwuwatki““ 
które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 

dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 

Szkody dla zdrowia pp. palaczy bo nie przepu- 
szczają n kotyny. Oprócz tego mtki DWUWATKIi 

nych surowców jako też ustnik nie staje się miękkim. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ. Warszawa, W. Kwasniewski 

  

Kredens, 
otomana, szafa, etc. 
do sprzedania z po- 

wodu wyjazdu. 
Zarzecze 16 m, I5, najmniejsze, 

aj :а od 4—6 po południu. 
  — 

Niezwłocznie 
kupi folwark lub 
ośrodek całkowicie 

za gotówkę 
Wileńskie Biuro 
omisowo-Handlo: 

we kaucjonowane 

г wysokocėn- 

  

  

  
Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 

pierwszorzęonych firm żagranicznych 
* ff krajowych nowe i używane 

sprzedaję i wyriajmuję - 

K. DĄBROWSKA 
Wiino, Niemiecka 3 m 6. 

ul. Mickiewicza 21, 
tel. 152, , 

mm 
i 

SPOŁDZIELNIA 

Spożywców 

  

    

W poranku weźmie udział prof. Witold 

mieszkaniu JW pani Marji Jei eńskie 
й е > ! i 1 ; i rów muzycznych. 

a ag, “ - W programie: Bauer, Chopin, Czajkow- 
godzinie wieczór. Na porządku dzien- ski, Katowic. Montuszko, Jóteyko, Goseec, 
nym przekazanie niektórych działów: Gounod, Mozart, Niewiadomski, Noskowski, 
Ww. XX. Salezjanom, Siostrom Sa- Verdi i Żeleński. 

a Ceny miejsc od 30 gr. Bilety już są do 
lezjankom i Siostrom Urszulankom. nabycia w Kasie Teatru Polskiego od 11—9 

— U Techników. W dniu dzi- wiecz. / 
siejszym o godz. 7 wiecz. Doroczne „, Reż: szo ema do. Z 

Walne Zebranie członków Stowarzy A dać się w dziu 3 wielki brw s li gim- 
szenia Techników Polskich w Wilnie. na'jum A. S Edu po: 

święcona przeglądowi muzyki polskiej i ob- ŻYCIE BIAŁORUSKIE. ćgj gd Szppeny ao dzień dzisiejszy. 
— Nowe czasopisma. Świeżo 

ukazały się w Wilnie 2 nowe mie- 

W ten sposób, po koncercie Szopenow- 

sięczniki białoruskie  „graždanką“; 

skim, który niedawno miał tak poważne po- 
wodzenie, Dyrekcja i Opieka Szkolna gim- 

1) „Sacha“ (Socha) i 2) „Rodnyja 
honi“ (Rodzime pola). ‘ 

nazjum Mickiewicza pragnie pokazač w wiel- 

Pierwsze czasopismo — „Sacha“ 

kiej rewji muzycznej kolejne kierunki 1 ro- 
dzaje muzyki poprzez szkołę francuską, skan- 

jest poświęcone sprawom gospodar- 
"czym. 

dynawską, rosyjską i hiszpańską do nowych 

Nr. 1 „Sachi*, zawiera 16 stron 

inaych kompozytorów polskich. Słowo wstę-, 
pne wypowie prof. Władysław Burkath, pja- 

druku „in octo“ i sprawia sympatycz- sobność zapoznania się z wysoką skalą ta- 
ne wrażenie zarówno wyglądem ZE: jentu prof. Burkatha, a ponieważ i Dyrekcja 

nista i kompozytor, który też będzie wyko- 
nawcą i interpretatorem całego programu 

wnętrznym (umiejętnie dobrana w in- gimnazjum Mickiewicza złożyła liczne do- 

audycji. Publiczność wileńska miała już spo- 
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    WYSK—ul. Zamkowa Nr 9,  telcf. 

ul. Suwalska Nr 65. 

PROSZEK OD.BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

OWALSKINA 
USUWA NAJSILNIEJSZE Ža 

óLEczowy © 

  

T-wo Radio-Techniczne 
444 Wilno, ul, Wileńska 24, 

„Elektrił "tet "Nr 10-38, 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lam 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa ge 29, WOŁKO 

r 

    „Przedgwił” 
WILNO, 

Dobroczynna 6, 

tel. 884 

znana z. najprzedniej- 
szych gatunków towa: 
ru i najniższych cen 
poleca mąkę krajową 
i amerykańską, oraz 
wszelkie do ciast do- 
datki, jak rownież 
herbatę, kakao i za: 
wsze świeże drożdźe, 

masło i mieko+ 

  

     
3 
3      

  

P na raty. 

108, LIDA—



  

  

  

  

4 sLOWO 

® Ostatni ja Paryża & © um Bi rpa Da, Gd? ode PO Do Rejestru Handl D Kino. > 6 nia sensacja Paryża! kę w. dn. 15-1 r. r. 6112 wciągnięto: o Rejestru Handlowego Dział A. d : 
© Teatr „Helios Najgłośniejszy szlagier sezonu! „Człowiek 7 autem (Lihomme a“ I“ Hispano) ENA LT, Czechowska Leja» w Orilifiw. Ši iinie da Ali Ti Toku ot. o Okr 

Porywający dramat erotyczny w.1l akt, z najwytworniejszą gwiazdą francuską HUCUETTE Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma jstnieje od 1925 roku. Wła- R ° wcią- 

ul. Wileńska 38.   szej plaży świata Biarritz. 
DUFLOS. Akcja filmu rozw'ia się na tle zapetnione 

a scen! 

rzepieknemi ciałami kobiecemi najmodniej- 
e: WŁADZIO ZWIRLICZ. 

e 
@ 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul. Ostrobrsmska 5). 

a 

  

10218 będzie wy- 
świetlany films Ni 
narodu polskiego o niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEI'A. Reż, 
Raymond Bernard odtwórca <Ludu Wilków», W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Bianchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batchefl, Alexłann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja rnuzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększońa pod dyrekcją kepelmistrza p. W. Szczepańskiego. "Wstęp ®' 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: + 
w niedzielę o godz. |, 4, 7i 10. W dnie powszednie o godz. 4, 7 i 10. IKasa cynna: w 
niedzielę oa godz. 12, w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: 

„GRACZ W SZACHY” ae Tata Tai 4 
aktach z dziejów walk     

$ parter—60 gr., balkon—30 gr. 

  

  

   

  

  

GRANULKI | 
ny) e 

> ZEN podaje do wiadomości, że dnia 30 kwietnia r.b. o g.  Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1917 roku. Wža- nieńskiego: Rudolf Szatybełko i Rafał ltman. Spółka 
‚ ЗКОЮЗЕ ECO 6 popoł. odbędzie się w Wilnie “w lokalu Banku | Šciciel-Dworecki Hirsz, zam. tamże. 4168—VI firmowa zawaita na mocy umowy z dnia 21 stycznia 

SZeliowiczowa dk albo zaświadczenie instytucji gkredytowych оо йаоч 51-_'—3"'%0 ;‚13::;-*;„5;';;;3 poza own OZ ata i g ah być: 
Й o zdeponowanych akcjach z numeracją akcji, powin= | PCT“ ; Н ° podpisywane w imieniu spółki przez obydwóch współ- 

OW  |KOBIECE.WENE. | ny być złożone w Banku przed dniem-23 kwietnia rb.  jęjnieje od 18% roku. Właścicielka — Ejszyszko, oni Zam. ników lącznie, 4790—Vi 
ор 

  

, Doroczne \/ате. 2еБгате Ф. 

Uprasza się p. p. Członków Sto- $ 
warzyszenia © konieczne i punktualne @ 

przybycie: р 7 

RADA STOWARZYSZENIA, $ 

  

5 przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
, ltd. Kto chce pozhać przyszłośćy 

należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
ma prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

S E ADAMOWIC“ 
M.Wilenkin' ur, dn. 14 X 1912 г° 

w. Wilnie, ,poszu- 

  

    

  

      

    

  

    

    

     

  

  

Dan. WMV Jankowski i Seka, 

„Mtzy osfafnie NOWOSCI wiosenny i letni 
° i palt damskich, 

obuwia i .galanterji. 

konfekcji męskiej, sukien 

bielizny, 

  
" Akuszerka 

Dr. 6. Wolison 
, weneryczne, 

płciowe i skórne. 
Wileńska 7, tet. 1067. 

  

siąca do roku 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane). 
ul. Miekiewicza 21, 

tel. 152, 

OTOMANA 
obstalowana 

  

  

DOKTÓR 

10 ZELDOWICZ 

od_10-1, od 5-8 w, 

RYCZNE 1 ehor. 

W. Zdr. Nr. 31. 

  

mocz0- 

  

IANINO 
Szredera w b. 
dobrym stanie р 
  

Pośrednikom wynagr, 
Szpitalna 7 (w po- 
bliżu Zawalnej) m. 4. na Sezon 
  

DWA 
lub 3 pokoje 

z kuchnią 

do wynajęcia, 
Dąbrowskiego 3 m. 1* 

ZZ 

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego 

      

          

    

   

(Mickiewicza Nr. '8) zwyczajne walne / zgromadzenie 
Akcjonarjuszów Wiłeńskiego Banku Ziemskiego. 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego 

świadczeń. | 
O ile w dniu'23 kwietnia r, b. okaże się, że 

Zgromadzenie nie może dojść do skutku, z powodu 

1) Referaty Zarządu oraz Rewizyjnej i Szacun- 
kowej Komisji; 2) Sprawozdanie z operacji” Wiłeń- 
skich za rok 1926 z rachunkiem strat i zysków; 
;3).Podział zysków za .1926 r.; 4) Preliminarz na rok 
1927; .5) Wolne wnioski; 6) Wybory. 

3 Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
*w dn. 14-1ll 27 r. pod Nr. 6105 wciągnięto, 

; R. H. A. 1.—6105, <Wajnszteja Elka» w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Wajnsztejn Elka, zam. tamże. | 41752— VI. 

1" Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 14-1il 1927 r. pod Nr. 6106 wciągnięto: 

R. H. A 1.—6106.$<Złotnik Nachama» w Waslliszkach, 

  

  

  

  

  

    

— 

od 1923 roku. Właściciel — Cyralnicki 

Ściciel Czechowska Leja, zam. tamże 4159—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 15-111 27 r» pod Nr. 6113 weiągnięto: 

R. H. A. 1.—6113. <Cyrulnicki Szloma» w  Żołudku, 
pow. Lidzkim. Sklep manufaktury i EA Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel—Cyrulnicki Szloma, POZA 

4760—1 

Do KS Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wijnie 
w dn, 16-1ll 27 r. pod Nr. 6130 wciągnięto į 

R. H. A. I. 6130, <Mular Lejba» w. Żołudku, pow. 
- Lidzkim. Apteka. Firma istnieje od 1885 roku.Właściciel—Mu- 

lar Lejba, zam. tamże. 4761—VI 

Do Rejestru Fiandlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 15-111 27 r. pod Nr. 6124 wciągnięto: 

  

rz z ZA : > T R. Н. А. 1.—6124. «Коре! Lejb: Wasiliszkach ilni в ё : Teatr „Polonja” 4 Najzenjalniejsze arcydzieło BEN-H u R a Ti „Stella“ a pow. Lidzkim. Piwiarnia. Finna stalej od 41912 zóka: "Wiaści. * ių ie w dniu 16.1 1927 roku pod nr. 6137 wcią- в e A. Mioklewicza 22 M filmowe wszystkich czasów! 99 Ё a ml. Wielka 30, m Ciel--Kopelman Lejba, 2am. tamže. 41762—VI 606 R H.A'l.—6137. Zaszkow Szl o ESTRARERARNNAM z posągowo pięknym RAMON NOVARRO w roli głównej. LLTI 5 я : aka I „«aszkow Szlomas» w Orli, pow. z UWAGA! Film powyższy udało się Dan. pozyskać dla wyłącznego wyświetlana w naszych 2.ch kinach. a e a 008 AR Ausų Okr. w Wilnie OE p Spożywczy, galanterji i wyrobów fajan- 
g W innych kinach film ten wyświetlany NIE BĘDZIE. Orkiestra symfoniczna, M R. H. A. [6128 <Lipowykwiat Cywja» w Żołudku, Żosyco,, gująć istnieje od 1925 roku, Właściciel— 
s Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015 wiecz B Gudas Bony Oj, zam lamie ca MI 0" kk eg 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu15-111 27r. pod Nr, 6127 wciągnięto; ! 

R. H'A. 1.—6127.« Krawiec Chawa» w Nowo-Pielasach, 
okazyjnie sprzedaje pow. Lidzkim. Śklep kolonialny, farb i manufaktury. Firm R. Fi. A. 1—6136. „Szteja Szołom* w Żo- 

się. O: istnieje od'1927 fok Właściciel-Krawieg Chawa, A tamże. łudku, pow. Lidzkim. Skup zboża: Firma istnieje od 
ai. 4764—V1 1923 roku. Właściciel —Sziejn Szołom, zam. tamże. * 
  

p 1 asi 3 a ROWE AOC Dział A Sądu Okr. w Wilnie 4803— VI 
) A 1 15-11 ! х iągnięto: 3 " ; Wilno, ul. Wielka Nr 42, tel, 1200 (w byłym lokalu Br, Alszwang). chcę kupić. MYSKR. IAI Lois UKOtowski SpA W iii bots Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu. Okr. w 

Lidzkira. Sklep bakalji, galanterji i fajansu. Firma istnieje od 
1923 roku. Właściciejka—Kotowska Sonia, zam: tamże: 4765—Vi' 
  

! Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wiinie 
w. dn. 15-111 1927 r. pod №г. 6122 wciągnięto: | 

R. H. A;.1-—6122, <Gorszteja Szołom» w Źołudku pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od. 1926 roku. Wła- 
ściciel — Gorsztejn Szołóm, żam. tamże. 4166 — VI 
  

Do Rejestru Fiandlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w. dn.15-11 27 r. pod Nr. 6120 wciągnięto: A 

R. H. A. 1.—6120. <Epsztejn judel> w ŹŻołudku, pow. 
Lidzkim. Sklep kolonjalny: Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
Cciei—Epsztejn Judel, zam. tamże. 4767—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w'dn.15-11'/27 r. pod. Nr. 6118 wciągnięto: 

R. H. A. .—6118. <Dworecki Hirsz> w 

  

Żołudku, pów. 

  

Do Kejesm Handiowego Dział 4 Sądu Okr, w Wilnie 
w dh. 15-11] 27 r. pod Nr. 6119 wciągnięto: 

'1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd spółki należy 

gnięto: ' 
R. H. A. 1.—6121. '„Gojło joachim* w Wasi- 

liszkach, pow. Lidzkim. Restauracja. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel — Gojło Joachim, zam. 
tamże. 4794—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w ae w dniu 15.11! 1927 roku pod Nr.6129 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1—6129. „Łuska Sora* w Żoludku, 
pow. Lidzkim "Sklep galanterji i kolonjalny. Firma 
istnieje od 1920 roku. Właściciel—Łuska Sora, zam. 
tamże. į 4796—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

  
Do R.jestru Handlowego Dział 'A Sądu O Wilnie w dn. 16—1Il. 1927 © pod "Nr. 6136 se 

nigto: . 

  

Wilnie w dn. 16 lll 1927 r. pod: Nr, 6134 wciągnięto 
R. H. A; Ł —6134. „Szmujłowicz Girsz* w 

Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep żeiaza. -F'rma istniej: 
od 1927 roku. Właściciel —Szmujłowicz Girsz, zam. 
tamże. > 4800— Vi. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 
Ww 0 w dn..17—!, 1927 £./pod Nr. 6151 wciąg-- 
nięto: | 

R. H. A. L—-6151. „Młyn motorowowalco- 
wy Rudolf Szatybełko i Rafał Itman spółka - 
firmowa". Miasteczko—Ziabki, pow.  Dziśnieński. 
Prowadzenie młynu. Firma istnieje od 21 _ stycznia 
1927 r. Wspólnicy, zam. w m. Ziabki, pów.  Dziś- 

do obydwócn wspólników; wszelkie „weksle, czeki. 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- DRÓG MOCZ, > : it : „Do Rejesiru Handlowego Dzial A Sądu. Okr. w Piz 122 i od'4 RR aty Ii ai a OWE» nie w ow Gil 27 B gra Air. GM oi nięto: ANA Wilnie KĘ 16 ill 1927 r. pod: Nr. 6139: wciągnięto:- 
IMickiewicza 24 4 : ! ЫА ее +Cyrnlnie! owsza> w Zoludku, MAK == i „Žas 
K i Zgromadzeniu dla sporządzenia przez Bank za- ;; pow. Lidzkim, Sklep Manttóktaty i gałanterji. Firma _ lstnieje R a 6139. «Abramowicz Dawid» w 

Mowsza, zam. tamże. 
4170—NI 

Do Rejestru Handiowego Dzłał A Sądu Okr. w Wilnie 

  

| ' % WiSmiałowska г arczajace? ilóści dorzB GSA ь w dn. 15-11 27 r.'pod Nr. 6115 wciągnięto: —на ‘ ów Stowarzyszenia $ muje od godz  miwystarczającejilóści przedstawionych akcjh toma "U" p. A |-6115, <berewiufaki Abram» w Żołuiki („ „Do Rejęsiru Handlowego, Dzial A Sądu Okr 
iw. Polskich do 19. Miekiewicza  Stępne' Walne Zgromadzenie, stosownie do! Uwagi I pow. Lidzkim. Sklep skór. Firma istnieje ad: 1922 roku. Włą. w. Wilnie. w. dn.. 16,I11—27 r. pod_Nr. 6138 wciągnięto: 

„odbędzie się. dziś. dn. 31 marca o & ‚ 46 т, 6 .. 82158 cz, l. T. X. Zbioru Praw, zwołanem zostanie Ściolel--Derewiański Abram, zam. tamże.  4TTI=VI į R. H. A..l. — 6138, «Abramson. Szmuel» godz. 7 wiecz. w, lokalu WŁASNYM: $- WZP. Nr 63 ‚ па dzień 11 maja rb. o godz. 6-ej popoł. Do nejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie Siedziba w. lwju, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i 
(u. Wileńska 33) 1 —— Porządek dzienny. 27 r. pod Nr, 6116 wciągnięto: w dn. 15-111 lagnięto: r 5 

R. H. A. 1—6116. <Derewiańska Luba» w Żołudku 
jów. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. 
łaściciel— Derewiańska Luba, zam. tamże,  4772—VI- 

Do Rejestru Hańdlowego Dział A sądu Okr. w. Wilnie 
w dn. 16-il 27 r. pod Nr.'339 wciągnięto: 

° R. H. A. 11—339. «<GALANT-spėtka 7 ograniczoną "a „Dubczański | jechok* w Gotówkę 177755 —— 0 ——————————————u = odpowiedzialnością w.Głębokiem, ul. Warszawska 2. Skle Io ÓBidbkió 2 Sr BM 
- - - —— | w dowolnej wyso: lon я л | : Ёп':тш‚ biadėti I oO Firma istnieje od 20 MN ZZ Z Pa Skłep galanterji i manufak= › 

o ŁYNNA [kości na pewne m : 1921 'r. Kapitał zakładowy 2200 11. podzielonych na 220 udzią. tury. Firma istniej 1925 roku.» Właściciel Dube 
"WRÓŻKA - CHIROMANTKA zabezpieczenie | ‹ ” tów po 10 zł, każdy całkowicie wpłaconych. Zarząd spółki  czański Jechok, zam. tamże, 51010. 4793—VI 
prawnuczka Lenorman, która AOR na, ni у UR o stanowią: Eljasz Winokur, zam. w pie, przy ul. Szopena 3 ) ! * : 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada od iednegó mie ! ' e i Szepsel Ajzenberg, zam. w Białymstoku przy ui. Sienkiewi- Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. | 
czą 20. Weksle, żyra na wekslach, wszelkiego rodzaju umowy, 
zobowiązania, czeki, upoważnienia, akta notarjalne i hipoteczne 
wińne być w imieniu spółki podpisywane przez obu czton- 
ków Zarządu pod stemplem firmowym. Prokurentami firmy są 
zam. w Głębokiem: Iszj Panes i Alter Safro. Spółka z ogra- 
„niczoną odpowiedzialnc šcią zawarta na mocy aktu zeznanego 
“przed Adamem Murza-Murziczem Notarjuszem w Wilnie w 
dniu 29 stycznia 1927. r. Nr. 446 na czas nieokreślony. 4773—V] 

Do Rejestru Hundlowcgo Dział A Sądu Okr. w 

  

  

Iwiu, pow. Lidzkim. Sklep czapek. Firma istnieje od. 
1910 roku. Właściciel -— Abramowicz. Dawid, gia 

tamże, : 4805—Vi 
  

gałanterji. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel — 
Abramson Szmue!, zam. tamże, ||| 4804—VI 
"Do Rejestru Fanaiowego: Dział 'A; Squu Okr. + 
ES dn. 1531 1927: rokit pod: nr. 6117 ak 

gnigto: |“ { 
„R. H. A. IL—6117. 

  

w Wilnie w dn. 17. 1927 r. "pod Nr. 6148 wciąg- | 
nięto: QS sia tsald | 

5 R. H: A. I.—6148. „Dom. Hand'owy  B-cia.. 
S.i |. Kinkulkinowie spółka firmowa*. Wilno ui. 
Leoniszki 9 Handel hurtowy mąką, zbożem, .artyku- 
łami rolnemi i spożywczemi, Firma istnieje od. 1 lu- 
tego 1927:roku. Wspólnicy, zam, w. Wilnie przy ul. 

  

  

  

  

  

  

JACK LONDON. 

— 8 KSIĘŻNICZKA. 
„„—Tak ješt, Bruce Cadogan Caven- 

dish, możesz szydzić, ile chcesz. Po- 
wiadam ci jednak, że to miłość. to o 
czem mówię. Koniec na tem. To mi- 
łość. Najprawdziwsze, najczystsze, naj-. 

"lepsze, co może spotkać człowieka. 
Wiem, o czem mówię, Mnie to spot- 
kało. { 2 : 

Szkliste oczy Brodacza blyszezaly 
jak wzrok. zwierza W. zasadzce w 
dżungli, przerwał na chwilę opowia- 
danie, by pociągnąć łyk jeden z pusz- 
ki zgęszczonego mleka i przygotować 
nową dozę trunku. „ARCO 

— Trzeima cukrowa, powtórzył 
odgarniając ręką olbrzymią swą brodę.j 
Dojrzała w szesńaście miesięcy w tym 
klimacie i byłem gotów z fabryką, by 
ja puścić w ruch. Oczywiście nie 
wszystko dojrzało odrazu, lecz płan- 
towałem stopniowo, tak że mogłem 
pędzić fabrykę przez dziewięć mies ę- 
cy bez przerwy, tymczasem 228 р!ап-. 
towano dalej i roślina wzrastała. 

—Przez pierwszych kilka dni mia: 
łem różne kłopoty. Zawsze coś w fa- 
bryce szwankowało, nie jedno, to 

    

drugie. Czwartego dnia, Ferguson, 
mój inżynier, musiał zamknąć fabrykę 
na kilka godzin był bowiem niezdrów. 
Miałem trudności z transmisją. Kaza- 
łem murzynom (którzy podawali trzci- 
mę) naoliwić wałki, i wysłałem ich na 
pole w trzciny. Byłem sam jeden w 
tym końcu fabryki w chwii gdy Fer- 
guscn ruszczał maszyny w ruch, gdy 
odkryłem co szwankuje w transmisji 
i gdy pokazał się Motomoe. 

„Stał tam, elegancko ubrany i szy* 
dził ze mnie, że jestem  zabrudzony 
i usmarowany tłuszczem, że wyglądam. 
jak robotnik. W tej chwili spostrzeg- 
łem co było wadliwego 'w walkach. 
Nie były równo założone. Jedna stro- 
na miażdżyła trzcinę, lecz druga była 
«byt lvźna. Wsunąłem palce z tej 
strony. Wielkie zębate tryby na wał- 
kach nie dotykały mych palców. Jed- 

nał nagle dotknęły. Chwytem szatań- 
skim chwyciły moje palce, wciągnęły 
i zmiażdżyły je—na zupełną miazgę. 
Tak jak laska trzciny, ruszyłem Z 
miejsca. Nie było sposobu zatrzymać . 
się. Dziesięć tysięcy koni nie zdołałyby 
mię cofnąć. Ręka, ramię, piersi, głowa, 
wszystko aż do palców u nóg miało 
przejść przez maszynę, ' 

   

/_ Bolało. Bolało tak silnie, że nie 
odczuwałem bólu. Patrzałem na rękę, 
jak posuwała się coraz. to "głębiej, 
staw po stawie, wszystkie palce,: pa- 
tem cłoń, wszystko w porządku, pra- 
wiałowo. Własna broń pochłonęła in“ 
żynieral Cukrownia požarla cukrow- 

nika! i 
_Motomoe mimowoli rzucił się na- 

przód i wyraz współczucja usunął szy- 
derstwo z jego twarzy. Nagle pojął 
całe piękno sytuacji, skrzywił się i za- 
śmiał. Nie, nic się nie spodziewałem 
od niego. Czyż nie starał się uderzyć 
mię w głowę? Zresztą, cóż mógł uczy- 
nić? Nie znał się wcale na maszynach. 

— Krzyknąłem z całych sił do 
Fergusona, by zatrzymał maszyny, 
lecz hałas kół stłumił mój. okrzyk. 
Stałem tak, z ręką w maszynie aż 
po łokieć i ręka ta zagłębiała się co- 
raz to dalej. Tak, bolało, Szczególnie 
dziwne były chwile, gdy maszyna 
przecinała j zrywała niektóre nerwy. 
Pamiętam jednak, że wówczas dziwi 
ło mię, że ból nie jest silniejszy. 

— Motomoe uczynił ruch, który 
zwrócił mą uwagę. Jednocześnie wy- 
krzyknął jakby z nienawiścią do sie- 
bie samego „idjota ze mnie". Pod- 

niósł z ziemi nóż do wycinania trzci- 
ny— znacie te noże, wielkie i ciężkie. 
Już mu byłem wdzięczny, za _położe- 
nie kresu mym” ' męczarniom. | Sęnsu 
nie miało posuwać się powoli aż do 

chwili zmiażdżenia głowy, ręki nie 
miałem już aż do ramienia, maszyna 
pracowała dalej. Byłem więc wdzięcz- 
ny i nachyliłem głowę pod oczekiwa- 
„ny cios. ы › В 

— Odchyl głowę, idjoto, krzyknął, 
— Wówczas zrozumiałem i usłu- 

chałem go. Byłem dużym człowiekiem 
i dwa uderzenia były potrzebne;  od- 
rąbał mi rękę tuż za ramieniem, od- 
ciągnął mię od maszyny i położył n 
trzcinie. | - . ‘ 

— Tak, cukier opłacał się sowicie; 
zbudowałem dła. księżniczki kościół 
wymarzony przez nią, i... poślubiła 
mię. 1 SAN 

Zaspokoił częściowo pragnienie i 
wyrzekł ostatni wyraz. | 

Niestety! Dziecinna zabawa:: Na 
tem się Skończyło. Nawet alkohol 

mię nie otruje i tylko alkohol mię 

uspokoi. Jednak. żyłem, wysyłam po- 

całunek dłonią ku drogim prochom 
mej księżniczki uśpionej oddawna w 
wielkim nagrobku króla Johna ponad 

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

‚ | kuj 'swegt „ Lidzkim, Sk! 2 „ Firma  istniej : Alis : „ŻY iej i inkułkinowie. 
i S-ka as Зале K alia dakai O Ylaścicieika "Złotnlk Nachame does tamże. 4788 V| Wilnie w dn. 16-11. 1927 r. pod N_6133 wciągnięto: RZ as as ea 

Sia ae | krokowiek wiedzi Šš Almos kazin 9 Do Refestra Aandlouezo Dział A Sądu Ok, w Wilnt Zoludku, paw. Lidzkin: ŚMep_ bakali al man“ alyeznja 1927 r. na czas nieogroniczony. no,ul. Tatars Ake AN ia, Ul. Micki ` ETU PADA ERO OZI ądu Okr. w Wilnie . w Zoludku, pow. Lidzkim. iep bakalji i galanierji, „0% 7 i ikó 
20, dom własny |o pobycie tegoż pro: PAR Se Erg w dn. 14-111 27 r. pod Nr, 6107 wciągnięto:, i Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Zelowie? Zarząd nałeży do obydwóch wspólników. Kaž- 

į Istnieje od 1843 r. |szony jest powiado“ Kto О ТЕ 1 R..H. A. 1.—6107. <Złotnicki Mowsza> w Wasiliszkach, ł ZEE 3 ` 4799—\1 "yden z nich oddzielnie reprezentuje spółkę i. jest u-- 
Fabryka i skład |mić 3 pułk Saperów Gotowkę р Po: Lidzkim. Sklep galauterji i obuwia. Firma istnieje od Kalman, zam. tamže. B ———  prawniony pod stemplem firmowym podpisywać. w 
i A w. Wilnie «Orkiestra». | w gążdej sumie na 80 roku Właściciel—Żłotnicki Mowsza, zam. tamże, 4704—VI Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. w ' jmieniu Spółki wszelkiego: rodzaju * zobowiązania, 

o: si nany) tajdo: dniu? ReJestnu Handlowego Dział A Sądu okr. w Wilnie Wilnie w dn. 17ull 1927 r. pod Nr. 6160 wciągnięto: weksle, czeki, pokwiłowania i inne dokumenty, 
łóżka niklowane i | PO długim pobycie w| wqniej pod mocne | 7 p H in pos 5 AE: wciągnięto: я ' R. H. A. 1.—6150. „Eksploatacja łasów P. i в ‚4789—М!. 
angieiskie, kieden: | Paryżu i w Anglii | Gene gwaranoje „E. Al. 9108 „Zolik Antonl> w Wasiliszkach, || Lewinson i Ch. Milner—sp6ika“. M:ko Негта- - е - - ; 
sy, stoły, szafy, | udzielam lekcji języka| p HK. <Zacheias ae piekių, Kino MAT istnieje ad śe ua nowicze, pow. Dziśnieński, Firma istnieje od 1 stycznia „Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr. 1 
"A francuskiego Gatssro Pilno — 3 — 1927 roku. Właściciele i wspólnicy Pinchus aras iš Mamie „W dn. 16—ill. 1927 r. pod Nr. 6132 wciąg- 
Dogodne warunki i | i * i o ach Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie i Chławno Milner, zam. w m. Hermanowiczach, pow. Zł 1 { 3 { е 

na raty: |" angielskiego NM W dn. 15-11] 27 r. pod Nr, 6109 wciągnięto: ik - Dziśnieńskim. Spółka firmowa, przycbleczona WGB R.H.A..—6132. „Rożański Abram w. Wasilisz- 
! Mickiewicza 37—17. | Po 50 dolar. „R, H. A. 1.—6109. «Dena Abramowicz» w Żyrmunach, : i ‚ 1927 оаНа kach, pow. Liazkim. Sklep naczyń i galanterii. Firma. 

Wejšcie od -ulicy SAK | __pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i kołonjalny. Firma istnieje od W6 pisemną w dniu 12 marca 1927 r. na czas mie- b, } : Wlašcici sa 
Do sprzedani |, "Giasnej, | folwark z dowodną | 1927 roku. Właściciel Abramowicz Dena, zam.tamte.4750 -V| Ograniczony. Zarząd spółki należy do każdego wspól+. isinicje od 1920 roku. „ Właściciel Rożeńzit Ab tom, 
FLET parse RMA - | komunikacją, 9 klm, SE : = nika z osobna i każden wspólnik samodzielnie upo- 79M. tamże. ‚ ё dž "= 

"al. Autokolska 74--B. od Wilna, "ładnie | „ga. ISIN i pod” Nr. 640 ikaras OM W Wilnie | wążniony jest do wszelkich działań w _ imieniu - Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
Dąbrowski, Požyczkę || || Boložony, do sprze” R. H. A. 1—6110 <Ajon Chana> w Żołidku, pow. Spółki. | __ jumis Ia 4791—VI. w Wilnie w dn. 16—1I. 1927r. pod Nr. 6131 wciąg- 

—— | w każdej sumie || zabudowaniami Lidakim, Sklep spožyvezy i kolonjalny, Firma istnieje od 1927 Bo Rejesirų -Handlowego Dzia! A Sądu Okr. w : : 
Lekcyj francus-| zsłatwi dogodnie || Wileńskie Biuro DORSZ aagłwiecinn awe RE Wilnie w dn, 16-111 1927 r. pod "Nr. 6135 wciągnięto: R. H. A. |. —6131. «Nochimowski Lejba> w 
kiego udziela ruty. Wileńskie « Bluro Komisowo Handlo- ' Do Rejestru Fiandiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie R. H. A. 1-613. „Sztejn Chana" w Żołudku Żołudku, pow. Lidzkim, Sklep spożywczy. Firma 

gciejka | Komisowo-Handlo- || we kaucjonowane | w gu, 15-11-27 r. pod Nr. 6111. wciągnięto: o »> ! от Zo у Wiaścici а : 
‘д’ж"'і‘е';іс;':"‘:}г ; 3 | we. kaucjonowane || ul, Mickiewicza 21, | R.H. A.1--6I11 «Brestowicki Jankiel» w Żoład, POW: Lidzkim. Sprzedaż zboża. Firma istnieję od istnieje od 1927 roku. Właściciel-Nochimowski Lejba, 

led godz. 1-3. | | "l Mickiewicza 21, tel. 152: pow. Lidzkim. Sklep skór. Firma istnieje 1902 roku. Właściciej 1924 roku. Właściciel — Sztejn Chana, zam. tamże, zam. tamże, 4797—\\ 
tel. 152, | —Brestowicki Jankiel, zam. tamże. . 0 4158—VI ) : : 4801—VI. ali ) 
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doliną Manona, zwróconym ku sztan- 
darowi, który powiewa nad gmachem 
Rządu Brytyjskiego,.: | 8 

Tiušcioch sktoni! mu się ze wspo!- 
czuciem i ze współczuciem również 
wychylił swą puszkę. Bruce Codogan 
Cavendish spoglądał w ogień Z nie- 
zrównaną goryczą. Był to człowiek, 
który woli pić sam jeden. Na: jego 
wąskich ustach igrał uśmiech ironji, 
kio zwrócił uwagę Tłuściocha. Tłuś: 
cioch upewnił się  przedewszystkiem, 

że jego głaz znajduje się w pobliżu 
i rzucił wyzwanie. 

— A teraz ty, Bruce Cadogan Ca- 
vendish, teraz na ciebie kołej. 

Tamten podniósł swe świdrowate 
'oczy, skierował je na Tłuściocha. któ- 
remu sprawiło to 
przykrość. 
° — Twarde miałem życie, rzekł 
szorstko Słup. 

— Сб% ja mogę wiedzieć o mi- 
łości? | 

— Taki człowiek jak ty mógł u: 

niknąć przejść miłosnych, zauważył 
Tłuścioch. : 

— Cóż z tego? burknął opryskii- 
wie Słup. To nie przyczyna, by gen- 
tleman przechwalał się powodzeniem 

"Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskic» Kwaszelna 23 

pewną fizyczną : 

повМ 

w tej dziedzinie. 
; — Mów-że, zachęcał  Tłuścioch. 

"Noc ledwie się zaczyna. Mamy  jesz* 
cze trochę do wypicia, Delarouse i ja 
swoje żrobiliśmy. Nieczęsto się zda- 
rza, by spotkało się trzech takich jak 
rny na pogawędkę. Musiałeś z pew- 
nością mieć choć jedną przygodę mi- 
łosną, której nie wstydzisz się opo* 
wiedzieć. | 

Bruce Cadogan Cavendish odsu- 
nął swój krążek żelazny i zdawał się 
zastanawiać, czy ma rozbić łeb sąsia- 
dowi. Westchnął i położył żelazo. 14 

— Dobrze, skoro chcecie, rzekł Z / 
niechęcią. Podobnie jak i wy obaj, 
jestem bardzo silny i zdrów. Co zaś | 
do wytrzymałości, moglem wypić tyle | 
co wy Obaj razem za waszych mło”   dych lat. Podobnie jak wy obaj po- 
chodzę z miejsc odległych i urodzi” 
łem Się w innych warunkach. Że po” 
chodzę ze szlachty, co do tego nić 
'ma wątpliwości, i niema pola do dy” | 
skusji.,.. chyba, że którykolwiek z was | 
ma ochotę dyskutować o tem... 

Wsunął rękę do kieszeni i ujął 
żelazo. Żaden ze słuchaczy nie pod- 
niósł głosu j nie okazał, że rozumieć | 
jego pogróżkę, ` i 

| 

J 

Т 

'


